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tinlii dii9iiniir Bergson'un belirttigi gibi; "ilimden, sanattan ve felsefeden 

yoksun insan topluluklar1 bulunmu9tur ve bulunacakt1r da. Arna dinsiz bir toplu

mun varoldugu hi~ goriilmemi9tir"(l). Din, insan1n varoldugu tarihten itibaren 

varolan ve insanl1k tarihine yon veren kutsal bir miiessesedir. Hatta, hernen 

blittin dinlerdeki kader inanc1 ile, ozellikle islamiyetteki: "Kalu bela" ceva

b1nda ifade edildigi gibi, insan1n dogumundan evvel, taa "ruhlar aleminde" 

Allah'a kulluk sozii verdigi inanc1 ile yine biltiin dinlerdeki ahiret inanc1, bu 

dilnyadaki iyiliklere kar91l1k "cennet 0 mtikafat1" ve kottililk ve giinahlara kar91-

l1k "cehennem azab1" inanc1 ile din, insanlar1n dogurn oncesi, dogumundan olilmiine 

kadar ki. dtinya hayat1 ve oltimtinden sonraki ahi:ret hayat1m_ . ilgilendiren ve 

kileyen bir mties;~pin 1rbirine baglayan, karde9lik ve comert

lik duygular1n1 peki9tiren, vatan ve millet sevgisi a91layan, giinliik hayat1n s1-

k1nt1lar1na kar91 insana ~ab1r ve dayanma gilcii veren, insan1n ruhunu yticelten 

bir rniiessesedir. Atatiirk'iin ifadesi ile; "Din, ltizurnlu bir milessesedir. Dinsiz 

milletlerin devam1na imkan yoktur~(2) Hatta me~hur sosyolog R.Aron'un belirttigi 

gibi: "Toplumsal varlJk~ dinsel bir varhktir ••• "(3). Insanhk tarihini tic;. dev

reye ayiran ve kurdugu "pozitiv:izm" ak1m1 ile dinlerin hiikmtinµn gec;.tigini ve 

topyekun dinlerin inkar ettikten sonra hayat1n1n sonlar1na dogru "pozitivizm" 

diye bir din kurup bunun ilmihalini(4) yazan A.Cornte'a gore de "dinle ruh ara

sinda, saglik ve vticut arasindaki ilgi vardir. Toplumsal dtizeni kuran dindir"(5). 

(1) BERGSON,H. ; Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris, 1933, 
p.135 

(2) BORAK, S. ; Atatiirk ve Din, istanbul, 1962, s. 82 
(3) ARON, R. ; Sosyolojik Dti9iincenin Evreleri,(gev:ALEMDAR,K.) Ttirkiye i9 Bankasi 

s1 Yay1n1, Ankara, 1986, s. 574 
(4) COMTE, A. ; Pozitivizm ilmihali (Le Catechisme Posotiviste),(gev:ERMAN,P.) 

Bilirn .ve Ktiltilr Eserleri Dizisi, Milli Egitim Basimevi, istanbul, 
1986 

(5) ARON,R. a.g.e., s. 105 
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insanin varolu§uyla varolan ve insanlik tarihini etkileyen, insanlarin 

kurdugu medeniyetlerin temelinde ve onlarin killtilrlerinin ozilnde yer alan dinin 

bilhassa gilnilmilz insani i9in de ne kadar lilzumlu ve vazge9ilmez bir milessese 

oldugunu hemen herkes kabul etmektedir. Ozellikle geli§mi§ sanayi tilkelerinde 

ve geli§mekte olan memleketierde, htiktimetlerin planlar1n1 yaparken sagl1kl1 bir 

geli§menin saglanmasi i9in dikkate almak zorunda olduklari en onemli konulardan 

biri de sosyal politikal-arinin i9inde dindir. Qiinkil ilim ve teknoloji ne kadar 

geli§irse geli§sin, bir tilke ekonomiik yonden ne kadar kalkinmi~ olur~a olsun, 
-~ 

eger toplumun manevi hayatina yon verecek sosyal milesseselerin ayni §ekilde 

tesirli hale getirememi§ ise, maddi kalkinmaya ayak uyduramami§ bir manevi geri 

kalm1§l1k i9inde ise, o toplumun kalkinmi§ olmasi neye yarar? Daha dogrusu, 

maddi kalk1nmas1n1, manevi zemine oturtamayan hi9 bir iilkenin kalk1nm1§ olmasi 

ozlenen huzur ve refah1 temin edemez. Max Weber'in deyimiyle "Manevi inancini 

kaybeden insan", bu 9agda§ ilim ve teknolojiden yeterince mutlulugu elde edeme

mi~tir. insan, ruhundan soktip att1g1 rnanevi gil9leri §imdi ye~_~iden ararnaya ko

yulmu§tur. l§te asrimiz insaninin dini hareketlere yoneli§inin ger9ek s1rr1 bu

rada yatrnaktadir. Madde aleminde gortilen sonsuz ilerlemeye bakarak, sosyal ve 

ilmi iyimserligin hakim oldugu bu devirde manevi tatminsizlikten dogan 9e§itli 

patlamalar ve huzursuzluklar sadece insan · ruhunun dini arayi§ i9inde oldugunu 

gosterrnektedir. 

Din, insanin gti9slizliik, 9aresizlik, korku, keder ve giinltik hayatin 9e§itli 

rne§akkat ve zorluklarina kar§i, onun biricik dayanagi ve teselli kaynagidir. 

Ce§itli zorluk, belA ve ~elAketler kar§isinda insanin manevi bir destegi olrnasi, 

insanin yilce bir kudrete gonillden baglanmasi ve gil9 ve teselli vermektedir. 

i~te bunun i9in de, bu kadar ha§ dondiiriicii teknolojik geli§meye ve bilimsel icat

lara ragmen, ~ag1m1z insani, dini bir tarafa atamami§; tam aksine teknolojik 

geli§rneye parelel olarak dine sarilmaya ve dinle biitilnle§meye ba§lam1§t1r. Me§

hur sosyolog H.Freyer'e gore dinin bilhassa modern sanayi cemiyetlerinde kazan

m1§ oldugu onem, dinin fertleri §ahsiyetlerinin par9alanmas1 tehlikesine kar§i 

kar§iya getirerek, §ahsiyetlerinin birligini saglayip bir biitiln haline getiril

mesinde goriilmektedir(6). ~ahsiyetin biitiinlilgilnil saglamakla, toplumda 9ok 9e§itli 

rneslekleri icrA edecek fertlere, saglam meslek ahlaki da a§ilayacak olan pin, 

(6) FREYER, H. Din Sosyolojisi,(~ev:KALPSUZ.T.) A.ti.Y.Y., Ankara,1964, s.78 
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Ziya GOKALP'in deyimiyle, insan ruhunun Allah'a baglanmas1na ve ayag1n1 yere 

saglam basmas1na . da vesiledir(7). 

Ktilttirtimtiztin manevi unsurlar1, benimsedigimiz deger htiktimleri, helal-haram 

duygumuz, iyi-kotti anlay191m1z, vatan-millet sevgimiz, ltiks ve israfa kar91 tu

tummuz, tasarruf meylimiz vs. gibi hususiyetlerimizin hemen hepsi dinimizin 

manevi giiciiyle §ekillenmi9tir. Ozellikle mii.sliiman Tiirkiin kendine has saglam aile 

yap1s1nda ve bu saglam yap1n1n, giinilmiiziin bunca y1k1c1l1g1na ragmen sarsilmadan 

devaminda da yine dini inan~lar1m1z1n etkisi biiyiiktiir. Qe§itli sapmalara, hedef

sizliklere, uyu§turucu al1§kanl1klar1na kap1lan diinya gen~ligine ragmen, Tiirk 

gen~liginin hala onemsenecek kadar uyu§turucu miiptelas1 ve ~e§itli sap1kl1klara 

batmamasi da yine saglam manevi biinyemize bagl1d1r. 

Bunun yan1nda, senelerdir laikle§me siirecinde bulunan ve ~e9itli dini mii

naka§alara sahne olan iilkemizde, dinin beklenilen yerine oturtulamad1g1 bir ger

~ektir. Senelerdir devam eden laiklik tart1§malar1, baz1 ~evrelerce "Din elden 

gidiyor'' feryatlari, bazi ~evrelerce de "Laiklik elden gidiyor, cumhuriyet teh

likeye giriyor" ~ighklari, Tiirk toplumunun arad1g1 ve hake.ttigi huzuru bulama

masinda biiyiik bir etken olmu§tur. Hele bu miinaka§alarin arasina, her defasinda 

dinine sayg1l1 oldugunu haykiran ve "Tilrk milleti dindar olmal1d1r.Yani btitiln 

sadeligi ile dindar olmal1d1r demek istiyoruml Dinime, bizzat hakikate nasil ina

niyorsam, buna da oyle inan1yorum"(8) diyen milli kahraman Atatiirk'iin de taraf 

olarak kar1§t1r1lmak istenmesi, din konusunun henilz yeterince anla§1lamad1g1n1n 

belirtisi olmakla beraber, bu has~as konudaki yersiz milnaka9alar, milli bilnyemizi 

tahrip edici, devlet-millet kayna§mas1n1 tehdit edici bir noktaya gelmi9tir. 

Oyle ki, siyasi partilerin bir kismi dine tolerans tanima yar191na girerken, bir 

kismi da dine yakin bir ilginin Atatilrk~iiltige ve laiklige aykiri bir durum oldu

gunu beyana kadar i9i vard1rm1§lard1r. tilkenin Cumhurba§kan1n1n, islam tilkeleri 

Ekonomik Kalkinma toplant1s1na kat1lmas1n1 laiklige ayk1r1 olarak niteleyenlerin 

yaninda, yine laik bir illkenin Cumhurba§kan1n1n ve Ba§bakan1n1n, bir dost Ulke

nin ba§kan1n1n cenaze namazina kat1lmas1n1 da laiklikten sapma olarak niteleyen

ler, hatta bu kar§1 koyu§a ilniversite profesorlerinden onderlik yapanlar ~ikm19-

t1r. Tabii bunun yaninda, laikligi dinsizlik olarak niteleyen ve devletin dine 

kar91 notr halini de yine dine kar91 olarak goren ve dini ama~la siyasi faaliye

tin i~ine girip, siyasetten uzak olmas1 lazim gelen bu en kutsal milesseseyi po

litikanin i~ine ~ekmeye ~al1§anlar da gorlilmii9tiir. 

(7) 
(8) 

D.P.T. ; Milli Kiiltiir, Ankara, 1983, s.511 
Atatilrk'iln Soyl~v ve Deme~leri, Cilt:3, Ankara, 1954, s. 70 
NiRUN.N. ; "Atatiirk ve Din", Milli Ktiltiir Dergisi, Cilt:3, Sayi: 

1981, s. 15 
4, Ankara, 
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Btittin bunlar1n yaninda, tilkemizi 12 Eyltil ortam1na getiren sebepleri de 

dli§linecek olursak; Atattirk'ten sonra en ciddi §ekiJde djnin ve din ogretiminin 

ele a11narak saglam bir zemine oturtulmas1n1n bir tesadlif olmad1g1 anla§1lacak

t1r. i§te biz, bu mtitevazi tezimizde, insanla birlikte varolan ve insana manevi 

destek vermesinin yan1nda f erdin ve cemiyetin maddi kalk1nmadan umdugu huzuru 

da temin eden dinin ve din derslerinin durumunu ele alacagiz. Oncelikle dinin 

ne oldugunu, fert ve cemiyet heyeti i9in ne gibi faydalar temin ettigini, milli 

birlik ve beraberligi teminde ve vatan savunmas1nda dinin yap1c1 roltinti, kisaca 

dinin toplum hayatina etkisini izah ettikten sonra, bu mtihim ve vazge9ilmez bir 
I 

manevi sigorta olan din ogretiminin ve, din derslerinin tarihi geli§imini ele 

alacagiz. 

Din dersi konusunu i§lerken, evvela bu dersin tarihi seyrini, se9meli ders 

olarak okutuldugu y1llarla, hi9 okutulmad1g1 donemlerin mukayesesini yapacag1z. 

1982 Anayasamizla mecburi dersler arasina al1nmas1n1n sebeplerini tart1§acag1z. 

Bu arada Din Ktiltiirii ve Ahlak Bilgisi dersinin, 1aiklige ayk1r1 oldugunu,Atattirk'

~liltikten sapma olarak nitelenmesi ve kald1r1lmas1 gerektigini savunanlar1n go

ril§lerini degerlendirecegiz. En onemlisi de, geli§mi§ sanayi tilkeleriyle, laik 

Bat1 tilkeleri ve Amerika'da din dersleri ogretiminin mevcut durumunu gozontine 

sermeye, boylece de bizdeki mevcut din derslerinin geli§mi§ sanayi tilkelerinde

kiyle kiyasland1g1nda ~ok daha az oldugunu, ha~ta bir~ok laik tilkedeki Din Dersi 

miktar1n1n, bizdeki imam Hatip Liseleriml.en bile fazla oldugunu gozontine sermege 

·~al1§acag1z. 

"Ttirkiye'de Din Egitimi ve Mecburi Din Ogretimi11:in Sebep ve Sonu~lan"n1 

incelerken, onemle tizerinde durdugumuz konulardan birisi de, laikligi ald1g1m1z 

ve her zaman kendimizi kendilerine uydurmaya ~al1§t1g1m1z Bat1'l1 Sanayile§mi§ 

iilkeler ile, bizdeki sosyal yap1n1n birbirine uymad1g1n1 gostermeye ~al1§makt1r. 

Laik tilkelerde din dersini devlet okutmamal1d1r diyenlerin, sozkonusu sanayile§

mi§ laik tilkelerdeki cemaat yap1s1yla ve bu cemaatlerin maddi ve manevi imkan

lariy la bizdeki cemaat yap1s1n1 ve bizdeki cemaatin, dini faaliyeti i~in herhangi 

bir imkan1n~n olmad1g1n1 gozontine almalar1 gerekir. En az1ndan 1962 y1l1 istatis' 
tiklerine gore ABD'd~ bulunan 2043 Yilksekogretim Kurumundan sadece 729'unun dev-

lete ait oldugunu ve geriye kalanlar1n ise 481'nin Katoliklere ait, 334'n~n Pro

testanlaEB ait, 27'sinin Yahudi ve diger mezhep sahiplerine ait oldugunu dil§iln

dtigtimtizde(9), cemaatlerin herbirinin genel egitim ve ytiksekogretim i~inde nasil 

kendi inan~lar1na gore de ogretim yapma imkanlar1na sahip oldugu, buna kar§1l1k 

(9) CRAMER, J.F.-~ROWNE, G.S. ; Contemporary Education, Newyork, 1956 
Ter:A.Ferhan 00UZKAN, ~agda§ Egitim, M.E.B., !stanbul, 1974, s.48-49 
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Ulkemizde mtislilman cemaatin i§letmekte oldugu hi~ bir yilksekogretim kurumunun 

bulunmad1g1 dil§ilnillilrse konunun onemi daha ~ok anla§1lacakt1r. Kald1 ki tezimi

zin ak1§1 i~inde Din Dersi gibi 9ok onemli ve bu ol9Ude de 9ok hassas olan bu 

konunun cemaatlerin inisiyatifine b1rak1lmadan, !slam1n ongordilgil biltilnlilgti de 

saglamak ve mezhep ve kliklere gore ayr1 ayr1 anla§1lan islam yerine , Btitilncti 

islam1 ogretmek a~1s1ndan, devletin kontroitinde ve tekelden okutulup ogretilme

sinde zaruret bulundugu da izah edilecektir. 

Bu konuyu i§lerken Uzerinde duracag1m1z onemli bir husus da, Atatilrk'Un 

Dine ve Din dersine kar§1 tav1r ve sozlerini yine bizzat O'nun agz1ndan ve bel

gelerden sunarak, Atatilrk'iln Dine ve Din dersine kar§1 olmad1g1n1 ve tam bunun 

z1dd1na Atattirk'tin : "Hepimiz; dinimizin hUkilmlerini ayn1 derecede ogrenmeye mec

buruz. Her fert dinini, diyanetini, iman1n1 ogrenmek i9in bir yere muhta9t1r. 
i 

Oras1 da mektepdir" diyerek, din dersinin devletin okulunda mutlaka ogretilmesi 

gerektigine inand1g1n1(10) anlayacag1z. Boylece, Atatilrk'Un Din ve Din dersiyle 

ilgili goril§ ve tavr1n1 belgelemekle, bir taraftan din nam1na haks1z olarak Ata

ttirk 1 e ve onun §ahs1nda devlete cephe alanlar1n yan1ld1g1n1, diger yandan da 

Atatilrk 1 iln dine ve din derslerine kar§1ym1§ gibi gosterip, bilerek veya bilmeye

rek bu tarihe malolmu§ insan1, sanki din dil§man1ym1§ gibi gostermeye 9al19anla

r1n gafletini izah etmi§ olacag1z. Yine boylece, laikligi dinsizlik gibi anlayan 

ve yorumlayan ve en son 1982 Anayasam1z'a Din Derslerinin konulmas1 s1ras1nda 

da ayn1 itiraz1 yapanlar1n ne dini, ne de millet ve memleketimizin ge9mi9 ve ge

lecegini, bu arada Atatilrk'ti anlamad1klar1n1 ortaya koymu9 olacag1z. 

Hemen hemen yar1m as1r mlinaka9as1 yap1lan bu din dersi meselesinde ger9ek 

bir bilgi ve kanaat sahibi olab ilmek i~in, devletin konuyu ni~in mecburi ders-.._,,. 

ler aras1ma koydugunu, ni~in bu konuya gerek duydugunu, ozellikle 12 Eyltil son

ras1 Dan19ma Meclisinde bu konudaki tart19malar1 da inceleyecegiz. Vatanda9lar1-

m1z1n kah1r ekseriyetiyle kabul edilen 1982 Anayasam1z1n 24.cti maddesi ile mec

buri dersler aras1na konulan Din Ktilttiril ve Ahlak Bilgisi dersinin, mecburi hale 

gelmesini veliler ve ogrenciler nas1l kar91lam19lard1r? Bu dersin mecburi hale 

getirilmesinin ne gibi faydalar1 gorillmektedir? Mecburi degil de se9meli olsayd1 

veya laik bir Ulkede devletin okulunda okutulmasayd1 gibi sorULar sorularak ve

liler ve ogrenciler Uzerinde Trakya Bolgesinde ve ozellikle Kirklareli ve.il~e'

lerinde yapilan anket neticeleri tahlil edilmi§tir. Boylece mecburi olmas1n1n 

isabeti ve isabetsizligi ol~Ulmey~ 9al191lm1§t1r. 

(10) Atatilrk'Un Soylev ve Deme~leri, Cilt:ll, Ankara, 1952, s. 93 
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~unu da kesin olarak belirtelim ki, gayet kit imkanlarla ve binbir zorluk

larla ytirlitlilebilen bu 9al1§ma ve ozellikle anket 9al1§mas1n1n Ttirkiye geneline 

yayg1nla§t1r1lmas1 en ideal olanidir. Ancak biz, kisitli imkanlarla bu 9al1§ma

m1z1 yaparken, bir bakima da sadece bir tek imam-Hatip Lisesi bulunan ve o da 

vilayet merkezinde olan KIRKLARELI vilayetini se9mekle (Tlirkiye'de 67 vilayette 

376 adet Imam-Hatip Lisesi oldugu dil§ilntillirse, Kirklareli'ye sadece bir adet 

dli§mesinin onemi daha iyi anla§1l1r), anket 9al1§mam1z1n ger9egi yansitacak en 

iyi bir ortam1 se~mi§ oldugumuzu da dil§ilnilyoruz. 

Bu onemli konunun bir DOKTORA TEZI baz1nda ara§t1r1lmas1 gorevini veren 

ve ~al1§malar1m1zda kiymetli yard1mlar1n1 esirgemeyen degerli hocam Pr~f.Dr.Enis 

OKSUZ 'e, kaynak·· ara§.tJ.rmas1na yonlendirerek bu konuda yard1mc1 olan Prof. Dr·. 

Mustafa E. ERKAL'a ve ayr1ca tez iizerindeki tashihleri yapan ve ele§tirilerde 

bulunan Dr.Zekeriya BEYAZ'a, anket ~al1§malar1 s1ras1nda yak1n ilgilerini gordti

glim biltlin okul idarecilerine te§ekklirti bir bor9 bilirim. 
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G!R!.~ 

Bu ara~t1rmam1z, din egitiminin oneminin ve illkemizdeki mecburi din ogre

timinin sebep ve sonu~lar1n1 ortaya koymaya vesile olacaktir. Dinin, ~e~itli buh

ranlar ge~iren ve ba~ dondilrilcil teknolojik geli~meye ragmen bir tilrlil huzur bu

lamayan · insanlara bir huzur ve limit kaynagi olmala<'ozelligi ile, devletlerin ve 

hiikiirnetlerin i~tirnai nizarni muhafaza, ktiltilrel inki~af ve milli birligi korumak 

(ll)i~in politikalarinda dinE ag1rl1k verrne zarureti hala devarn etrnektedir. Bu 

giln pek ~ok rnaddi irnkan ve ba~dondilrticii konf ora kavu~an f ertlerin dine ilgileri 

ve dine baglanma zaruretleri artmaktadir. Devletler ve hiiktimetler de, dinin bu 

milspet etkisinde faydalanma zaruretini her ge~en giln biraz d§a~ f azla anlamakta

dirlar. Diinyanin siiper gticil ve dev sanayi illkesi Amerika'nin Ba~kani Reagan; 

"s1n1flarda dua etrnek i~in verilen onergeyi destekleyecegini belirtiyor ve okul

larda, Allah'a irnana ve disipline ba~vurularak anar~i ve uyu~turucu rnadde al1~

kanl1g1n1n sokaga at1lacag1n1 ifade ediyordu. Ayrica, "Kutsal kitabin on emrine 

uygun olarak ya~amak i~in daha ~o~ gayret sarfedersek, alkolizmle ve bula~1c1 

hastaliklarla milcadele i~in hilktimetlerin harcayacagi milyonlari da tasarruf ede-
' 

cegiz ••• diyordu(12). Polonyo'da bag1ms1zl1g1n sembolti olan ve Dayan1~ma Sendi-

kas1n1n Ba~kanl1g1n1 yilrilten Lech Walesa, Fransa'da yay1nlanan Le Figaro gaze

tesine verdigi demecinde; "Allah inanci, benim hayat1m1n temel diregini olu~tu

rur. Ben btittin gtictimti, Allah'a imandan al1r1m 11 (13) demek suretiyle din ve imanin 

hayat ve htirriyet milcadelesinde ~ok bilyilk bir destek oldugunu belirtiyordu. 

(11) TURAN, O. ; Ttirkiye'de Manevi Buhran, Din ve Laiklik, Ankara, 1964, s. 89 
(12) Le Monde Gazetesi, l.Fevrier 1984'ten naklen 

Mehmet AYDIN, "Din ve Toplum ili!iikileri", Milli Egitim ve Killtilr, Say1: 29 
Ankara, 1984, s.31 

(13) Terctiman Gazetesi, Di~ Haberler Servisi, 11 Mayis 1988 
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Herve Rousseau'nun deyimiyle; s1n1rs....J..z bir maddi geli§me, teknolojik iler

leme zeminine oturan bu zamanin cemiyetinde (sanayi toplumunda), ~e§itli ho9nut

suzluklar ve ~alkantilar gortilmektedir."En yiiksek hayat seviyesine eri§en bu ce

miyetlerde ve en geli§mi§ sosyal te§kilat1 ger~ekle§tiren bu toplumlarda, bu 

refah devrine kar§1 isyanlar gorillmekte, "ilahi devlet"ideali, "akil di§1hk" 

(akil almaz davran1§lar-irrationalisme) dalgalar halinde yayilmakta ve "ak1lc1 

insanl1g1n" ideal duvaririda gedikler a~maktadir"(14). Amerika ve ingiltere'de 

ve atinya~mh her yerindeki pek ~ok illkede, asi gen~lik, metalci, punk~u, anar~ist 

ve terorist gen~lik tipleri, toplumun gelecegini korkutacak boyutlarda davran1§

lar gostermektedir~ Hilmi Ziya Ulken'e gore bu durum, manevi degerlerin inkar1 

ve yokluk arzusu (nihilisme) §eklini alarak anar§ik ve tehlikeli bir yola girmi§

tir. Gen~lik buhran1n1 tetkik edenler, yeni ara~tirmalar yapmaya ve tedbirler 

almaya mecburdurlar(15). 

Hilmi Ziya Ulken'in 1967 yilinda basilan "Egitim Felsefesi" isimli kitabin

dan yukarida naklettigimiz; "gen~leri manevi degerleri inkardan ve nihilizmden 

koruyacak tedbirlerin al1nmamas1n1n ve gen~lere manevi degerlerin a§1lanmamas1-

n1n zararlar1n1 her on y1lda bir biiytik tehlikenin e§iginden donen tilkemiz ~ok 

agir odemi§tir. 1971, 12 Mart Muht1ras1n1n arkasinda , 12 Eylill 1980 Harekatina 

geli§ sebeplerinin ba§1nda da yine ayn1 sebepler yatmaktadir. Bu durumu, "Tilr

kiye' de anar§i ve teroriln geli§mesi, sonu~lari ve gilvenlik kuvvetleri ile onlen

mesi"(l6) adli kitapdan §oyle ogreniyoruz: 

"ideolojik, ekonomik ve sosyal propagandanin 24 saat etkisinde kalan henilz 

bilin~lenmemi§ ~ocuklarimiz ve gen~lerimiz, aile, okul ve ~evrenin degi§ik kalip

lar i~inde sundugu bilgi ve degerler kar§1s1nda §a§kina donmil§, inan~ bunal1m1~a 

dil§ilrillmil§tilr. Bu propagandalara hedef olan gen~lik ise, kendisine a§1lan dokt

rini, kendisi ve toplumu i~in tek kurtulu§ ~olu olarak gormti§, bunun sonucu ola

rak babasina fa§ist, annesine veya karde§ine komtinist, arkada§1na kafir gozil 

ile bakm1§ ve bu gibilere nasil davran1lmas1 gerektigi islenmi§se oyle yap~1§

t1r. Karde§ini, annesini, babas1n1 kur§~nlayabilen psikopatlar, teroristler bu 

ko§ullarda ve bu ortamlarda ttiremi§lerdir 11 (17). 

(14) ROUSSEAU, H. ; Les Religions, P.U,F., Paris, 1975, p.9 . 
(15) OLKEN, H.Z. ; Egitim Felsefesi, Milli Egitim Basimevi, Istanbul, 1967 ,s.149-15( 
(16) Tilrkiye'de Anar§i ve Teroriin Geli§mesi, Sonu~lari ve Gtivenlik Kuvvetleri 

ile Onlenmesi, Ba§bakanlik Basimevi, Ankara, 1982 
(17) a.g.e'; 3.109 
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Manevi duygulardan yoksun olarak yeti§tirilen ve kendilerine din ve diya

netlerin ogretilerek helal-haram duygusu, Allah·korkusu, vatan-millet sevgisi, 

anne-babaya itaat ile "Cennetin annelerin ayagi altinda oldugu" inanci ai;;ilana

mayan gen«;lerimizin, her ne vazifede olursa olsun hemen her yai;;ta ve meslekteki 

insanimizin, tilkemize 12 Eyltiltin e§igine getirme ~elaketini yakindan gordilk. 

12 Eyltil 1980 oncesinde manevi destekten ma~rum gen«;lerimizin ve insanimizin, 

iilkemize hangi biiyiik tehlikelere gottirebileceginin(18) aci hatiralarini ya§a-

dik ve her giin yenilerini yai;;amaya devam ediyoruz. Devletimize ve milletimize 

kastedenlerin ekseriyetinin, dinimize ve maneviyat1m1za da devaml1 olarak sald1r

d1klar1 ve hatta din ve maneviyatimiza daha once saldirdiklari bilinen tarihi 

bir ger«;ektir. Anari;;i ve terore bulai;;anJ...arin, kurulu devlet dtizenine kari;;i olan

lar1n, yabanci ideolojilerin savunuculugunu yapanlarin hemen hepsin~J gizli veya 

a«;ik dinsizligin savunutu\ugunu veya laikligin dinsizlik §eklinde yanl1i;; yoru

munu yapt...)-klari da bir ger«;ektir. 

12 Eyltil Bildirisznde dile getirilen, devletin btittin mtiesseselerinin, 

hatta ogretmeninin, polisinin kamplara boltintip yipranmasi, yine bu devrede ahlak 

ve hukuk mliesseselerinin alabildigine yipranmasi, ayni olayda iki ayri hakimin 

«;ok farkli kararlar ve birbirinin tam tersi hilktimler verebilmesi, can emniyetin

den veya ideolojik tutumdan dolayi, bir karari ytiksek mahkemenin bozmasi ve ayni 

durumda olan bir ba§ka davay1 tasdik etmesi, gerek vatanda§lar ve gerek kanun 

adamlar1 olarak kanuna itibar ve saygi kalmamasi, ilim milesseselerinin ve devle

tin her kademesinin bu yipranma ve hatta yikilii;;tan nasibini almasi(19) gibi 

ac1 tablolar, bunun hemen arkasinda 12 Eyltil Harekatinin ger«;eklei;;mesi ile bu 

Harekati ger«;eklei;;tiren list kademe yetkililerin, din derslerini mecburi hale 

getirerek Anayas~~koymayi gerekli gormesi, dli§ilntilmesi ve ara§t1r1l~mas1 gereken 

bir konudur. 

Ii;;te biz bu nedenle, din derslerinin, daha dogru bir ifade ile "Din Ktiltilril 

ve Ahlak Bilgisi Dersi"nin, onemini, mecburi hale getirilmesinin sebeplerini; 

devletin bu dersi mecburi ders:·ler aras1na alarak Anayasaya koymasinin zaruret-,,., ' 
•• I 

lerini inceleyecegiz. Uzerinde uzun seneler tart1§1lan bu konuya bir a«;.1kl1k 
\ 

getirmeye «;alii;;acagiz. Bu incelemeyi yaparken, tabii ki, tezimize fon olan ve 

tezimizin konusunu te§kil eden "Din Egitimi"nin iyi anla§ilabilmesi i«;in, 

egitim konusunun yaninda onemle "Din" deyince ne anladigimizi, dinin sosyal ha

yatimizdaki etkilerini, dinin milli birlik ve beraberligi saglamada, vatan savun-

(18) D.P.T. ; Milli Killtilr, Ankara, 1983, s. 141 •• 
(19) 12 Eylill Bildirisi, 1980 
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mas1nda, sosyal bilttinmle~meyi saglayarak, sosyal ~oztilmeyi onlemede, gen~lerimizi 

sap1k cereyanlardan ve anomiden korumada, ~ag1m1z insan1n1 buhranlardan kurtar1p 

mutluluk a~1lamada dinin ni~in bir zuraret oldugu, yerli ve yabanc1 ilim adamlar1 

taraf1ndan belirtilmektedir. Biz de onlar1n kaleminden nakiller yaparak bu ko

nuyu tahlil edecegiz. vilnkil, eger bir ~eyin kendisi ve onemi anla~1iamazsa ' 0 

9eyin egitiminin ve ogretiminin onemi de iyi·anla~1lamaz. B:izilzlilerek gorliyoruz 

ve iddia ediyoruz ki, Ti.irkiye'de "mefhum buhran1n"dan(20) nasibini alan kavram

lar1n ba~1nda din geldigi gibi, ihtisas1 olsun veya olmas1n hemen herkesin soz 

soyledigi ve htiklim ylirlitttigil saha din sahas1d1r. Tabii bu arada laiklik kavram1 

da, dinle birlikte yanl1~ yoruml..:_:,a~an ve ne yaz1k ki baz1 do~ .emlerde yanl19 

uygulanan, yanl1~ uygulanmas1 sebebiyle devleti dine kar~1, vatanda~1 da devlete 

kar~1 gibi gostermeye vesile olan bir kavramd1r. Hele, din ve laiklik ile birlik

te Atatlirk'de sozkonusu edilip, Laiklik dinsizliktir. Atattirk sanki dine kar~1 

ve miisltiman halk da laiklige kar~1 olman1n gerisinde laikligi devlet prensibi 

yapm1~ olan devlete ve bu arada Atattirk'e kar~1 gibi gosterilmeye ~al1~1~d1g1 

ve bu konunun belli aral1klarla istismar1n1n yap1ld1g1 illkemizde, Din, Laiklik 

ve Atattirk'tin din ve laiklik gorti~ilntin ~ok a~1k bir ~ekilde ortaya konulmas1nda 

bliyiik bir yarar ve zaruret gordilk. Bu bak1mdan, tezimizin birinci bolilmilnde din 

konusunu ~ok geni~ bir ~el~ilde inceleme ve tezimizin esas konusunu te~kil eden 

Din Egitimi'nin daha iyi anla~1}mas1na zemin te~ki\. edecek bir ara~t1rma ltizu

munu hissettik. 

Ayr1ca, din egitimini inceleyecegimiz i~in, egitim kavram1n1 ele ald1k. 

Egitim ve ogretimin sosyolojik izah1n1 ve dini zaruretini kisaca arzetmeye ~al1~

t1k. Bu arada, ara~t1rma konumuz Din Egitimi olmakla birlikte, illkemizde halen 

Anayasa geregi okutulmakta olan din dersinin, uygulamada "Din Kliltliril ve Ahlak 

Bilgisi" dersi olarak adland1r1lmas1 ilzerine, ahlak kavram1n1 ele aldik ve ahlak 

~e9itlerini, ahlakin llizumunu, ahlak1n dinle ilgisini belirtmeye ~al1~t1k. 

Tezimizin esas konusunu te~kil eden "Din Egitimi ve Orta Dereceli Okullarda 

okutulan Mecburi Din Killtilrii ve Ahlak Bilgisi" dersinin liizumunu, faydas1n1, dev

letin bu konuya ni~in gerek duydugunu geni~9e ele aldik. Din dersinin gerek~esini 

dayanag1n1, se9meli oldugu donemle, mecburi oldugu d5nem aras1ndaki farklar1,bu 

dersin okutulmas1n1n ne gibi faydalari veya okutulmam~1n1n ne gibi zararlar1 

oldugunu ortaya 91karmaya ~al1§t1k. Ozellikle "Laik bir devletin okulunda din 

dersi okutulamaz, din dersi mecburi' olamaz, bu durum laiklige ayk1r1d1r" fikrinde 

olanlarin goril~lerini degerlendirirken, iaik illkelerde ve geli~mi9 sanayi memle-

(20) ULKEN, H.Z. Mill~t ve Tarih ~uuru, i.U.Ed.Fak.Yay., istanbul, 1948, s.1-2 -
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ketler:._~ndeki din dersi uygulamasini tesbite btiytik onem verdik. Bunun i~in, Ame

rika, ingiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, S.Arabistan gibi tilkelerin Btiytik

el~iliklerine yazarak, bu tilkelerdeki din dersi uygulamasi hakkinda bilgi iste

dik. Bu tilkelerin diplomatik temsilcilerinin gonderdikleri belge ve doklimanlari 

inceleyerek ve bu konudaki ar§ivlerden faydalanarak laik Batili tilkelerle sana

yile§mi§ tilkelerdeki din dersi uygulamasini, illkemizle bir mukay~se yapmak tizere 

s1raladik. 

Mecburi Din Ogretiminin gerek~esini ve dayanagini belirtmek i~in ise, 1982 

Anayasamizi hazirlayan ve bu Anayasanin 24.cti maddesine bu dersi mecburi dersler 

arasina koyan Dani§ma Meclisi ile Milli Gtivenlik Konseyinin bu 24.cti maddeyle 

ilgili goril§me zabitlarini incelelll"-Zaruretini duyduk. Bu zabitlarin incelenmesin

den de kolayca anla§ilacagi gibi, ~u dersin mecburi dersler arasinda okutulmas1n

da devletin btiytik bir menfaati ve milli ~irlik ve beraberligi, Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu'na da uygun olarak saglamakta zarureti olmu§tur. Yine bu zabitlarin ince

lenmesinden, din dersini devletin okullarda okutmamanin, bu i§i se~meli yapip, 

veya hi~ okutmayip bir nevi gizli din egitimini davet etmenin zararlari anla§i

lacaktir. 

Din dersinin devletin okuilarinda ve mecburi dersler aras1nda okutulmas1n1 

savunurken, ozellikle bu derse kar~i ~ikanlarin yan1ld1g1n1 gosterebilmek i~in 

Laik Bati tilkelerindeki "Cemaat Yapisi" ile bizdeki cemaat yap1s1n1n ve imkanla

r1n1n ~ok farkli oldugunu belirtmeye ozen gosterdik. Amerika, ingiltere ve Al

manya gibi geli§mesini tamamlami§ olan tilkelerde cemaatlarin biiytik imkanlarla 

kendi okullarinin ve hatta, devletinkinden daha ~ok sayida ilniversi telerinin .._... 

oldugunu, mesela Kanada'da Quebec'te be§ tiniversiteden ikisinin Katoliklere, 

birinin Protestanlara ve ikisinin de devlete ait oldugunu(21), ABD'de ise 2043 

Yilksekogretim Kurumunun sadece 729'unun devlete ait oldugu, geriye kalan btiytik 

~ogunluktaki ytiksekogreti«l kurumlarini genellikle dini cemaatlerin i§lettigi(22) 

ve boyle bu tilkelerde cemaatlarin dinlerini ogretmeme gibi bir problemleri olma

d1g1 gibi, genel ogretiW'\ i~in de ~ok etkin bir durumda olduklarini izah ettik. 

Bu arada ingilizlerin 1944 tarihinde ~ikardiklari Egitim Kanununa gore, "Her 

devlet okulu ile ozel okuldaki ders gtinti, btitiln talebenin okulda hazir bulunacak

lar1 tek ve toplu bir ayin ile ba§lar"(23) §eklinde her sabah btitiln okullard~ 

(21) 

(22) 
(23) 

CRAMER,J.F.-BROWNE,G.S. ; gagda§ Egitim,(Qev:F-Oguzkan),M.E,B.,istanbul,1974 

a.g.e., s ~~~8~49 
1ngiliz Maarif Kanunu, 1944, Milli Egitim Vekaleti, 5.ci M.E.~urasi Dokliman
lar1 No.18, Ankara, 1953, s.V, S.V.ARVASI, "1ngiliz Maarif Kanunu ve Din 
Tedrisati", Milli Egitim ve Ktilttir, Sayi: 19, Ankara, 1983, s. 82 
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toplu dua yapma adetlerini, Almanya'da haftada be§ saat din dersinin bir saatinin 

kilisede uygulamal1 oldugunu tesbit ile, halen tilkemizde en fazla iki saat uygu

lanan din dersinin canl1 bir kar§1la§t1rmas1n1 yapma imkan1n1 denedik. Boylece, 

Tilrkiye'deki az1nl1k cemaatlar1n bile Rumlar1n 41, Ermenilerin 67, Yahudilerin 
~ 

6 gibi yok say1da ozel okulu olmasina kar§1l1k hemen hiy ozel okula sahip olama-

mas1n1 (24) ve dolay1s1yla din dersini devlet okutmad1g1 takdirde, mtisltiman ce

maatin bu dersi okutacak imkani bulunmad1g1n1 belirttik. Bunun yaninda, din egi

timi gibi onemli bir konunun cemaatlerin inis iyatifine b1rak1lmas1n1n da baz1 
'- .. 

dini ve milli .zararlar1 olabilecegini, cemaatlarin anlay1§1na gore islami anla-

y1§1n, <linden beklenen bilttinle§tirici ve huzur verici fonksiyonu yapmaya mani 

olabilecegini, din gibi ulv1 bir duygunun ye§itli yorumlarl~ degi§ik kaliplara 

sokulacagini ve hatta devletin gelecegini etkileyebilecek geli§melere sahne ola

cag1n1 anlattik. Ttirkiye iyin en dogru uygulaman1n, bugtinkti mecburi dersler ara

s1nda okUTmak §eklindeki uygulama oldugunu, ytirilttilgilmilz anket sonuylar1 da dog

rulamaktad1r. 

Bu ara§t1rmam1z1n en zoru olmakla beraber, en onemli kismini, din dersi 

uygulamas1 hakk1nda yilrilttilgilmilz anket yal1§mas1 te§kil etti. Din dersinin gey

mi~i ve mevcut durumu, bunun faydas1 veya sak1ncas1 gibi konularda, hem o~renci

lere ve hem de ogrenci velilerine sorular yonelterek anketler dag1tt1k. Trakya 

Bolgemizde Kirklareli ve ilyelerinde Ortaokul ve dengi okullarla, lise ve dengi 

meslek liseleri ogrencilerinden "Rastgele Ornekleme" (24) metodunu kullanarak 

seytik. Anketlere verilecek cevaplar1n daha objektif olmas1 temin yontinden, an

ket formlar1n1n ogrencilere dag1t1lmas1, Din Killf µril ve Ahlak Bilgisi ogretmen-
~~ -. 

lerinin bilgisi d1§1nda v.e Okul !da:r;elerince "tesadilfi Rakamlar Cetveli"(25) ka-

idesine gore geryekle§tirilmi§tir. Ogrenci velilerine uygulanan anketlerin dag1-

t1m1nda ve degerlendirilmesinde ayn1 metod takip edilmi§tir. Anket sorular1 dil

zenlenirken, soru ve cevaplar1 b~rbiriyle mukayese etmeye ve evet-hay1r §eklinde 
I 

cevaplar almaya ve bunun yan1nda ay1k fikir ve kanaat yazmaya elverecek §ekilde 

diizenlemeye yal1§1lm1§t1r(26). 

(24) TUTENGiL,C.O. ; Sosyal Bilimlerde Ara§t1rma ve Metod, 3.baski, i.ti.iktisat 
Faktiltesi, istanbul, 1975, s., 70 

(25) ATE~, T. ; i.ti.iktisat Fakillkesi Ogrencilerinin Demokrasi Anlay1§1 Uzerine 
Bir Ara§tirma Degerlendirmesi,i,F.Mecmuas1, Cilt :36 ,Sayi:l-4, 
istanbul, 1978, s. 121 

(26) KURTKAR,A. ; Sosyal ilimler Metdolojisi, istanbul, 1982, s.218 
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BOLUM I 

D i N V E S 0 S Y A L H A Y A T T A K 1 Y E R 1 

I. KAVRAM OLARAK iNANg MESELES! VE DiN 

Din~n ve inanma ihtiyac1n1n, insanl1k tarihi kadar eski oldugu ve her de

virde insanlar1n, inanacaklar1 bir mabutlar1 bulundugu bilinen bir ger9ektir. 

ABD'nin me~hur ba§kanlar1ndan Abraham Lincoln'un; "Ben, goklere bak1p varl1klar1n 

azametini mil~ahade edip, sonra Allah'a inanmayanlara hayret ediyorum"(27) diye 

ifade ettigi gibt ,bir dine sahip olmamak ve bir kutsala inanmamak, ~a~1lacak, 

hayretle kar~1lanacak bir §eydir. Genyligini, din ve inanc1 reddederek, dini af

yon olarak niteleyerek komilnist ideolojinin hizmetinde ge9ftea Milova Djilas, 

inanc1n ltizumunu ve inanman1n zaruretini ne gtizel ifade ediyor: "~u sonuca var

dim ki, insan ve toplum hayat1nda insanin inand1g1 §ey onemlidir. ~linkil inan9lar 

birle9menin i~aretleridir ••• bir ~eye inanmak, bir insan iyin zaruri midir? de

gil midir ? imans1z, inan<;s1z ve idealsiz bir insanin varl1g1 ancak tam manas1 

ile bo§ bir dtinyada tasavvur edilebifir; kendisinin varolmay1§1n1n dtinyas1nda, 

insan1n imandan, inanytan ye idealden vazge9ebilecegini iddia etmekte ayak dire

yenler, bir 9e§it hususi inanc1 a91ga vuruyorlar: kendilerinkini •• "(28)? Nitekim, 

btiyilk tenkitlere ugrayan A.Comte'un il9 hal kanunu ile ifade ettigi ve art1k dinin 

hi.ikmilniln ge9tigi goril§il de iflas e'tmi§tir. ilim 9ag1nda dinlere lilzum kalmad1g1m 

savunan ve bu f ikri i.ilkemizde de "poziti'vizm" adiyla olduk9a y1k1c1 tesir eden 

Comte'un "insani~et Dini" ad1yla bir din kurmasi(29) ve kurmaya mecbur kald1g1 

bu dinin tatbikini izah etmek i<;in "Pozitivizm illll.J.hali" (30) ad1yla bir ilmi

hal kitabi ya~maya mecbur kalmas1 9ok di.i9ilndilrilcildilr. Dine ve inanmaya en <;ok 

liizum ve mecburiyet duyulmas1n1 ifade edenlerle, mutlaka inan1lmas1 gerektigini 

savunanlar yine ilim adamlar1d1r. Pek 9ok me9hur ilim adam1 din ve inanc1n, insan 

i<;in vazge9ilmez bir§ey oldugunu ilan etmi9lerdir. Atom fizigi ara§tirmalariyla 

( 2 7) N~VFEL, A , , 
(28) DJ1LAS,M. 
(29) AZZAM, A. 
(30) COMTE, A. 

; Allah ve Medorn ilim(Qve:A.N?Karc1o~lu), istanbul.,1972,~.99 
Eksik Kalm1~ Bir Cemiyet,(gev:N.Bingol),MEB,istanbul, 1975, s,36-37 
Ebedi Risalet, (Qev:H.H.Erdem), isatnbul, 1962, s~12 
Le Catechisme Positivist, (gev:P.Erman), M.E.B., Istanbul, 1986 
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Nobel odtilil alan ilnlti bilim adam1 AYN~TAYN bunlar1n ba§1nda gelir. ~oyle diyor: 

"Ben, laboratuvsrlar1mda olilmden sonra dirilmenin hakikatini ispata ~al1~m1yorum. 

Fakat hergtin o kadar hayretamiz §eylerle kar§1la§1yorum ki, bunlar1 var eden 

kuvvetin kar§1s1nda htir~~tten boynumu egmenin gerekliligini kabul etmek mecbu

riyetinde kal1yorum"(31). 

Bunun ysninda, sosyal ili§kilerin temelinde de dinin oldugunu(32) iddia 

ve kabul eden pek ~ok sosyolog vard1r. Btitiln cemiyetlerin ya§ant1lar1nda,orf ve 

adetlerinde ve killtilrlerinin temelinde din ve inanc1n etkisi bilyilktilr. Evlenme

lerin kilisede yap1lmas1 veya resmi nikah1n yan1nda "Dini nikah" duas1 aranmas1 

yeni dogan ~ocuga isim konulurken sag kulag1na ezan ve sol kulag1na kaamet okun-

mas1, oldtigil zaman dini merasimle defnedilme ve cenaze duas1 ve hetta dini 

reddederek Ateizmi resmi ideoloji olarak benimseyen Sovyet Rsya'da bile 70 mil

yon dindar1n bulunmas1 ve bu illkede bile 1986 y1l1nda 1,1 milyon ki~inin "dini 

merasimle" gomtilmesi(33) art1k §a§1lacak olaylar degildir.Kald1 ki din, tarih 

boyunca medeniyetler kurulmas1na, i9timai hayatin dtizene girmesine, fertlerin 

huzura ermesine en bilyilk vas1ta olmu~tur.i9timai hayat1n her sahas1nda dini de

ger htiktimlerinin tesiri gortilmil§tilr. "Bir bak1ma din,btittin i9timai degerlerin 

anas1d1r 11 (34) diyen bilytik sosyolog Find1koglu, E.Durkheim ve Z.Gokalp'e gore di

nin, i9timai ha ya tin btitiln mtiesseselerinin h~:...psini. , "tohum" halinde ta§1d1g1n1, 

cemiyetin bilnyesine, ba§kala§ma hadisesinin derece ve §ekline gore bu tohumlar1n 

inki§af ederek ayr1 bir tak1m mtiesseseleri meydana getirdiklerini izah etmekte

dir ( 35). Ni tekim, gerek insanlar1n davran1§lar1nda, kurduklar1 medeniyet ve miies

seselerde ve gerekse devletlerin ve hiikiimetlerin anayasa, kanun ve 9e§itli plan

lamalarinda dinin yerini ve ag1rl1g1n1 hissetmemek, gormemek mtimkiln degildir. 

"Memleketimizin manevi tapular1 camilerdir" sozil bo§ yere soylenmemi§tir. Anaya

sam1z1n 24.cil maddesi ve insan haklari Evrensel Beyannamesi ve bunun gibi pek 

9ok kanun ve anla§malar, gerek milli ve gerekse uluslararas1 oranda dinle ilgi

lidir. Din sosyolojisi, Din psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Fenemolojisi gibi 

dinle ilgili ilimler dtinyan1n her yerinde bulunan 9e§itli tiniversitelerde ders 

olarak okutulmaktad1r. Her y1l dini gayelerle mil~onlarca hac1 Mekke'yi, milyon

larcas1 Lourd'u, Meryem Ana'y1, Kudils'ti ziyaret etmek i9in yar1§ etmekte, say1-

lar1 binleri a§an radyo istaeyonlar1 dini yayinlar yapmakta, TV istasfonlari iba-

( 31) NEVFEL, A. ; a. g. e., s .100 
(32) MAISONNEUVE,J.; Psychologio Sociale, P.U.F, Paris 1951, p. 81 
~33) 2000'e Dogru Dergisi 26 Haziran 1Q88, Say1:27, s. 37 
(34) FINDIK()(jLU, Z.F.· ; f9timaiyat Dersleri, istanbul, 1971, s. 243 
(35) FINDIKOGLU, Z.F. a.g.e., s. 243 



15 

dethanalerdan dini merasimleri .nakletmekte, her gilnmilyonlarca dini i~erikli 
I 

yay1n dag1lt1lmakta, gilnde be§ vakit, ~adece tilkamizde elli binden fazla 

minarede ezan okunarak, biltiln dilnyada minarelerin ve kilise ~anlar1n1n saat 

ba91 ilan ettikleri kudsiyet, dinin kutsiyetidir. I9te insanlar, gtiniin her 

saatinde ve her sanayisinde m§betlerinden f1§k1ran ilahi namelerle, gonillle

rinde · var olan manevi duyguyu tatmin etmekte, Allah'a inanmak, insan1n ruhunu 

s1k1nt1lardan, ~okilnttilerden , gelecege kuJku ile bakmaktan, giiven . 1 .kt 
s1~ 1 en, 

umutsuzluktan , ozetle bunal1mlardan 

vas1tas1 olmaktad1r. 

kurtaracak en etkili bir tedavi "(36) 

Ozellikle bir ka~ senedir Tilrk d19 politikas1n1 en ~ok me9gul oldugu 

konular1n ba§1nda gelen konu, Bulgaristan'da ya§ayan soyda9lar1m1za reva gortilen 

dini'bask1y1 dilnya kamu oyuna kabul ettirmek oJ,.mu§tur. Hemen her uluslararas1 

toplant1da , Bulgar Hiiktimetinin orda ya§ayan Miisltiman Tiirk az1nl1g1n1n dini 

ibadetlerini, orf ve ade11erini yerine getirmelerine mani oldugunu kabiil ettir

meye ~al19mam1z, bir bak1ma orda ya§ayan soyda§lar1m1z1n kendilerini muhafaza 

i~in onlara dinin ve inancin ne kadar liiziimlu oldugunu da kabul ve ilan et

memiz· demektir. Kisacasi, insan hayat1n1, toplum diizenini ve huzurunu bu 

kadar yakindan ilgilendiren, gtinltik degil hatta giinltik hayatin her an1n1 yakin

dan ilgilendiren bu kadar onemli olan bu din ve inan~ kavram1n1 daha iyi 

kavrayabilmemiz i~in, dinin ne gldugunu, ne manaya geldigini, Batida ve bizdeki 

ilim adamlarina gore din-inan~ kavram1n1n neyi ifftde ettigini geni~ligine bil

meye ihtiya~ vardir. Ancak bu suretle, din kavram1n1n manalarina gore, dinin bm 

~ok geni§ etki ve tesirini ona gore degerlendirmekte yarar vardir (31). 

(36) D\:OK, B., "Tiirkiye'de Din Egitimi Semineri"ne sunulan Bildiri, 

Atatiirk'iin Yolunda bir arpa boyu , TTK.Bsm.Ank.1983 

s.134 

(27) AKGUN.V., Din ve To_plum ili§iileri , Dinin Sosyal Hayata Etkisi 

Master Tezi, i.ti.Sosyal Bilimler Ens.ist.1987 



II. D i N i N T A R i F L E R i 

A. i s 1 a m i 1 i m A d a m 1 a r 1 n a G o r e 

D i n i n T a r i f 1 e r i : 

Fert ve cemiyetleri yakindan ilgilendiren, sosyolojisi, psikolojisi, 

felsefesi, tarihi, edebiyat1 ol~n dini ve din kavram1n1 islam ilim adamlar1, bu 

kelimenin geldigi dil gruplarina gore izah etmi§lerdir. Kelime olarak " din " 

kelimesi, ibrani, arab~a ve fars~a lisanlar1nda a§ag1daki §ekilde manaland1r1l

m19t1r (38). 

1. Arami ve ibrani dillerinden arapi;.aya ge~tigi ifade edilen " din " ke

limesi bu dillerde "htiktim" manasina gelir. 

2. Kelimenin asli arap~adir ve orf- adet anlamina gelir. 

3. Kelimenin asli fars~adir ve bugtin kulland1g1m1z "din" manas1n1 ifade 

eder. 

Kur'an-1 Kerim'in ilk suresi olan Fatiha'nin ;" Maliki yevmi'd-Din II aye

tine, " Allah'1n, din giintintin sahibi, ceza ve miikafat sahibi oldugu II §leklinde 

manalar verilmi~tir. Kadi Beydavi, Fahri Razi, Taheri gibi me§hur tefsirlerde 

de, din kelimesi "htiklim", "ceza" ve "mlikafat" manalar1nda kullan1lm19t1r(39). 

Mtisltirnan ilim adamlar1n1n dini tarif ederken kulland1klar1 kal1pla§lm1§ 

tarif §udur : 

II Din, insanlar1 dtinya ve ahiret saadetine kavu§turmak i~in Allah-u Teala

n1n peygamberleri vas1tas1¥la gonderdigi ilahi dtisturdur"(40). 

" Din, akil sahiplerini, kendi iradeleriyle hayra ula§t1ran kanun-u ila

hidir"( 41). 

insanlarin dtinya ve ahiret mutluluklar1n1 gaye edinen ve y±ae insanlar1 

kendi htir iradeleriyle hayra ve cennete ula§t1racag1 a~itklanan dinin tarif inin 

ne kadar zor oldugunu ilim adamlar1 itiraf etmi§lerdir. Dinin tarifindeki bu 

zorluk asl1nda, onun tarifi yap1l1rken bu tarifin ii;.inde zikredilen " Insanin 

mutlulugu ve insan1n diinya ve ahiret saadetinin temini " gibi ferde, zamana .ve 

mekana gore degi§ebilen hususlar1n zorlugundan ileri gelmektedir. 

(38) islam Ansiklopedisi, C.3 , 11 Din 11 maddesi, 
(39) YAZIR1M.H.: Ha~ D~ni Kur'an Dili, C.1, Istanbul 1971, s.83 v.d. 
(40) AKSEK1, A.H.; Islam, Istanbul 1943, s.389 

(41) PAZARLI;:..:, O.; Din Egitimi ve Ogretiminde Genel Metodlar.Ist.1967. s.1 
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Yine yukardaki tarif i\:inde ge9en 11 Allah'1n peygamberleri vas1tas1yla 

gonderdigi ilahi emirler 11 tarifindeki " Allah111n zat ve s1fatlanyla tam olarak 

idrak edilemeyi§i ile, soz konusu ilahi emirleri getiren peygamberlerin asir

lar once ya§am1§ olmalar1 ve bundan dogan zorluklar da, dinin tarif indeki zor

lugu dogurmaktad1r. Nitekim Din Sosyolojisi ad1yla olduk\:a muhtevali bir eser 

yazan A.Kurtkan da, dinin tarifini yapma~1n zorlugunu belirtiyor ve bir sosyo

log gozilyle dini; " insan1, bir insan-1 kamil olmaya sevkeden disiplin"(42) o

larak gorilyor. 

General i.H. BERKOK ise, KURTKAN'in ifadelerini teyit edercesine dinin 

II insan1n, insan11k S1fat1n1 kazarunaS1 ile yani insanda ruhi Varl1g1n tam Olarak 

tekamill etmesi ile dogmu§ tabii bir melekeye dayand1g1n1"(43) belirtmektedir. 

Bu dil~iince ve bu izahlar aslinda, islam'in yilce Peygamberinin tarifine de uygun

dur; " Klillti mevludin yuledu ala fatrati 1 1-islam"(44) yani" Her dogan c;:ocuk, 

islam f1trat1 yani islam kabiliyeti ilzerine dogar ••• 11 hadis-~ ~erifinde de; 

Kur'an-1 Kerim'in 11 inned-Dine inde'l'lahi'l-islam" yani 11 Allah nazannda 

ger9ek din, !slam dinidir"(45) ayetine uygµnluk vard1r. 

Din insan1, yarat1l1~ gayesi ic;:inde egitmek ve ypceltmek isteyen, insan1n 

insan ve insan1n Allah'la olan mlinasebetlerina tanzim eden ilahi kaynakl1 bir 

milessesedir. insanlar1 ve biltiln varl1klar1 yaratan Allah 11n koydugu kanun ve ni

zamlar1n biltilntidilr(46). Bu manada din, insanlarin birbirleriyle ve Allah'la o

lan bagl1l1g1n1 (47) ifade eder. Yani biltiln kollektif hayat1 ku§atan dinin, bir 

bak1ffia toplUffiSBl hayatta II birligin temeli 11 .Oldugu (48) SOylenebilir, 

Yaz1l1 hukukun bulunmad1g1, toplumu dilzene koyacak nizamlar1n yerle§me

digi ve bu kanun ve nizamlar1n uygulanacag1 ula§1m ve haberle§me imkanlar1n1n 

da olmad1g1 ge9mi§ donemlerde, insanlar1n karde§9e ya§amalar1n1n ve huzurlu ol

malar1n1n temelinde din ve dinin tanzim edici etkisi vardir. Hatta din, fert ve 

cemiyet i9in huzur ve silkun vas1tas1, fert ve toplum hayat1n1 dtizene koyan 

ilk kaynak oldugu gibi, modern 9agin insanlara sundugu radyo, televizyon, video, 

kisacas1 9e§itli basin ve yay1n vas1talar1n1n olmad1g1 donemlerde, hem insanla-

(42) KURTKAN,A.; Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, istanbul 1985, s.2 v.d. 
(43) BERKOK, G.i.H. ; Kurtulu§ Yolu, 2.Baski, istanbul Matb.,ist., 1960, s.63 
(44) Tecrid-i Sarih Tercemesi, Diyanet Yay1n1, C.4, Ankara 1968, s.529 
(45) Kur'an-1 Kerim, Al-i imran Suresi, ayet 19 
(46) FIGLALI,E.R.t "Din Kiiltilri.i ve Ahlak Egitirni"(Bildiri),Terci.irnan Gaz.Egitim 

Sempozyumu 20-22 Ocak 1984, istanbul 1984, s.102 
(47) ARMANER,N.;" Atatilrk-Din ve L~iklik", Atatilrk~illiik II.Kitap, Genel Kurmay 

Bas1mevi, Ankara 1983, s.321 
(48) EROZ,M.; " Sosyo.loji ve Tilrk Mant1g1", Sosyoioji Konf., ist. ,1980, s. 71 
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rin bilgi edirune kaynag1 ve hem de dini meeisimlerle bir araya gelme, sosyal 

kayna§ma ve manevi tatmin vas1tas1d1r.Dinin bu ozelligi glinilmtizde de gticunli ko

rumaktad1r. 

Oyle ki din, insan rnhunu s1k1nt1lardan, gilvensizlikten ve timitsizlikten, 

ozetl~bunalimlardan kurtaracak en etkili tedavi vas1tas1 olan Allah'a inanmanin 

kaynag1d1r(49). 

Tarifini yapmaktan daha 9ok, faydas1n1 ve lilzumunu ifade ile izah edil

meye 9al191lan dinin tarifi konusunda, Ankara Universitesi hocalarindan Y.Z.YO

RVKAN, dinin ii9 ozelligi olmasi gerektigini belirtip bu ozelliklerin ne oldugu

nu izah ederken, dinin ne olmasi gerektigini ve hangi manaya &eldigini de a91k

lamak istiyor ve §oyle diyor. : 

" Bir dinin, din ismini alabilmesi i9in ti~ §art laz1md1r : 

1. ilahi kitaba bagli ve dinin konusunun, Ulu Allah taraf1ndan va'z edil

mili' olmasi, 

2. 1nsanlarin maddi ve manevi hayatlar1nda iyi yolu gostererek, insanla

rin tekamtiltine hizmet ile onlarin saadetini ve aralar1nda karde§lik kuracak hil

ktimleri ta§1mas1, 

3. Htirriyet, adalet ve Q§itlik gibi faktorleri haiz olmas1"(SO). 

I9te yukarda ti9 madde halinde siralanan ve bir dinde olmas1 gereken §art

lar1 i9eren ifadelerde ve ozellikle ikinci madded1zikredilen " insanlarin mad

di ve manevi hayatlarinda iyi (dogru) y9lu gostermesi, insanl1g1n ilerlemesine 

ve karde9lik duygular1n1n kuvvetlenerek onlarin her ttirlii saadetine vesile ola

cak her ttirlii htikilmleri ta§1mas1 " §eklindeki ifade ayn1 zamanda : " hte biltiln 

bu saadet htikilm ve kaidelerini ta§1yan mileseseye din denir " manas1n1 da i9inde 

tai;;1maktad1r. 

islam ilim ada:mlar1n1n dini, '' insanlar1 dogru Yola, iyilige gotiiren ......... 
bir vasita ve bir ilahi htiklim " olarak benimsemelerinin dayanag1 hi9 §iiphesiz, 

gtinda be§ defa tekrarlanan, her namazda okunan ve Kur'an'in ilk suresi olan Fa

tiha' da ge9en ·11 Ey_.Allahim, beni dogru yola ilet, kotti yola dti9en ve sapitanla

nn yoluna degil" m~nasina gelen ayettir(51). 

(49) U~OK, B.; Atattirk'tin Yolonda Bir Arpa Boyu, T.T.K.Bsm.,Ank.,1983, s.134 
(58) PAZARLI, O.; Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, Istanbul 1968, s.2,v.d. 
(51) Kur'an-1 Kerim, Fatiha Suresi, ayet 6-7 



19 

Yine milslilman ilim adamlar1n1n, dini dogruluk vas1tas1 olarak anlamala

rinin bir dayanagi da, ytice Peygamberin bir hadis-i 9erifidir 

- Hz.Peygambere : " Bana dinden oyle bir 9ey egret ki,ba9kas1na sormak 

ihtiyac1n1 duymayayim " diyen adama,Hz.Peygamber'in 

" Rabbim Allah'tir dedikten sonra dosClogru ol "(52) buyrugudur. 

Bu manada da dinin, iyilik, gilzellik, dogruluk, karde§llik, e~itlik ve

silesi oldugu anla§lilmaktadir. 

1slam ilim adamlar1n1n dini tarif ederken ilzerinde durduklari onemli bir 

husus ta, dinin akilla olan ilgisidir. " Din, insanlari hilr iradeleriyle iyi yo

la gotliren ilahi hilkilmdilr" tarifinde dinin, insani kendi akli, istek ve arzusu

na gore dogruya davet etmekte oldugu ve aslinda dinin, akli olanlari muhatap al

d1g1 a~1kt1r. Dinin sadece akli olanlara teklif ylikledigi, akli ve dil9ilncesi bu

lunmayana dinin herhangibir emir ve teklifinin bulunmad1g1 da bilinen bir husus

tur ( Henilz billug ~agina ermemi9 ~ocuklarla deliler dini tekliften muaftir). 

" Ki9inin akh, dinidir. Akli olmayanin dini de yoktur" 9eklindeki hadis-i §lerifi 

te bunu bu 9ekilde ifade eder(53). 

Ozetleyecek olursak din, insanin dilnya ve ahirette mutlu olmas1n1 temin 

gayesi gilden, onlara e§litlik, adalet ve karde9lik duygulari a91layan, yarat1l19-

lar1nda var olan "inanma duygusunu" tatmin eden, fert ve cemiyetleri huzura ka

vu9turan kutsal bir disiplindir. 1slam ilim adamlarina gore din, ki9inin f1tra

t1nda (yarat1l191nda) mevcut bulunan inanma, ibadet etme, kendinden ilstiln bir 

ilahi gilce s1g1nma vesilesi ve boylece i~ huzura ererek mutlu olma vas1tas1d1r. 

Fertlerin ve cemiyetlerin huzur ve saadetini temin etme, ayni zamanda onlari 

her tilrlil kotillilklerden koruma ve boylece manevi duygular1 tatmin etme arac1d1r. 

Emir ve yasaklariyla, huzur ve saadet kaynag1d1r. Hatta insanlari oldilkten sonra 

davet ettigi cennet ile timitlendi~en, yok olma endi9esine kar91 teselli veren, 

tehdit ettigi cehennem inanci ile .de insan~ her tilrlil kotilltikten vazge~irmeye 
\ 

~agiran " Otqkontrol " vas1tas1d1r. 

(52) NEVEVi,M.; Kirk Hadis, (~ev. NA1M,A.,), Diyanet i91eri Ba9kanl1g1 Yay1n1, 
Ankara 1967, hadis no 21 

(53) AKSEKI, A.H.; islam, Istanbul 1943, s.552 
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B. B a t 1 1 1 D i n v e i 1 i m A d a m 1 a r 1 n a G o r e 

D i n - i n a n c; M e s e 1 e s i v e D i n i n T a r i f 1 e r i 

Bat1l1 Hristiyan Din ve ilim adamlar1na ve sosyologlar1n pek c;oguna gore 

din, "sosyal bagin (sosyal ilgi ve toplumsal birligin) esas1 ve semboli.idi.ir"(S4). 

Din, toplurnu etkileyen en etkili bir milessesedir. Hatta, ki§inin toplurn ic;indeki 

yerini ve degerini belirlemeye yarayan bir . kriterdir. H.Freyer'in ifadesine go

re: "Amerikan soslyolojisi, say1s1z ara§t1rmalar neticesinde, bir dine mensubi

yetin daima itibar1 tayin eden unsurlardan biri oldugunu meydana c;1karm1~t1r. 

Boylece mesela numune olarak sec;ilen baz1 hallerde, ilsttin bir sosyal itibara 

(sahip) mazhar olan ailelerin, ekseriyetle imgi!iz veya iskoc; yiiksek kilisesine 

ba§ka bir tak1mlar1n1n ise Protestan kilisesi veya mezheplerinden birine mensup 

olduklar1 tesbit edilmi§tir"SS). Nitekim ABD eski Ba§kan1 Reagan'da , 6 Mayis 

1982 tarihinde "Milletler Dua Gtinti'nde yaptig1 konu§masinda; "Dini inane;, Ameri

kan tarihinin derinliklerinde olan bir olaydir. Pledge of Allegiance Bildirisinde: 

Her millet, Allah'in golgesindedir" ve bizirn param1z1n lizerindeki -Allah bizim 

giivencemizdir- Allah'a gi.iveniyoruz" yaz1s1, ulusal simgemizi ta§1r"(S6) dernek 

suretiyle, din ve inane; meselesinin onemini dile getirmektedir. R.Aron ise, 

"Sosyolojik Dil§iincenin Evreleri" adiyla dilimize de c;evrilen eserinde, Durkheim, 

Pareto ve Weber gibi Bat1'l1 me§hur sosyologlar1 anlat1rken onlar1n: Sosyolog 

olarak toplumun yap1s1n1 ve biltilnlilglinli, ortak bir inanc1n, toplulugun liyelerini 

bir araya getirmesi ko§uluyla koruyabilecegi dli§lincesindeydiler"S7) diyerek, 

toplurnun blitlinlliglinde ve devam1nda 1 fertlerdeki ortak din inanc1n1n onernini ifade 

etmektedir. Oyle ki, Durkhem'a gore "vagda§ toplumun bunal1m1 , din lizerine ku

rulu geleneksel ahlakin yerine bir§ey konmam1§ olmakla yarat1lm1§t1r"(58).Ameri

kali prof. Pratt ise, "Din ve Din :;iuuru" isimli eserinde dini; "Fertlerin ve 

cemaatlerin kendi mukadderatlarina hakim olduguna inand1klar1 kuvvet ve kuvvet

ler kar§1s1nda yapt1klar1 ciddi ve sosyal davran1§lar"S9) olarak ifade etmekte

dir. 

(54) MAISONNEUVE, J. ; Psychologie Sociale, Que-Saij Serisi: P.U.F., Paris, 1951, 
p. 81 

(55) FREYER, H. ; Din Sosyolojisi, (Qev:T.Kalpsliz), A.ti.Yay1n1 1 Ankara, 1964, s.69 
(56) REAGAN, R. ; Editorial Research Reports, 1983, Vol. 2, No. 10, s.681 

(Amerikan Bliylikel~iliginden temin edilen doktimanlardan) 
(57) ARON. R. ; Sosyolojik Dli§iincenin Evreleri, (c;ev:K.Alemdar), Tlirkiye i§ Ban

kasi Yayin1, Ankara, 1.986, s.30~ 
(58) ARON, R. a.g.e., s.307 ' 
(59) PAZARLI, O. ; Di~ Psikolojisi, Rernz{ Kitabevi, istanbul, 1968, s.29 
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adll. 
Ahlak ile Dinin Iki Kaynagi"(eserinde Bergson, "ilimden. Sanattan, Felsefe-

den yoksun insan topluluklar1 (cemiyetler) bulunmu§tur ve bulunacaktir da. Ama 

dinsiz bir toplumun varoldugu hi9 g~rillmemi§tir"(60) fikriyle, din ve inanc1n, 

ba9ka her§eyden daha onemli oldugunu belirtm~kte ve "Din, insana kuvvet ve disip-, 
lin verir. Bunum i~inde, tehlike gtinti, askerin muhtac olacagi rnanevi gilveni vti-

cuda saglayan otomatizmi yaratan talimler gibi siirekli eksersizler (ibadetler) 

gereklidir"(61) diyerek de, dinin insan iyin kuvvet kaynag1 oldugunu, insan ha

yat1n1 disiplinli hale getirdigini, dinin emrettigi ibadetlerin ise, bu disiplini 

saglaman1n yolu oldugunu beyan etmektedir. E.Burtru ise, daha ileri giderek; 

"Allah'a iman ile insan kendini yok olmu§ sanmaz. Bu imanla ya§ad1g1n1 hisseder ••• 

Hayat1n menbai olan Allah'a ne kadar yakin olutsa, ne kadar samimi bir §ekilde 

birle9irse, hayati o kadar kuvvet bulur"(62) demek suretiyle, inanc1n ki9iyi yok

luk hissinden kurtarmas1n1n yaninda, ona kuvvet verecegini de iddia etmektedir. 

Bat1 1 l1 dil§ilncenin btiyilk mimarlar1ndan Rous~eau ile Kant'1n <linden ve inan9-

tan nasil etkilenerek, bu me§hur fikirlerini nasil dine bor~lu olduklar1n1 Berg

son, me9hur eserinde §oyle dile getirmektedir: 

"Din denebilir ki, demokrasi'nin ozli 1ncil'dedir, ona hareket veren kuvvetde 

a§ktir, sevgidir. Demokrasinim~ duyguya dayanan kaynaklar1n1 Rousseau'nun 

ruhunda, felsefenin ilkelerini Kant'1n eserinde, dinden gelen ·temelini de hem 

Kant, hem Rousseau'da buluyoruz. Kant'1n koyu protestanl1g1, Rousseau'nunda, bir

birine kar1§an protesta~.Jik ile Katoliklige neler bor9lu olduklar1n1 biliyoruz. 

179l'de insan Haklar1 Beyannamesi'ne ornek olan 1776 "Amerikan Bag1ms1zl1k Beyan

namesi'nde saf hristiyanl1g1n akislerini gorilyoruz"(63). Gortiltiyor ki, Bat1'l1 

felsefi fikirlerinin temeliride de, demokrasi gelii;>mesinin ozilnde de, dinin tesi

rini gormekte, dine ve inanca bu gozle bakmaktad1r. Ronesans'in dogurdugu demok-

ratik ve felsefi gelii;>mey~. hristiyanl1g1n ne ol9ilde tesiri oldugu tar-

t191labilmekle beraber, Bat1'l1n1n heri;>eye ragmen dinine bu degeri vermesi tak

dir edilmelidir. 

Dtinyaca m~kur Durkheim, dini ve inanc1 anlamadan, hi9 bir §eyi anlayama

yacag1m1z1 §Dyle dile getiriyor: 

"Dini akideler bilinmesze, alemi tasavvurumuz, ruh, oltimsilzlilk, hayat ilzerine 

olan felsefi telmkkilerimiz anlai;>1lamaz. Karabet (akrabalik) tamamen dini bir 

bag olarak ba§lam1§t1r"{64). 

(61) 
(62) 
(63) 

(64) 

(60) BERGSON H Ahlak ·1 . · . a.g.e., s. z~9 • i e Dinin Iki Kaynag1,Cev~M.Karasan Ankara 1 
BUNRU, E1 ; Ilim ve Din, Ter :H.Cahid(Osmanl1ca), Istanbul, 'l92T; s'. ~3· 8 • 165 

BERGSON, H. ; Ahlak Ile Dinin Iki Kaynagi, Ter:M.Karasan, MEB, Istanbul, 
1967, 3.baski, s.354 

DURKHEIM, E. ; Annee Socologique, Paris, 1897-8, Ter:K.N?Duru, istanbul, 
1936, s. 494 
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NOBEL Tip odillil sahibi A.Carrel ise ; " insanin, suya ve oksijene ihtiya

c1 oldugu gibi, Allah'a da ihtiyaci vard1r 11 (6S) diyor. 

Din felsefesi uzman1 ve " Dinler Felsefesi" adi.yla me~hur bir eser yazan 

A.Sabatier'in, soz konosu kitabi.nda belirttig~ ~u fikirlerine de bir goz atmakta 

yarar buluyoruz : A.Sabatier §oyle diyor : 

" Ben nic;in dindarim? sualini nefsime sorar sormaz, /ilU yolda bir cevap 

vermek zaruretini hissediyorum : Ben dindarim, ~ilnkil ba9ka tilrlil olmaya yani din

dar olmamaya muktedir de~ilim. Dindar olmak, varli.~im ve benli~:Un i~in zarur1 

olan ihtiya~lardan biridir ••• ~ahsi hayatimda mti§ahade etmekte olduBum dindarl1k 

ihtiyac1n1, be§erin i9timai hayat1nda daha k~vvetli gormekteyim, 9ilnkil, dinin 

eteBine sarilmak hususunda o da (cemiyet ,te) benden geride deBildir. Diyanet, 

gayet kuvvetli bir aga9 gibi, insan~._Jetin ge~irdigi ink1laplar1n hepsinde, ha

yat ve mevcudiyetini muhafaza etmi§ ve edecektir. Ger~i bu agacin meydandaki 

kokleri, binlerce defa kesilmi§tir, lakin asil kok, daimi surette dallar ve bu

daklar yeti§tirmekten asla hali kalmam1§tir. 0 halde din ezeli ve~bedidir. Kok

leri ezeliyete dayanan dinin zeval bulmasina ihtimal yoktur ••• insanl1g1n hayat1, 

diyanetle ba§lam1§ oldugu gibi, diyanetle kuvvet kazanacak, diyanetle nihayet 

bulacaktir"(66). 

Yukarda bir kism1n1n goril§leri ifede edilen bat1l1 ilim adamlar1n1n din 

ve inan~ kavram1ndan, insanl1g1n sahip oldugu her§eyi anlad1klar1n1 belirttikten 

sonra §imdi de, Bat1l1 yazarlar1n ve ilim adamlarin1n din kavram1 ile ilgili go

ril§ ve fikirlerini s1ral1yal1m: 

1. Religion, "Din" kelimesi, (lier_); i~i sevgiyle baglamak, (relier) ise 

bunu d1§ardan iman ile yeniden baglamak yani bir §irazeye zaptetmek manas1na ge

lir" ( 67). 

Din, "inam; ve ibEldetler sistemidir"(68). 

"Allah ile ili§kilerde ozel all§kanl1klar1n tilmline din denir"(69). 

2. "Din, ozel olarak, sadece fertlerin kar§1l1kl1 ili§kilerini veya insan 

ile Allah aras1ndaki ili§kileri de dtizenleyen bir disiplindir"(70). Bu tarif 

"Dinler" ad1yla yazd1g1 eseri Que-Sa:iJ:je serisinde ~ikan me.§lhur H.Rousseau'nun 

tarifi olup , dinin sosyolojik bir tarifidir. 

(65) CARREL, A.; Dua, Ter:N.Tendar, Amerikan Bord Ne§.Dair, istanbul, 1947, s.16 
(66) AKSEKi, A.H.; islam, istanbul, 1943, s. VII 
(67) COMI'E, A. i Pozit~vizm ilmihali. Ter:P.Erman, MEB, Istanbul, 1986, s.8 
(68) ROBERT, P. ; Le Petit Robert, Dictionnaire, Paris, 1976, p.1505 
(69) a.g.e., p. 1505 
(70) ROUSSEAU, H. ; Les Religions, Que-Saij, PUF, Paris, 1979, p. 7 
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3. Kant ve Lessig'e gore: "Din, insanl1g1n egitimcisi, terbiyecisidir"(71). 

"Din nedir ? Din, vazifeyi, ilahi bir emir olarak tanimaktir"(72). 

4. R.Otto'ya gore; "Din, mukaddes olan1n ya§anmas1d1r"(73). 

S. E, Sapir'e gore: "Din, insam,. gtinltik hayat1n1n anla§1lmaz ve tehlike

lerle dolu ortam1 i~inde, gontil huzuruna gotilrecek yolu bulmak ilzere giri§tigi, 

bitip ttikenmek bilmeyen bir ~abadir ••• "(74). 

6. Dr. A. Carrel'e gore: "Din, insanda sevmek kadar tabii olan tapma tema

yiil~ilr"(75). 

"Din, teknik gibi, insan1n yaln1z akl1n1, sanat gibi yaln1z gonltinii saran 

bir §uur degildir. Din, insanin btitiin benligini saran bir duygudur. Kansiz ya§a

namayacag1 gibi, dinsiz de ya§anamaz"(76). 

7. Frezer ile Pere Lagrenge'ye gore: "Din, insanla onun inand1g1 tabiat 

tistti aras1ndaki ilgilerdir"(77). 

8. Vignes'e gore: "Din, tisttin gil~lerle insanlar aras1ndaki ili§kileri dti

zenler, fakat insanlar1n kendi aralard1ndaki ili§kilerde de soz sahibi olur, ya

bancilara kar§1 haklar tanir ve insanlarin birbirlerine kar§1 gorevlerini ogre

tir"(78). 

9. E. Durkheim'e gore: "Din, en mtimtaz sosyal hadisedir"(79).Yine Durkheim'e 

gore, "Din, kutsal varhkla ilgili her tilrlti ibadetler ve <i'tikadlardan meydana 

gelen toplu bir sistemdir. Bu sisteme baglanan fertler, manevi bir birlik meyda

na getirirler".:(80). 

10. Tan1nm1§ yazarlardan Regis Jolivet, Vocabulaire de la Phisolosophie 

adl1 liigat1nda, din hakk1nda geni§ a~iklamalar yaparak §oyle diyor: 

a. Subjektif olarak din: Allah'a kar§1 insan1n i~inden gelen a§k'la, ta'

zim ve itimat ile baglanmas1, Allah'a ve O'nun koydugu prensiplere ve gayelere 

kar§1 biitiin ak1l ve hissiyatiyla baglanmaya mecbur oldugunu kabul etmesidir. 

b. Objektif olarak din: Subjektif olarak duyulan din duygusunun, harici 

fiil ve hareketlerle beyan ve ifade edilmesi. Ayinler, kurbanlar, dua ve ibadet

ler, ahlaki miikellefiyetler ••• , gibi.(Felsefe liigat1ndan naklen, bk.O.Pazarl1, 

Din Psikolojisi)(81) 

(71) RUYSSEN, T. Les Grands Philosophes, KANT, Paris 1900, p. 352 
(72) RUYSSEN, T. a.g.e. p.350 
(73) TAYLAN, N., ; Ilim - Din, Istanbul 1979, s.108 
(74) AYDIN, M., ; "Din ve Toplum ili§kileri", Milli Egitim ve Ktiltiir, sayi 29, 

Ankara 1984, s 25 
(75) CARREL,A.,; Ba§ar1n1n S1rlar1, Dua, (Qev.,OZDEK,R.,),istanbul 1973, s.185 
(76) ~ARREL,A.,; a.g.e. s.185 
(77) ULKEN, H.Z. ; Din Sosyolojisi, istanbul 1943, s.21 
(78) VIGNES, J.B.M. ; La Science Sociale, Tome I, Paris 1897, p. 370 
(79) DESROCHE, H. ; Sociologies Religieuses, PUF, Paris 1968, p. 13 
( 80) PAZARLI , 0 • ; a. g. e • s • 2 7 
(81) PAZARLI, O. ; a.g.e. s. 26 
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11. M. Mayer'e gore: "Din, Allah'a kar§1, insanlara kar§1 ve kendimize kar-

91 yap1lmas1 icabeden ogtitler ve inan9lar1n ttimtidtir"(82). 

12. Pozitivizmin kurucusu A.Comte'a gore, "Din, her ferdi varl1g1, diger 

btittin ferdiyetleri ittifaka sevketmek tizere, tanzim etmekten ibarettir"(83). 

13. Me9hur Frans1z filozofu J. Simon'a gore: "Din hissi, kuvvetli bir i9-

timai bagd1r. Bir milletten Allah fikrini kald1r1rsan1z, o zaman onlar ancak men

faat ve korku tesiri alt1nda bir toplulukturlar. Burada vatanda9lar, karde9 de

giller, menfaatlar1 mti~terek ortakt1rlar'1(84). 

14. M. Mauss'a gore: "Din, toplumsal olaylar1 etkileyen ve sosyal olaylari 

anlamaya yarayan vazge9ilmez bir unsurdur"(85). 

Bat1l1 yazarlar1n ve ilim adamlar1n1n dini tarif edi§ tarzlar1 da, rntislti

rnan ilirn adarnlar1n1nkinden pek farkl1 degildir. Bat1l1lar da, dinin tarifinden 

9ok dinin gerek fert i9in ve gerekse cemiyet i9in vazge9ilrnez bir unsur oldugu 

lizerinde durmu9lar ve daha 9ok dinin fonksiyonlar1n1 izah etmi9lerdir. Dinin ta

rifi konusunda bu kadar uzun durulrnas1n1n sebebi de, kisa tariflerden ziyade, 

uzun bir §ekilde dinin fonksiyonlar1n1 belirtrnek ve tezimizin konusu olan Din 

Egitimi ve Din Dersleri ile ilgili olarak, bu sozkonusu tarif ve izahlarda daya

nak bulabilmektir. 

(82) ATAY, H. ; islam'dan once Arap Yar1madas1nda Putperestlik ve Yay1l191, 
ilahiyat Fak.Dergisi, Say1:I-IV, Ankara, 1957, s.82 

(83) COMTE, A. a.g.e.; s. 4 
(84) BALABAN, M.R.,ilim-iman-Ahlak, Diyanet i§leri Ba§kanl1g1 Yay1n1, Ankara, 

1978, s. 8 
(85) DESROCHE, H. ; a.g.e., p. 217 



25 

C. S o s y o 1 o j i k A Y 1 d a n D i n 

Dinin, cemiyetin btittin mtiesseseleriyle ve cemiyette meydana gelen biltiln 

olay ve olgularla milnasebeti oldugu bilinen. bir geryektir. Dinin fert ve cemiye

tin hayat1 ilzerindeki vazgeyilmez etki ve tesiri de artik ilmi usullerle incelen

me noktasina gelmi~tir. Ozellikle Din Sosyolojisi alaninda yap1lan yal19malar, 

ekonomik olaylarla din aras1ndaki ilgiyi one silren Max Webet(86) in fikirleri, 

hilkumetlerin sosyal politikalar1n1 tesbit ederken din ve maneviyata verdikleri 

onem, dinin sanat, hukuk, killttir gibi pek yok toplumsal olayla ilgisi, dine 

sosyolojik 8y1dan daha yak1ndan bakma ve dini derinlemesine inceleme zarureti

ni dogurmu9tur. Qtinkil, konusu toplumu ve toplumda meydana gelen olaylar1 incele

mek olan sosyolojinin, insan cemiyetinin en ilkel donemindengtintimilzdeki sanayi 

toplumu seviyesine yilkselmi9 her halini ve her mtiessesesini derinden etkilemi9 

olan dine uzak kalmas1 dti9tiniilemez. Freyer'in ilkel cemiyet i~in belirttigi; 

dinin bilttin toplum mtiesseselerine yon vermesi ve "onlarin hiy bir bayrami yoktur 

ki, ayn1 zamanda dini bir mana ifa etmesin. Hiybir mukaveleleri yoktur ki tanr1 

adina aktedilmi9 olmas1n. Hiy bir spar yar19mas1 yokmtur ki kendisinec· dint bir 

ayin e9lik etmesin"(87) §eklindeki tesbitini -- , gtintimtiztin geli9mi9 cemiyetleri 

i~in de geyerli sayd1racak pek ~ok ornek vardir. Sosyolojinin, en ktiytik birim 

olarak ele ald1g1 aile milessesesinin temelinin, dini nikahin yaninda dua ile 

ve ozellikle hristiyan tilkelerde genellikle kilisede ayin ile at1ld1g1n1 bil

meyen yoktur. Bu durum aile iyin oldugu gibi, cemiyetteki her olay ve mtiessese 

iyin de ayn1d1r. 

Diger yandan, sosyolojinin konusunun agirl 1g1n1 te~kil eden sosyal olay~ 
~~ 

lar, Erkal'in da belirttigi gibi: " ••• fertler aras1nda ortaya y1kan veya fert-

leri ilgilendiren olaylardir. Fertler ise, ruht olaylarin gorilldiigti sahneler sa

yilabilir. Toplum da fertlerin toplam1 olduguna gore, her sosyal olayin ayn1 za

manda ruhi olay olabilecegi ileri siirtilebilir"(88).i9te, toplumsal olaylarin 

bu ruhi yonti. ile ilgili olan dinin yerinin ve degerinin tesbit edilmesi i9i de, 

sosyolojide bu bakimdan onemlidir. 

(86) WEBER, M. ; Protestan Ahlak1 ve Kapitalizmin Ruhu, Ter:Z.Aruoba, istanbul, 
1985 

(87) FREYER, H. ; Din Sosyolojisi, Ter: T.Kalpstiz, A.U.!lahiyat Fak.Yay.Ankara, 
1964, s.31 

(88) ERKAL, M. ; So~yoloji (Toplumbilim), 2.bs., istanbul, 1985, s. 37 
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tilkemizde olduk~a geni§ kapsaml1 bir din sosyolojisi kitab1 yazan 

KURTKAN'in ifadesiyle," ••• geni§ manada mliesseselere temel te~kil eden"(89) di

nin, cemiyetteki mtiesseselere etkisi, onu sosyolojik yonden de inceleme zarure

tini dogurmu§tur. Bu bakimdan din, hemen her onemli konuda gozardi edilmemesi 

gereken bir kurum olmu§tur. Bu durumu, Zimmerman §oyle a~1klamaktad1r: "ABD'de 

her mtihim anla§mazl1k iizerine ortaya ~ikan iki sualde, iktidardaki gruplar1n ye

niligi belirli surette mii§ahade edilir. Bu sualler §Unlardir: i§~i ne dli~tintir ? 

Katolikler ne dli§tintir? ••• Katolik kilisesinin, dtinya meseleleri tizerindeki te

sirini kimse inkar edemez"(90). ~ehir Sosyolojisinden Koy sosyolojisine, Maliye 

Sosyolojisinden, Siyaset sosyolojisine, Ahlak Sosyolojisinden, Hukuk ve Din sos

yolojisine varincaya kadar pek ~ok sahada soz sahibi olan sosyolojinin de dinden 

ve dini olaylar1n tesirlerini gozonline almadan gorevini tam olarak yapamayacag1 

a§ikardir. Nitekim Gokalp bu hususu §oyle izah etmektedir: 

"Durkheim'e gore, ahlak, hukuk, siyaset,- mantik, bediiyat, iktisadiyat 

gibi miiesseselerin ctimlesi ''din"den mil§taktir. Bu dallar koklerini dini bir men

badan bulmakla, zinde bir feyze, feyyaz bir zindelige mazhar olurlar"(91). Dola

y1s1yla Durkheim'in goril§ilnii nakleden Gokalp'e gore de, cemiyet i~inde dogan ve 

cemiyetin huzurunu, ferdin mutlulugunu temin eden ahlak, hukuk, siyaset, mant1k, 

edebiyat, iktisat gibi mtihim bilim dallar1n1n daima dinden feyz almasi, bunlar1n 

her zaman zinde kalmasi ve fonksiyonlar1n1 glizelce ifa etmeleri i~in ltizurnludur. 

Sosyoloji a~1s1ndan dinin onemli yonlerinden biri de, onun bir "sosyal 

kontrol" arac1 olmas1yla, cemiyete diizen vermekteki onemidir. Nitekim Merton, 

"Dinin bir sosyal kontrol araci oldugunu" belirtir(92). Din, sosya( kontrol 

fonksiyonuyla toplumun btitilnle§mesini saglayan bir gorev ifa ettigini Donmezer 

9oyle a~1klamaktad1r:"Dinin, ge~mi§ ve giiniimtizdeki toplum bak1m1ndan ba§l1ca 

fonksiyonunun bir Sosyal Kontrol Arac1 olarak, toplum btittinle§mesinde katk1da 

bulunmak oldugu soylenebilir"(93) Bu hususudaha net bir §ekilde ele alarak,dinin 

toplumda "uyum" gorevi ifa ettigini savunan, Din Sosyolojisi yazar1 Desroche 

olmu9tur. Desroche, bu linlil eserinde aynen §oyle diyor: "Bir dinde, cemiyet tas

dik edilir.·Bu, daha ziyade, "Tamamlama Fonksiyonu" olarak ifade edilir. Din, 

tamamlama gorevini ifa eder (toplumun, uyumlu bir §ekilde birbirini tamamlama 

(89) KURTKAN, A. ; Din Sosyolojisi, istanbul, 1985, s.271 
(90) ZiMMERMAN, C. ; Yeni Sosyoloji dersleri, Ter:A.Kurtkan, istanbul, 1964, s.51 
(91) GOKALP, z. ; Ttirkel§emek, islamla9mak, Muas1rla9mak, Haz1rlayan: i. Kutluk, 

Kliltiir Bakanl1~1 Yay1ni, Ankara, 1976, s,26 
(92) DONMEZER. S. ; Sosyoloji, 7.bs, istanbul, 1978, s.257 
(93) DONMEZER, s. ;.a.g.e., s. 257 
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ve bi.iti.inle§me gorevini ifade eder)"(94). Yine Donmezer'e gore, "din ve dinsel 

torenler, toplum dayan1§mas1n1 kuvvetlendirici ara~lard1r 11 (95). Ulgener'e gore 

ise, din; "tarih boyu aile baglarindan yakin ve uzak toplum katlarina, siyasete, 

sanat degerlerine kadar bi.itiin bir ya§ay1§ diizenine damgas1n1 vurmu§tur. Aslinda 

din ile sosyal-ekonomik degerler arasinda ili§kiden soz etmek degil, etmemek 

garip olur"(96). 

Ozetleyecek olursak, sosyolojik yonden din, cemiyet i~in vazge~ilmez bir 

ihtiya~, cemiyetin huzuru i~in bir kontrol arac1 ve toplumsal miiesseseler ve 

fertler aras1nda bir bi.iti.inle§me ve uyum vas1tas1d1r. 

(94) DESROCHE, H. ; Sociologies Religieuses, PUF, Paris, 1968. p.60 
(95) DONMEZER, S. ; a.g.e., 258 
(96) ULGENER, S. ; Zihniyet ve Din, istanbul, 1981, s. 14 
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D. A t a t ii r k I •• u n D i n i 1 e i 1 g i 1 i 

S o z 1 e r i v e G o r ii ~ 1 e r i : 

Din egitimi konusunu incelerken, konunun objektif olarak bir ~oziime kavu§

turulabilmesi i~in, Atatiirk'iin din konusundaki fikir ve gorii§lerinin ~ok iyi 

tesbit edilmesinde zaruret gormekteyiz. Ancak §unu kesin olarak belirtelim ki, 

burada niyetimiz din i~in de dinden istifade degildir. gtinkii Atatiirk'iin dinimiz 

ile ilgili sozlerinin, fikir ve dil~iincelerinin bizzat Atatiirk'iin ifadeleriyle 

tesbit edilmesi, konuyu istismar etme f1rsat1n1 kapayacakt1r. Her zaman d" d in en 

ve diyanetten bahsedilse, din egitiminden soz edilse, baz1 ~evrelerce bu durum 

~tatiirk'e kar§1 tavir almak ve laikligi zedelemcolarak nitelendirilmektedir. 

Bir bakima, bilerek veya bilmeyerek Atattirk'iin sanki din dii§man1ym1§ gibi goste

rilmesine 9al1§1lmakta, Atatiirk adina din dii§manl1g1 yap1lmaktad1r.Diger yan-

dan da her ne zaman devletten, cumhuriyetten veya devletimizle ilgili bir§eyden 

soz a~ilsa, hemen Atatiirk dii§manl1g1 :~[('.t' i siiriilmekte, bir nevi Atatiirk dini 

miiesseseleri yokeden adammi~ gibi gosterilmekte, O'nun vatan1 kurtararak, mil

letin bag1ms1zl1g1n1 saglayan bir milli kahraman1m1z oldugu hususu unutturulmaya 

~al1§1lmaktad1r. Bun da, dini yanll§ anlayan baz1 ~ikarc1 cahil dini anlay1§ 

sahiplerinin payi oldugu gibi, laikligi "din di.ii;;manhg1" olarak anlayan ve yorum

lay1p uygulayanlarin pay1n1n daha biiyiik oldugu inkar edilemez. Nitekim bu husus, 

bizzat Atatiirk'iin de tesbit ederek, dinimiz aleyhinde soz ve yorum getirenlere 

gerekli dersi ve ikaz1 yapt1g1n1 goriiyoruz. 

i§te biz, Atattirk'i.in din hakkindaki fikir ve goriii;;lerini de bu tezimiz i9in

de izah etme zaruretini bundan dolay1 duyuyoruz. ~uras1n1 kesin olarak belirte

lim ki, Atatiirk, dinine bagl1 ve hilrmetkar oldugunu her zaman belirten ve aksini 

savunanlar1 her yerde ikaz eden bir §ahsiyete sahiptir. Dinin liizumuna inanan, 

islam dini ve islam peygamberi hakkinda her defasinda takdirkar sozler soyleyen, 

din ve mukaddes duygularin hakaret gordiigii her· yerde tavr1n1 koymaktan ve inan

c1n1 mi.idafaa etmekten ~ekinmeyen bir karaktere sahiptir. ~imdi, O'nun kendi soz

leri ve O'nun yak1n1nda bulunup da hat1rat1n1 yazanlarin ifadeleri ile Atatiirk'

iin din hakkindaki dii§iincelerini buraya s1ralayal1m ki, tezimizin ilerleyen say

falarinda, dine ve din egitimine ve din dersine Atattirk adina kar§1 ~ikanlarla, 

din dersini Atatiirk'iin de istemedi~ini zannedip Atatiirk'e ve O'nun i;;ahsinda 

bilmeden devletimizin gelecegine kar~1 ~ikanlarin Atatiirk'le ilgili olarak istis-
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mar edecekleri bir~ey kalmasin. 

Atattirk din ve ozellikle dinimiz hakk1nda ~oyle diyor : 

"Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz uluslar1n ya§amas1na imkan yoktur"(97). 

Fransiz yazar1 M. Perno'ya, dinimiz tizerine verdigi bir deme~te ~unlar1 soy

lemi§ ve dinimiz hakk1nda ve kendisinin dinine bagl1l1g1 ile ilgili olarak ~oy

le demi~ti: 

"Ttirk ulusu daha dinli (dindar) olmal1d1r, (ger~ek mlisllimanl1ga donmelidir). 

A~1k~as1 biltlin sadeligi ile dinli (dindar) olmal1d1r demek istiyorum. Ben, dinim

de nas1l dogaya inan1yorsam, buna da oyle inan1yorum. (Dinimizde) bilince ayk1r1 

ilerlemeye engel hi~bir §ey yoktur"(98). 

Yine Atatilrk, dinimizin ve dinimizden kaynaklanan orf ve adetlerimizin, 

komlinizme kar§1 en bti,ilk engel ve koruyucu oldugunu §Oyle dile getiriyordu: 

"tilkemizin toplumsal ko§ullar1, din ve ulusal geleneklerinin gilcli, Rusyadaki 

kiz1lc1kl1g1n (komlinizmin) bizde uygulanmasina elverii;;li degildir"(99). "Biz ne 

bol~evik, ne de komlinistiz; ne biri, ne digeri olamay1z. 9linkti biz milliyetper

ver ve dinimize htirmetkar1z"(lOO). 

Asaf 1lbay, hat1rat1nda naklettigine gore: "orman ~iftliginde, ba§ba§a kal

d1g1m1z bir glin, din hakkinda ne dli§ilndilgtinil sordum. Bana dedi ki: 

"Din vard1r ve laz1md1r. Temeli 9ok saglam bir dinimiz var. Malzemesi iyi 

fakat bina, uzun as1rlard1r ihmale ugram1i;;"(lOl). 

Atatlirk'iln en iyi anlayabilecegimiz en saglam kaynak olan Nutuk'taki 9u 

climle lerine dikkat edelim: ~oyle diyor; 
\,,. ___ .-' 

"Ey arkada§lar tanr1 birdir, bilytiktilr ••• Allah, kullar1na laz1m olan noktai 

tekemmtile vusultine kadar i91erinden vas1talarla dahi kullar1yla i§tigali, lazime-i 

uluhiyetten addeylemi§tir. Onlara Hz. Adem'den itibaren mazbut ve gayri rnazbut 

ve namlitenahi denecek kadar ~ok nebiler ve resuller gondermi§tir. Fakat peygarn

berimiz vas1tas1yla en son hakay1k-1 diniyye ve medeniyyeyi verdikten sonra, 

art1k be§eriyette bilvas1ta temasta bulunmaga ltizum gormemi§tir 11 (102). Atatlirk 

boylece, Allah 1 1n dini ve medeni hakikatlari kendisiyle gonderdigini belirttigi 

(97) KILI9, A. ; Atatilrk'lin Hususiyetleri, Istanbul, 1955, s. 64 
Atatlirk'lin Soylev ve Deme~leri, T.T.Kururnu, Ankara, 1961, Cilt:2 

s. 116 
(98) NiRUN. N. ; Atatilrk ve Din, Milli Ktilttir Dergisi, Cilt: 3, Say1:4, Ankara, 

1981, s. 15, Atatilrk'tin Soylev ve Derne9leri I, s. 70 
(99) ARIN, E. ; Atatilrk9tililk Sava§1nda Ulusal Egitim ve islamda Atattir9lillik, 

Istanbul, 1970, s. 7 
(100) ATATtiRK, Genelkurmay Askeri Tarih ve Str. Egitim Ba§kanl1g1, Genel Kurmay 

Ba§kanl1g1 , Ankeara, 1980, s. 634 
G K Ba§k Ankara, 1984, s.55 

(lOl.) OLAYLAR VE At'ATtiRK, Meh~et9i.k Vki;t-~~ Y~Y?~;i., ~ -~- ur. • • 
'1)'' . \·,...\1""1· , ... · ''\11·1·,. Ci·1.·-.: 11.I.; tstin . .:,, .1J:_, 3,_ l. •, I '-) , • ... ., , .. . ' 
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son peygamber clan peygamberirnizi rnethetrni§, Hz. Muharnrned'i cezbeye tutulrnu§ 

sonlik bir dervi§ §eklinde gosteren bir eser hakkinda da aynen §Oyle demi§ti • Bu 

gibi cahil adamlar, Onun yliksek §ahsiyetini ve ba§ar1lar1n1 asla kavrayamami§lar-

dir. Anlamaktan da 9ok uzak gorlinliyorlar" (103) • 0, Allah 1 1n biricik ve en bliylik 

kuludur. Onun izinde buglin milyonlarca insa~ yilrUyor. Benim , senin adin silinir, 

fakat sonuna kadar o, olUmsUzdUr "(104). Dinin yUce peygamberi hakkindaki hassasi

yetini bu ifadeleriyle dile getiren AtatUrk, TUrk milletinin sahip oldugu bu dini 

inanci hig kimsenin soktip atamayacag1n1 da §Oyle ifade ediyor. 

11 Milletimiz, din ve dil gibi kuvetli iki fazilete maliktir.Bu faziletleri 

hi9 bir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanindan 9ekip alamam1§t1r ve alamaz 11 (105). 

AtatUrk'Un sagl1g1nda onun yak1n1nda bulunarak kendisini en iyi taniyan-

lardan GRANDA ise, hat1rat1nda §unu naklediyor: 

'"Din konusunda AtatUrk'iln tam anlamiyla layik oldugu soylenebilir. Kimse-

nin inancina kari§maz, dindar ki§ilere saygi gosterir, yobazlara, softalara gok 

kizar, din kavram1n1 somUrUlmesine izin vermezdi. Allah ve peygamber konulari, 

Atattirk'iln yaninda tarti§ma konusu yap1lamazd1. Bir gece sofrada peygamber Uzerine 

bir konu ag1lm1§t1. AtatUrk'Un dindar olmad1g1n1 bilenler, ona yaranmak igin pey-

gamberi kU9UltUr §eklinde konu§malar yap1yorlard1. Atatlirk, bu konu§malardan s1k1l

d1g1n1 belli etti. Elini masaya indirerek "Bu bahsi kapatin. Peygamberleri kU9Ult

mek isterseniz, kendiniz ~UgU!UrsUnUz~dedi (106). 

Atattirk'Un, gok geni§ bir din gorU§Une sahip oldugunu belirten ARSLAN

OGLU, temel ilkelerimiz ve AtatUrk9UlUk isimli eserinde, AtatUrk'Un Balikesir'de 

okudugu hutbeden §unu naklediyor."Dinimiz son dindir.Cok geli§mi§ dindir, akla, 

mantiga ve gergege uygun olmasaydi, bununla tabiat kanunlari arasinda 9eli§ki ol

masi gerekirdi»(l07). 

(103) KOCATVRK,U;AtatUrk'lin Fikir ve DU9Unceleri, Ank,1971,sh.206 

(104) UNAL,A.R.~ 11 AtatUrk Hakkindaki An1lar1m 11
, Tlirkiye Harp MallilU Gaziler Der. 

Sayi.158,1969, sh.23'ten naklen U.KOCATURK,Atatlirk'Un F.ve Dli§linceleri,Ank, 
1971,sh.208 

(105) ATATURK'lin SOYLEV VE DEMECLERi~Ank,1959,C.ll,sh.66-67 
(106) GRAND, c.; Atatlirk'Un U9ag1 idim, Hlir.Y.,ist.1973,sh.252 
(107) ARSLANOOLU, C.E.;Temel Ilkelerimiz ve AtatUrk9UlUk,Ordu Ozel sayi.4,ist. 

1982,sh.67 
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Dinin , insanlarin ve milletlerin §erefini muhafaza etmelerini sagladigina 

inanan Atatlirk, bu fikrini de §oyle acikliyor: 

" Bizim dinimiz, milletimize a§a~ilik, miskin ve hor gorlilmeyi tavsiye 

etmez. Aksine, Allah da Peygamber de, insanlarin ve milletlerin ylicelik ve §e-

reflerini muhafaza etmelerini emreder" (108)-. 

Dinimize kar§J. sayg1s1n1 her defas1nda dile getiren ve yeri geldiginde inanc1n1n 

mlidafas1n1 vapan Atatlirk 'Un dini inancJsahip olanlar1 nas1l ho§ kar§1lad1g1na~ . ' 

dine - diyanete kUcUltUcU ve Atatlirk'U dine kar§1ym1§ gibi gosterenlere nasil 

sert tav1rlar ald1g1ni gostermesi bak1m1ndan, 10 Kas1m 1988 tarihli Kara Kuvvetle

ri Dergisinin Ozel say1s1ndan §U hat1rat1 nakletmekte yarar gorliyoruz."Atatlirk'ten 

An1lar" ba§l1kl1 yaz1da §Unlar anlat1liyor: 

"Atatlirk devrinde, namaz kilan memurlar1n i§lerinden at1ld1g1 kesin olarak 

yalandir. Ordunun ba§J. olan rahmetli Fevzi CAKMAK, yard1mc1s1 Org.As1m GUndUz, 

namaz kilarlard1. Atatlirk devrinde TBMM Ba§kan1 olan Abdulhalik Renda, cuma na-

mazlar1m. Hac1 Bayram Camiinde kilard1. Yaz1lar1m1z1n dogrul.ugunu ispat ic;in 

canl1 §ahit de gosterebiliriz. Qok §Uklir Asim Glindliz Pa§amiz hayattad1r. Kendi-

:~r~nden sorabilirsiniz. 

Y1l 1930, Atatlirk, Fevzi QAKMAK'la birlikte yurt gezisine 91k1yorlar.~ol

culuk trenle yap1l1yor.Vagonda Atatlirk, QakmaKla ba§ba§a vermi§, memleket i§lerini 

gorli§Uyorlar. Dalkavuklugu ile tan1nan bir milletvekili ic;eri -giriyor.Ata'nin kula

gina gizli bir§eyler soylliyor. Atatlirklin birden ka§lari c;at1l1yor ve Fevzi Pa§~'ya 

donerek: "Pa§am, llitfen beni takip ediniz, arkada§ bir haber getirdi, birlikte in-

(108) Atatlirk diyork~; M.E.Basimevi, Istanbul, 1980, sh.82 
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AtatUrk ve Qakmak, Cumhurba9kanl1g1 maiyet erkan1na ait vagona gegiyorlar. 

AtatUrk vagonun kap1s1n1 gafif9e ag1yor ve Fevzi Pa9aya gosteriyor. YUksek rUtbeli 

bir subay vagonda kanepe Uzerinde namaz k1lmaktad1r. AtatUrk vagonun kap1s1n1 ka-

patt1ktan sonra, milletvekilinin yUzUne tUkUrUyor ve Mare9al'a diyor ki : 

_" Pa9am, bu adam1n biraz evvel kulag1ma gizli bir 9eyler soyledigini gor-

dUnliz. Bu adam, muhaf1z k1tas1na men sup yliksek rlitbeli bir subay1n vagonda namaz \_,. 
k1ld1g1n1 gammazlad1. Bu adam, namaz k1lmay1 kendi akl1nca su9 gorUyor. Durumu si-

ze gostermek igin buraya kadar zahmet ettirdim". Atatlirk, ilk istas'bnda milletveki

lini trenden indirtiyor ve gelen devre de milletvekili se9tirmiyor''(l09). 

Din konusunda AtatUrk'Un tavr1 bu olmakla beraber, onun ho9lanmad1g1 tek 

9ey, belki de dine kar91 oldugu §eklinde fikir Uretenlere malzeme olan tek §ey, 

AtatUrk'tin, dinin politik g1karlara alet edilmemesi yonli~deki kesin tav1rd1r. 

Atatlirk, dinin politika arac1 olmas1n1 onlemek konusunda Meclis konu9malar1ndan 

birinde : 

_" Bagl1 buihmakla inand1g1m1z ve mutlu oldugumuz Islam Dinini, ylizy1llar-

dan beri al191lm19 oldugu Uzere, bir politika arac1 mevkiinden ar1tmak ve ylikselt-

mek gerektigi gergegini gorliyoruz. Kutsal ve Tanr1sal olan vicdan ve inan9lar1m1z1 

kar191k ve tlirlU renkte bulunan ve her tUrlU 91karlarla tutkunlarin alan1 olan 

siyasetten ve siyasetin bUtUn ogelerinden bir an once ve kesinlikle kurtarmak, 

milletin dlinya ve ahiret mutlulugunun emrettigi bir zorunluluktur. Ancak boylece 

islam Dininin yliceligi ger9ekle9ir" (110) diyordu. 

(109) AGAKAY, M.A.; "Atatlirk'ten Anilar'', K.K.Dergisi, Ozel Say1, 10 Kas1m 1988 

Ankara. sh. 37-38 

(110) GVNCEL KONULAR; Gn.Kur.Bas1mevi, Ank,1980,sh.93-94 
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Ancak, bUtUn bunlara ragmen, AtatUrk'U ve eserlerini resmen tanitmak du-

r~munda olan baz1 yetkili ve etiketli ki9ilerin, Atatlirk'U oldugundan ba9ka gos-

terme 9abalar1, AtatUrk devrimlerini savunurken dine ve din1 mUesseselere kar§l 

tak1nd1klar1 olumsuz tavir, o bUyUk insan1 sanki dinin ve aaneviyatin kar91s1nday-

ml§ gibi anlamaya vesile olmaktadir. Bu konuda misaller pek 9ok olmakla beraber, 

biz bunlardan sadece iki yetkili ProfesorUmUzUn gorU9lerini aktarmakla yetinece

giz. Bunlardan, TUrk Tarih Kurumu ve (eski) KUltUr Bakanl1g1 Ulusal Ogretim ve 

Egitim Kurulu Uyesi de olan Engin ARIN, "AtatUrk9UlUk Sava91nda Ulusal Egitim ve 

is lam' da AtatUrk9UlUk" is.\V<1li eserinde §Oyle diyor : 

11 ••• Camilerde, oturulacak siralar bulundurmak, basilan yerde namaz kilma-

mak, ezah ve ibadetleri tUrk9e yapmak, oruca, hacca, zamana gore daha 9agda§ bir 

dUzen vermek, Kur'an'in buyruklar1nJayk1r1 degildir. Olur olmaz yerlerde namaz 
l 

kilmak, abdest almak, kirli k1l1klarla camilere gitmek, dinimize kar§l birer 

yobaz sayg1s1zl1g1d1r ve yasak edilmelidir. Camilerimiz, ke9i sakall1, tesbihli 

miskinlik yuvalar1 olmaktan kurtar1lmal1d1r. AtatUrk9UlUk ve 9agda§ egitim yerleri 

olmal1d1r. Tanri ba§ egitimcidir ~RabbU'lalemin). Umet9ilikten TUrklUge ge9i9 

camilerimize girmelidir. Bir makarios neler yapiyor. ibadetin gizlisi tanrica 

begenilir. imam okullarinda bunlar ogretilmelidir ••• "(111). Yine, "TUrk HUmaniz-

mi" adl1 kitabinda, Sinanoglu1 AtatUrk'Un millet ve memleketimiz igin yapt1g1 

bUyUk i9leri anlat1rken, anayasamiz geregi kurulan din1 ogretim kurumlar1n1n 

9agda9la9maya ve AtatUrk9UlUge ayk1r1 oldugunu §Oyle anlatiyor : "Kur'an Kurslar1 

ve i.H. Okullar1 konusunda devrim adina kayg1 duymarnak olanaks1zd1r. ~UnkU, 9ag-

da§ olma savinda bulunan bir toplumda, varl1g1 hi9 bir surette agiklanamayacak 

olan Kur'an Kurslar1 ile i.Hatip Okullar1n1n etkinligi, eski dU§tincenin gen9 ku-

§aklara yeniden bilin9li ve sistemli bi9imde aktar1ld1g1n1n 9UrlitUlmez kan1t1d1r" 

(111) ARIN, E., AtatUrkgUlUk Sava91nda Ulusal Egitim ve islam'da AtatUrkgUlUk, 
AtatUrkgUlUk KUltUr Yy.ist.1970,sh. 104 
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(112). Bu gibi, yanl19 yorumlarin sadece din hakkinda degil, dilimiz hakkinda da 

yap1ld1g1n1, hatta, 1940 y1l1nda M.E.Bakanl1g1na bir rapor sunan Alman ProfesorUn 

AtatUrk devrimlerini yorumlayan bir grubun, dUzenledikleri Orta ogretim Program-

larindan TUrk Dili Gramerinin kald1r1lmas1na kadar gidildigi bir donemde, "TUrk 

9ocuklar1n1n ana dillerini bilmedigini belirttigi (113) gibi, yine ayni yanli9 

yorumcular tarafindan TUrk 9ocuklar1n1n dillerini bilmemenin yaninda, dinlerini de 

bilmeyecek bir duruma geldigini UzUlerek tesbit ediyoruz. i9te bu gibi 9eli9kili 

ve hatta ilme ve ger9eklere de uymayan yorumlar, AtatUrk'U dinin kar91s1nda bir 

insan olarak anlamaya vesile olmaktadir. Halbu ki, KURTKAN'in da belirttigi Uzere 

Atatlirk; 11 
••• bUtUn fikirleri ile ele ald1g1m1zda, manevi kUltUrUmUzUn saglam bir 

zemin olu9turduguna inanm19 bir bUyUk adam" olarak kar91m1za 91kmaktad1r. (114) 

AtatUrk'lin nasil bir saglam inan9 sahibi oldugunu ve bu inan9la nasil davrand1gmn1 

Ne9et gAGATAY glizel bir §ekilde belirtmektedir; 11 
••• Atatlirk, her9eyden once, sos-

yal reformlarla manevi inan9lar arasindaki dengeyi kurmaya 9al19ti. Atatlirk, sag-

lam ve ma'kul dini inanca sahip bir ki9iydi. Zaten, Tanriya inanmak, dinsiz olmak 

igin insanin akli olmamasi ya da onu iyi k:ullanmamasi icabeder. Yild1zlar1n ara-

sindaki mesafenin, saniyedeki hizi, 295 bin Km. olan I91k Y1l1 ile hesaplanan 

koskoca bir kainat iginde bir nokta kadar kU9Uk clan dUnyamizda bile olu9an fizik 

kimya kurallarina, bunlar arasindaki akillara durgunluk verecek kadar hassas 

uyuma ve dengeye bakacak olursak, bunlarin kendi kendine olmayacag1n1, bir yarat1c1 

bUyUk gU9te bir sahibinin bulundugunu anlar, sarsilmaz bir allah inancina var1r1z. 

"(115). gagatay, bu ifadeleri ve akil sahibi herkesin inanc1n1n olacagi §eklindeki 

(112) SiNANOGLU, S., TUrk HUmanizmi, Ankara 1980, sh.58 
(113) SINANOGLU, S., A.g.e., 87 no'lu dipnot, sh.77 
(114) BILGISEVEN, A., Milli Egitim Stratejimiz Nasil Olmal1d1r? 

T.DUnyasi Ara9t1rmalar1 Yy.,istanbul 1984,s.122 

(115) gAGATAY,N., "AtatUrk ve Din KUltUrU", Yeni I9 DUnyasi, 

Sayi 49, 1983, sh.45 
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genellemesiyle, BUyUk Millet Meclisinin ag1l191n1 dua ile yapan, firsat bulduk9a 

dinin llizumlu ve faydas1 belirten AtatUrk'Un dini inanc1n1n saglaml1g1n1 dile 

getirmesinin yan1nda o bUyUk insan1, dini inan9tan mahrum ve hatta dinin kar91s1n

daym19 gibi gosterenlere de ak1lc1 bir cevap vermektedir. 

Netice olarak, AtatUrk'U de bir fani gibi dU9UnUp, dinine sayg1 duyan 

ve bu sayg1n1n mliessesele9mesi olarak laikligi getiren,baz1lar1n1n iddia ettigi 

gibi laikligi dine kar91 bir kurum olarak yorumlayan, dinin siyasete alet edin

mesine mUsaade etmeyen ama, dini inan9lara sayg1s1zl1g1 da en bUyUk §iddetle 

cezaland1ran tarihe mal olmu§ bir kahraman gozUyle gormek, AtatUrk lehine din 

dU9manl1g1 veya din adina AtatUrk dli9manl1g1n1n hem yUce dinimize,hem bu bUyUk 

kahraman1m1za ve hem de millet ve memleketimize bUyUk zararlari olacag1n1 bilmek 

zorunda oldugumuza inaniyoruz. 
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III. n i n i n S o s y a l H a y a t t a k i Y e r i v e 

0 n e m i D i n i n S o s y a l H a y a t a 

E t k i s i 

Din ve toplum konusunda inceleme yapanlar, dinin sosyal hayata bliylik 

etkileri oldugunu belirtmi§lerdir.Bunlardan bir kismi, dinin sosyal hayata olumlu 

etkilerini kabul ederken, olumsuz etkileri oldugunu ileri slirenler de olmaktadir. 

Ancak, dinin ne oldugunu iyi bilenlerce teslim edilen bir husustur ki, din, her 

defasinda iyilik ve hayir kaynagidir. Dinin tarifi goz online alindigi zaman da, 

gayesi, "Insani ve insan cemiyetlerini dlinya ve ahiret saadetine kavu§turmak 

olan11 dinin, cemiyete ancak olumlu etkisi olacag\, olumsuz bir etkisinin mUmkUn 

olmayacagi agiktir. Arna, dinin olumsuz etkileri oldugunu ileri slirenlere hak ver-

direcek bir takim zararli etkilerin, ya dini yanli§ veya eksik anlamaktan veya 

onu yanli§ yorumlamaktan dogdugu da kabul edilmelidir. QUnkU, din, blitlin insanlar 

igin, II Iginde ta§idigi iyilik, glizellik, 9all§kanl1k, ozverilik,glivenirlik, 
·• f 

yardimseverlik ve bunlar gibi tlim olumlu ilkeleri deger olarak 11 (116) daima cemi-

yetin iginde canli tutar. 

Din, cemiyette bir birlik zemini olu§masina, bu birlik ve beraberli

gin devamli olmasina yardim eder. Ozellikle Islam Dini, Dominique SOURDEL'in 

ifadesiyle; 11 BUtUn insanlar karde§tir. 11 (117) ayetinde ifade edildigi gibi, sosyal 

hayati birlik zemini Uzerine oturmu§tur.(118). Dolayisiyla, sosyal hayatta birlik 

ve beraberligin kurulmasi ve devami igin etkisi bUyUktlir. Hatta, dinin, cemiyeti 

meydana getiren fertleri birle§tirici ve bir mana etrafinda bUtUnle§tirici gUcU 

olmazsa, cemiyetteki· iktisadi kalkimanin bile bir fayda temin etmeyecegini sos-

yologlar ifade etmektedirler. 

(116) DOGAN, L., 11 Din ve Toplum 11
, 1979 Yill Sosyoloji Konferanslari, 17.kitap, 

Istanbul 1979, sh.80 
(117) Kur'an-1 Kerim, 49.Hucurat, Ayet 10, 
(118) SOURDEL, D., L'Islam, Que-Saus-je, P.U.F.Paris,1979.p.64 
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Bir cemiyette, 9e9itli gruplar ayni peki9tirici oz mana etrafinda bir blitlin 

te9kil etme §Uuruna sahip degillerse, iktisadi ba§arilar, ig anla9mazl1klar 

yUzUnden heder olabilir (119). "Milli 9apta sosyal bUtUnle§menin, yanliz kan 

bagina dayanan birlik ile degil, dil, din, orf ve adeletler ••• birligi gibi, 

kUltlir unsurlari ile izah edilmesi gerekmektedir.(120). Louis GARDET'nin ifa-

desiyle, Kur'anin geli9tirdigi islam1 inan9lar, bu soz konusu bUtUnle§menin," 

beraber ya§ama arzusu §eklinde tahakkukunu saglar. GARDET, §Oyle diyor: "Islam, 

Kur'anda Allah tarafindan ifade edilen Sosyal Kurallara ve emirlere gore" Bera-

ber ya9ama arzUSu" dur" ( 121). GUnUmUz Sosyologlar1n1n ifadesiyle sosyal ·.J;UtUn-

le9menin temini ve beraber ya9ama arzusunun ger9ekle9mesi igin dinin sosyal 

hayata eatkisi bUyUktUr. KESSLER'in ifadesiyle, kan birliginden kultUr birligine 

ge9mi§ olan sosyal hayatta, makul bir kUltUr politikasi yUrUtebilmek igin dinin 

birle .§tirici hUkUmlerini yeniden canlandirmak gereklidir. CUnkU, "Dinin ortadan 
'-" 

kaJit;1g1 cemiyetler, buhrana sUrUklenir 11 (122). 

Dinin sosyal hayattaki en bliylik tesirlerinden biri de, bUtlinle9tirici, 

dayan19may1 saglay1c1, karde9lik du~ular1n1 P~-...:.fi§tirici olmas1n1n yaninda, helal

haram duygusuyla ve baz1 hareketlere kutsallik verip; bir ibadet a§kl temin etmesi 

baz1lar1na ise gUnah duygusu verip, toplumun zararli §eylerden korunmas1n1 sagla-

maya 9al19mas1d1r. Merton'a gore "Dinin sosyal kontrol arac1 alma" ozelligi, onu 

insanin tav1r ve hareketleri Uzerinde etkili"(l23) kilmaktadir. Sulhi Donmezer'in 

ifadesiyle : 11 Baz1 hareketlere din kutsallik verir. Mesala bazi dinler, evlenmeye 

kutsal bir kurum s1fat1n1 vererek onun anlam1n1 geli9tirmek ve derinle9tirmek 

istemektedirler. Keza, su9 olan bazi hareketlere glinah fikrini de baglayarak, 

arzu olunmayan davran19lardan insanlarin ka91nmas1 egilimini desteklemektedirler. 

Bu yolla din, sosyal kontrol ara9lar1ndan en onemlilerinden birisi halini almak-

tadir"(l24). 

(119) OKSUZ,E., "Sosyal Geli9me", Ikt.Fak.Mec.C.32,Ist,1972-73,s.l-4,(A.KURTKAN'1n 
"Sosyal Planlama Tebligi,s.2l'den) 

(120) OKSUZ,E., "Sosyal Geli9me 11 ,i.F.Mec. ,C.32.s.l-,sh.40, 
(121) GARDET, L.Les Hammes de L'Islam, L.Hachette, Paris, 1977,p.74 
(122) KASSLER,G., Sosyolojiye Ba9lang19.Qev.Z.F.FINDIKOGLU-A.KURTKAN, Ist.1987,sh.115 
(123) DONMEZER,S., Sosyoloji, Istanbul 1978, sh. 25 ve 257 
(124) DONMEZER,S., A.g.e., sh.257 
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Burada, Islam dininin getirdigi helal - haram duygusunun, dUnyanin pek 9ok ye

rindeki hUkUmetlerin kanunlarla ve 9e9itli sosyal politikalar ve pilanlamalarla 

saglamaya 9al19t1klar1 saglam aile yapisi, 9e9itli uyu9turucu kullanimi, dinin 

sagladigi 11 9ehidlik" payesiyle kutsalla9an vatan ve millet a9k1 gibi hasletlerde 

bUyUk etkisinin oldugu, tart191lmaz bir husustur. 

Diger taraftan, dogumdan ollime, bir diger ifadeyle be9ikten mezara 

kadar, insani ve insanin meydana getirdigi cemiyeti etkileyen ba9ka bir kurum 

yoktur. Evlenmelerdeki dint merasim ve dua, 9ocuga ad koyma, sUnnet etme mera

simleri ve dliglinleri, 9e9itli kurbanlar ve bayramlardaki merasimlerin hepsi, 

dinin etkisinin boyutlarini gostermekte, cenaze igin yapilan dua ve merasimler ise 

olUm sonrasi igin bile dinin fonksiyonunun kaniti olmaktadir. 

Dinin siyast ve iktisadi hayat Uzerinde de ne kadar etkili oldugu ko

nusu gayet agik olmakla beraber, bilhassa Max Weber'in Protestan ruhunun ve ah

lakinin, iktisadt hayat Uzerindeki §ekilendirici etkileriyle ilgili 9al19malar1n1n 

yaninda, Islam Dininin de, nefsine hakim olmayi, dizginlemeyi, lUzumsuz tUketimden 

ka91nmay1, israfa yana9mamay1 emreden Islamt deger hUkUmleri •• de, Iktisadt hayata 

§ekil vermektedir. (125} Kisaca Ifade edilecek olursa, Islam Dininin be§ emri 

igindeki tevhid inanci, fertlerde birlik §uuru ve ideali; namaz emri, zengin fakir 

ayni safi payla9arak ger9ek birligi; oru9 ibadeti, nefsine hakim olma ve fakirle

rin, aglarin halini de anlamayi; zekat emri, fakir-fukarayi gozetmeyi; iktisadi 

denge kurmayi; hac emri ise, bir nevi uluslararasi panayir espirisiyle beynelmilel 

kayna9may1 temin etmekte ve sosyal hayatin her safhasini etkilemektedir. Bu dint 

etki nedeniyledir ki, 9e9itli ibadetheneler, camiler, mescitler, dinin etkisiyle 

hemen her konuda binlerce vakif eserler, yine dinin ozU sayilan temizlik emri ile 

binlerce hamamlar, dinin ilme ve ilim adamlarina verdigi UstUn deger nedeniyle 

kurulan medreseler, hanlar, kervansaraylar v.s. gibi ne kadar gUzel eser varsa 

hemen hepsine, din sayesinde kavu9ulmu9tur. 

Ozetleyecek olursak, tarihin derinliklerinden itibaren, sosyal hayatin 

temelinde yer alan dint inan9lar ve dint mUesseseler, 9ag1m1z bilgi toplumunun da 

sosyal hayatinda vaz ge9ilmez ve ihmal edilemez yerini korumaktadir. 

(125) ERKAL, M., Sosyoloji," Toplumbilim", 2.Baski,Ist.1983 sh. 46, 47-48 
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A. i n s a n 1 n i n a n m a i h t i y a c 1 

Bilindigi gibi, insan, yap1s1 itibariyle iki ozellik gostermektedir. 

bir yonli maddi yani beden1, diger yonti de manevi yontidUr. Yemek, igmek, istirahat 

etmek gibi tabii ihtiya9lar1n1n da Y~rine getirilmesi daha mUhimdir. En azindan, 

insanin maddesi ve bedeni igin, ya9amas1 igin su ve oksijen ne kadar ltizumlu ise 

ruhu igin de mane~itatmin ve Allah inanc1 o kadar llizumlu ise, ruhu igin de manev1 

tatmin ve Allah inanc1 o kadar llizumludur (126). inanmak, insan igin ltizumlu bir 

ihtiya9t1r. Ziya GOKALP'in ifadesiyle : " insan, ayag1n1 yere basmadan duramaz, 

ruhunu da Allah'a dayandirmadan duramaz (127). Nasil ki, bu gtin ki gibi geli9mi9 

imkanlarin, yaz1l1 anayasa ve kanunlarin, yaygin kanun gUcU ve denetimin olmad1g1, 

ula91m ve kitle ileti9im vas1talar1n bultI'mad1g1 veya geli9medigi donemlerde, 

insanlarin ve toplumlarin kar191l1kl1 ili9kilerini, o insanlarin sahip olduklar1 

inan9lardan ba9ka dUzE\,J1leyen olamami§, .. .J:ia, geli9mi9 teknolojiye ve madd1 refaha 

kavu9tugu halde bir tlirlli ig huzuruna eremeyen insanlara manevi gU9 ve ig huzuru 

verecek olan da din ve inan9t1r. QUnkli, dua ruhun geli9mesini ve hissiyat1n1 ifade 

eder, ilah1 llituf, 9al19man1n, gayretin mlikafatland1r1lmas1 ve faz1letin UstUnlligU 

ile ay:\rl edilir" ( 128) 

insani bir madde olarak goren ve mar:( ist ideoloj inin kurucusu olan 

Marx'a gore ve onun Economie PolitiOue et PhilosophiQu (129) adli eserindeki ifa-

desiyle : " insan, tabii (maddi) bir varl1kt1r. Fakat, 11 insan Tabiat1 11 nda olan bir 

varl1kt1r. 11 .0yleyse insan tabiatiyla kesi9en gift kapasitesiyle digerlerinden ayir

dedilir (130). I9te, din, insanin "insan1 varl1g1"n1 anlayip onun manevJyontinU tat

min etmede tek vasitadir. insan, manen ve ruhen tatmin olabilmek igin ilah1 bir 

varliga dayanmak ihtiyac1n1, tarihin her doneminde hissetmi9tir. Qe9itli hadiseler 

kar91s1nda bunalan, Umitsizlige kapilan ve zaman zaman ol9UsUnU ve degerini kay-

beden insan, ruhuna bir destek, bir siginak, bir teselli kaynagi arar, Allah'a ve 

dinemuhta9tir. 

(126) CARREL,A., Dua Qev.Nahit TENDAR, Amerikan Bord Ne9riyat Dairesi, ist.1972 
sh.16 

(127) D.P.T. Milli KliltUr, (Ozel iht.Kom.Raporu),Ank.1983 s.511 
(128) VIGNES, J.B.M. La Science Sociale, Tome I,Paris 1897,P.145 
(129) MARX,C. Economie Politique et Philosophique,Editon Coste.p.78 
(130) MOUNIER, E.Le personnalisme, 12.Edition,P.U.F.Paris 1971 P.22 



insanoglu, Allah'a inanarak ve baglanarak huzura ermi§, davran1§lar1n1 bir iba-

det §evki ile yapmi§tir.(131). A.Comte'a gore de; 11 insan1n kendisini a§an baz1 

9eyleri sevmeye gereksinimi oldugu igin dine gereksinimi vard1r. Toplumlar1n 

dine gereksinimi vard1r. Sevgi ve birlik aray1§1nda olan bir insanl1g1n bu sUrek-

li gereksinimlerini kar§1layacak din, insanl1k dininin kendisi olacakt1r (132). 

Bir ba9ka ifade ile, insan; Her zaman ve her devirde yaratan1n1 tanimak ve ona 

itaat ve ibadet etmek (133), ihtiyac;indadir. Artik hie; bir ilmidegeri kalmayan 
' 

ve insanlik tarihini Uc; devreye ay1r1p, din devrinin gec;tigini savunan ve poziti-

vizmin kurucusu A.Comte'un sonradan "Insaniyet Dini" diye bir eser yazmas1 da, 

insanin her devirde dine ve inanca ihtiyac1 oldugunu gosteren en gUzel rnisaldir. 

( 134). 

UnlU Fransiz filozofu Jules SIMON'un ifadesiyle: "Din hissi, kuvvetli 

bir ic;timat bagd1r. Bir milletten Allah fikrini kald1r1rsan1z, o zarnan onlar 

ancak menfaat ve korku tesiri altinda bir toplulukturlar. Burada vatanda9lar, 

karde§ degiller, rnenfaatleri mli§terek ortakl1kt1rlar~(l35). Fertleri biribirine 

karde9lik duygulariy1a baglayacak inan9tan yoksun olan toplumlarur, her -tUrlii 

rnaddi ref~ha ragmen, c;e§itli toplumsal hastaliklara, uyu§turucu al19kanl1klar1na 

sapmalara ve nihilizm denen inkarc1l1ga ve umutsuzluklara dU§tlikl~ri., UzUntUyle 

gorlilmektedir. Halbuki, "Tevhid inanc1n1 getiren "Islamiyete gore, toplumun 

mUesseseleri arasinda yaratilan manal1 bUtlinle9me, bu bUtUnle9me ile saglamla-

9an sosyal bUnye, fertlere a§ilanan tevhid inanci ile, fertlerin bu sosyal blin-

yedeki rollerinin gerektirdigi §ekilde hazirlanarak (136) peki9tirilmi§tir.Yani 

din ve inan9, bir yandan saglam bir sosyal blinye, uyumlu bir sosyal bUtUnle9me 

ic;in zaruret oldugu gibi ' fertleri, toplumun istedigi rollere hazirlayacak bir 

etkendir de. ''Kendisi igin istedigini, ba9kalar1 i9in de istemedikc;e~ ki9inin 

imani olgunla9amaz " ( 137) . Hadis-i, "MU' minler -*1anlar - ancak karde9tir ler ,, 

(131) D.P.T;Milli KUltUr; Ozel IhtisasKom.Raporu. Ank.1983,sh.140 
(132) ARON,R.;Sosyolojik DU9Uncenin Evreleri, T.i§ Bank.Yy,Terc.K. 

Alemdar, Ankara 1986, sh.116 
(133) HAMIDULLAH,M.jiniciation ·a L'Islam, Paris 1974, p.44 
(134) AZZAM, A~Ebedi Risalet, Tec.H.H.ERDEM.ist.1962,sh.12 
(135) Balaban,M.R~Ilim ,Iman, Ahlak, Diy.I9l. B9k.Yy., Ankara; 1978, s.8 
(136) KURTKAN, A. ; Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, Istanbul, 1985, s.321 
(137) Sahih-i Buhari, Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ter: A.Nairn, Diy.I9l.B9k.Yy. 

Ankara, 1970, Cilt: I, s. 30, N0.13 
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(138), ayeti ve bunun gibi pek gok dini emirler, fertlerin birlik ve beraberligini, 

karde9ligini ve dolay1s1yle boyle fertlerden olu9acak cemiyetin huzurlu yap1s1n1 

olu9turmaktad1r. Kald1 ki, en basit ifadeyle bile din ve inag~insana sadece ig 

huzuru , gonUlsaadeti ve manevi gU9 (139)- Vermekle kalmaz, ayn1 zamanda, iman 

a9k1yla saglad1g1 tevekkUl inanc1, her tUrlU s1k1nt1lara kar91 bir teselli kaynag1 

olur ve dayanma gUcU saglar. 

Nitekim, 21 Kas1m 1986 tarihli TercUman Gazetesinde "Allah inanc1 

Hastalikla.ra Karr:;u GU9 Veriyor" ma~eti al tinda §U haberin yer almas1, konuyu daha 

gUzel ag1klamaktad1r; 

- "Amerika'daki UnlU Cleveland Hastanesi Doktorlar1ndan Conrad 

C.Simpfendorfer" TUrk hastalar1n1n kalplerindeki Allah'a olan sonsuz inan9,onlara 

hastal1klar1 ile mUcadele etmeleri igin bUyUk gU9 veriyor" dedi. 

" A. B. D. 'li doktor, "tevekkUl 'Un vtedaviye etkisini anlatt1" ( 140) . 

Ayn1 §ekilde, Amerikan Psikoloji ara9t1rmalar1 dairesi §efi ve Ruh 

ve Akil Hastal1klar1 hekimi Dr.Henry Link'in bu konudakiara9t1rmalar1 ve fikirle-

ri de, dini inanc1n lUzumunu ve etkilerini §oyle dile getirmektedir. Dr.Link 

§Oyle anlatiyor; 

- "Ben, bir kis1m meslekta$lar1m gibi ba9lang19ta din ve din mesele-

leriyle ilgilenmez, gUnlUk i9lerimle ve hastalar1mla me9gul olurdum. 15 sene 

zarfinda dart bin kadar hasta muayene ve tedavi ettim. Hastalar1m1n 9ogu, evde 

gegimsizlikten, mesleklerindeki ba9ar1s1zl1klar1ndan §ikayet ediyor. Etraf1ndaki-

lerle anla9amad1klar1n1, kilisede ogrendikleri. · dini telkin ve kaidelerle il~ ve 

(138) Kur'an-1 Kerim; Hucurat Suresi,Ayet 10 
(139) BA9GIL, A.F.; Din ve Laiklik,Ist.1955,s.79 
(140) KAZANCIBA:;?I, E.;Allah Inanc1 Hastaliklara Kar91 GU9 Veriyor" 

21 kasim 1986 tarihli TercUman Gazetesi, 



teknik ilerlemeler arasindaki uyumsuzluktan dert yaniyorlardi. Bu hastaliklar, her 

yerde ve her sinif halk arasinda rastlanan ruh ve sinir bozukluklaridir. Fakat ben, 

bu hastaliklara yaptigim ta.vsiyelerin gogunun dinii'Jl8biyette olduklarina dikkat et-

tim. Zaten, halkin gogu da , ilmi izahlardan ziyade, bu dint ve ahl§.ki mahiyetteki 

tavsiyelerden anliyor ve tatbik ediyorlardi. I§te benim din meseleleriyle ilgilen~ 

mem, bu ilmi ve mesleki zaruretle ba§ladi "(141). 

Donmezer'in ozetledigi gibi din, toplumun istikrari ve devam edebilme-

si igin yardimci olur. Dua etmek, insanlarin ruhsal baskilardan (gUnUmUzde yaygin 

olan stresten) siyrilabilmeleri igin bir kurtulu§ yolu saglar ve dinsel torenler 

toplum dayani§masini kuvvetlendiren araglardir (142). Netice olarak, din ve inang, 

insan ve cemiyet igin luzumlu ve vazgegilmez bir ihtiyagtir. 

\ 

(14l)PAZARLI, O.;Din Psikolojisi, ist.1968,s.32 (G.Link'in Dine Donli§ 
isimli kitabindan naklen) 

(142) DONMEZER,S.; Sosyoloji, Istanbul 1978, s.258 
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B. T o p 1 u m u n D e v a m 1 i 9 i n D i n i n 

L ti z u m u 

GUnUmUzde Millet haline gelmi§ ve devlet §eklinde organize edilmi§ 

cemiyetlerin te9ekkUlUnde mU9terek dini inan9lar1n rolU 9ok mUhim oldugu gibi 

(143), bu cemiyetlerin devaminda da dinin etkisi bUyUktUr. AtatUrk'Un de ifade 

ettigi gibi; "Din llizumlu bir mUessesedir. Dinsiz milletlerin devamina imkan 

yoktur "144). Yani din, milletlerin te9ekkUlUnde oldugu kadar, cemiyetin hu-

zur ve sUkun ile devaminda, milli birlik ve beraberlikte de vazgegilmez bir 

unsurdur. Kessler'in deyimiyle; "Madem ki, sosyal hayatta kan birliginden kUltUr 

birligine ge9ilmi§tir. 0 halde, ba§ar1l1 bir i9 siyaseti yUrUtUlebilmenin en 

makul yolu, dinin birle§tirici hUkUmlerini yeniden canlandiran bir kUltUr politi-

kasi uygulamaktir. QUnkU: "Dinin ortadan kalkt1g1 cemiyetler buhrana sUrUklenir 

11 
( 145). Ni tekim , --Mihail Gorbagov i un en yak in destekcisi ve Poli tbUro Uyesi 

Alexander Yakovlev'in izniyle 11. Haziran 1988'de yayinlanan ve batik.kaynaklarca 

geni§ yanki uyand1rd1g1 belirtilen Sovyet Televizyonunun programinda da "Dini 
f 

duygularin yUksek oldugu toplum kesimlerinde moral degerinin bozulmad1g1nm belir-

tilmesinin yaninda "Dini sadece uyutma araci olarak gormekle, ateizm ne kadar 

zararli oluyor" sozlerinin sarfedilmesi ne kadar ibret vericidir\ Sovyet tele-

vizyonunun bu programi " ba§tan sona, ateizmin, Sovyet toplumunu yozla§t1rd1g1, 

ve kotU moral degerler yaratt1g1, dine bagl1l1g1n yUksek oldugu kesimlerde ise, 

morGl dege:rkir-in bozulmad1g1 temas1n1 i9ledi. Alttan alta, Marksist - Leninist 

ideolojinin 70 y1l once hakim olmas1yla, toplumsal 9UrUmenin bu ol9Ude yogunla§-

tig1 imaj1nda bulunuldu ••• (146) §eklinde ozetlenebilen ve 11 Dinin ortadan kalk-

(143).ARSAL, S.M.; Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslar1, 4.Baski,ist.1972 sh.73 
(144).BORAK, S.;AtatUrk ve Din, ist.1962,s.82 
(145).KESSLER,G.;Sosyolojiye Ba§lang19, Terc.Z.F.F.,ist.1987 s.181 
(146).2000'e Dogru Dergisi; Yozla9man1n Kaynagi Dinsizlik", 

26.Haziran 1988, Say1 27.s.37. 
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t1g1 cemiyetler buhrana sUrUklenir"(l47) diyen KESSLER'e hak verdirecek nitelikte-

dir. 

UnlU dU9UnUr R.Aron; Durkheim, Pareto ve Max Weber'i sosyolg olarak tan1t1r-

ken onlarin; "Sosyolog olarak toplumun yap1s1n1 ve bUtUnlUgUnU ortak bir inancin, 

toplumun Uyelerini bir araya getirmesi ko9uluyla koruyabilecegi dU9Uncesindeydiler" 

(148) demektedir. Bergson'a gore de "Dinin ilk fonksiyonu, toplumun korunmas1d1r" 

(149). Toplumun korunmasindan maksat ise, once o toplumu meydana getiren fertleri 

korumaktir. Hatta, getirdigi inang ve ibadet sistemiyle, fertleri manev1 olgun-

luga ve vicdani huzura kavu9turan din, ayni zamanda sosyal bUtUnle9meyi de temin 

ederek, L.VROOMAN'in dedigi gibi, ferd1 ve sosyal hayat Uzerinde (150) tesirini 

gosterir. 11 insan1n, tek ve her §eye hakim bir kudret sahibine inanmasi, bundan otU-

rU onun idrak alemini bUtUnlUge kavu9tururken, sosyal realitenin dahi blitlinle9mi9 

hale gelmesinde rol oynam19t1r. 11 (151).Yani, insanin kutsal bir inanc1n1n olmasi, 

onda bir idrak ve sosyal olaylari anlay19 bUtUnlligU kazanmasinda bir vas1tad1r. 

Din, ib~detleri, dualari, mabetleri, merasimleri ve bayramlari ile kit-

lelere karakter veren ve onu i~ten birle9tiren bir mliessesedir (152). Bu bakimdan, 

toplumun blitlin mUesseseleriyle ahenkli bir uyum iginde devami igin, dinin manev1 

gUcU ba9l1ba91na vazgegilmez bir unsurdur. Tarih1 seyir iginde hemen her milletin 

var olma veya yok olma donemleri, buhranli glinleri olmu9tur. Bu arada TUrk milleti-

nin Sevr Anla9mas1yla vatani par9alanm19 ve silahi elinden al1nm19, bir nevi 

yok olmaya zorlanm19 1 istiklal Harbini yapmaya mecbur kalm19 doneminde, din ve 

(148) ARON, R.~a.y.e.s.306 

(149) BERGSON, H~ a.g.e.s.165 
(150) D.P.T.;Mill1 KUltUr,Ankara 1983, s.529 
(151) KURTKAN, A~ a.g.e.s.195 
(152) KAPLAN, M.;Nesillerin Ruhu, 2.Baski, Istanbul 1970 sh.131 
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iman gliclinlin etkisi tart1§1lmaz bir husustur. Diger taraftan, dUnyan1n en gliglU 

ordusuna ve en son model silah1na sahip Rus Ordusunun i§galine kar§1, Afgan 

milletine cihat ruhu vererek Afgan milletinin devam1n1 saglayan, Rus i§galcilerini 

on sene sonra 1989 y1ll §Ubat ay1nda geri gekilmeye zorlayan glic; te dinin, top

lumun devam1 igin llizumlu olan gUcUnden ba§ka bir §ey degildir. 

Kald1 ki, bir milletin askeri i§gallerle yokedilmeyecegini anlayan 

kar§l devletlerin veya gliglerin, zarar vermeyi ve yak etmeyi hedef ald1klar1 top

lumun dinini, orf ve adetini degi§titmeyi hedef almalar1 da, toplumun devam1 

igin, dinin en llizumlu bir mliessese oldugunu en gUzel §ekilde gostermektedir. 

Hatta c;ag1m1zda dinin fonksiyonunun bulunmad1g1n1 iddia ederek Poziti

vizm'i kuran ve hayat1n1n sonuna dogru kurdugu" insanl1k Dininin" Pozitivizm 

ilmihali"nde dini anlatan Comte;"9u halde din hem ferdi varl1g1, diger blitlin ferdi

yetleri ittifaka sevk etmek lizere tanzim etmekten ibarettir" (152) (a) demek su

retiyle, dinin, fertlerin ve toplumun birligini temin edecek bir glic; oldugUrJJkc- --

bullenmi§tir. 

I§te, toplumun devam1 igin dinin yapt1g1 gorev, fertlere saglad1g1 

iman gUcUyle onlar1 birbirine baglamakta ve boylece birbirine s1k1ca ve iman 

baglar1yla bagl1 fertlerin olu§turacag1 toplumun da devaml1l1g1na yard1mc1 

olmaktad1r. 

(152/a) COMTE, A.; Pozitivizm Ilmihali, Qev.P.ERMAN,MEB,Istanbul 1986, s.4 
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. . I, c. · S a n a y i T o p 1 u m u n d a D i n i n Y e r i 

v e 0 n e m i 

GUnUmUz toplumu art1k, sanayi toplumu ozelligini de geriye birakarak, 

sanayi otesi topluma gec;me safhas1ndad1r. Ba9dondUrUcU bir teknolojik geli9me ve 

insanoglunun uzaya hakim alma dugusu ile y1ld1z sava9lar1na haz1rl1k yap1ld1g1 

gUnUmUzde de, dinin fertlere huzur ve gUven veren manevt gUcUne duyulan ihtiyac; 

azalmam19t1r. Sanayinin ve teknolojinin getirdigi n!metlerden yeterince istifade 

eden insanlarda (fertlerde) ve cemiyetlerde de, c;e9itli huzursuzluklar, tatmin-

sizlikler, intiharlar, bir c;ok sosyologa gore; modern cemiyette deliligin bir 

tez~hUrU ve sosyal kurallara (kurulu dUzene) §iddetli itaatsizlik olarak tarif 

edilen anomi (153), anar§i ve teror, maddi tatmine ragmen manevi tatminsizligin 

(154) dogurdugu 9e9itli bunalimlar, geli§mi§ sanayi Ulkelerini de, diger bUtUn 

devletlerin yetkililerini de 9areler aramaya sevketmektedir. Rousseau'nun ifade-

siyle; 11 (S1n1rs1z bir maddi geli9me ve teknolojik ilerleme zeminine oturan) 

bu zaman1n sanayi cemiyetinde, c;e9itli ho9nutsuzluklar, tatminsizlikler ve gal-

kant1lar gorUlmektedir. En yUksek hayat seviyesine eri9en bu cemiyetlerde ve en 

yUksek sosyal te§kilat1 ger9ekle9tirmi9 bu toplumlarda, bu 11 Refah Devrine" 
• 9 

isyanlar gorUlmekte ••• ve bu durum, dalgalar halinde yay1larak ak1lc1 insanl1g1n 

ideal duvar1nda gedikler ac;maktad1r 11 (155). i9te, insanl1k duvar1nda ag1lan bu 

gedigin tamir edilmesi ve cerniyette 9e9itli huzursuzluklar1n onlenmesi ic;in, 

sanayi cemiyetlerinde de "fertleri ve gruplar1 birbirine baglayan fikir, inane;, 

deger ve hUkUm i9tiraki saglayan" (156) bir birlige ihtiyac; duyulmaktad1r ki, 

sanayi cemiyetlerinin fonksiyonunu ffa etmesi igin gerekli olan birlik, dinin 

birle9tirici ve bUtUnle9tirici ozUndemevcuttur. 

(153) ROSNER, Menachem; "Alienation, Fetichisme, Anomie", L'homme et la Societe, 

Revuei.de Rechherches et de Syntheses Sociologique, No.11, Paris 
1964, P.94 

(154) ERKAL, M.; Sosyoloji, Filiz Kitabevi, ist.1983,s.231 
(155) ROUSSEAU, Herve; Les Religions, P.U.F.,Paris 1975,P.9 
( 156) KERR, C. ~ - DUNLOP, J. T. ;-HARBiSON F. H; MYERS; C. A. ; 11 Sanayile9me ve KUltUr 11

, <;ev 
BARANSEL,A.EKiN,N.ist.U.ikt.Fakt.Mecmuas1, Cilt 26 sayi-1-4,ist. 
1966-1969,s.105 
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Diger yandan, KER'in deyimiyle, "Geleneksel din1 inanc;lar, sanayinin 

geli§mesine m§ni olmami§ ve modern Japonya'da eski idetler, ileri teknikle 

yanyana devam edegelmi9tir.(157). 1986 y1l1nda Istanbul Liman1 1 n1 ziyaret eden 

ve teknolojinin en modern sava§ gemisi olarak nitelendirilen Amerika'n1n Ken-

nedy uc;ak gemisi'nde biri katolik, diger ikisi Protestan olmak Uzere Uc; hristiyan 

mibedinin bulunmas1 (158), bir 9ok geli§mi§ sanayi Ulkesinde devlet ba§kanlar1n1n 

mukaddes kitap Uzerine yemin etmeleri, pek c;ok list seviye hristiyan yoneticinin 

pazar iyinlerine kat1lmas1, hemen bUtUn sanayi Ulkelerinin hastane ve Univer-

sitelerinde bir degil, mUteaddit ibadethaneler (chappel) bulunmas1 (159), 

sanayi toplumunda dinin durumunu ve onemini gostermektedir. Ayr1ca, yUksek se-

viyede din egitimi veren ilihiyat fakUltelerinin sanayi Ulkelerinde 9ok say1da 

bulunmas1, Emile PIN' in ifadesiyle: '·' ••• Bat1 Avrupa 1 n1n Katolik Ulkelerinde yapi.lan 

anketlerrin, bUyUk i§ yerlerinin §ef ve mlihendislerinin, din1 pratikleri 

(ibadetleri) yerine .getirenler kategorisinde en ileri olanlar oldugunu gostermesi" 

(160) de dikkate deger bir olaydir. 

Dikkatlerden ka9mamas1 gereken bir onemli husus ta, sanayi otesi 

cemiyete ge9i9e ve fezay1 fethe, y1ld1z sava§lar1na haz1rlanan A.B.D.de bir dine 

mensubiyetin daima itibar1 tayin eden unsurlardan biri oldugunun sosyolojik 

ara§t1rmalar neticesi ortaya 91km19 olmas1d1r. Sosyolog Freyer'in deyimiyle: 

"Amerikan sosyolojisi, say1s1z ara§tirmalar neticesinde, bir dine mensubuyetin 

daima itibar1 tayin eden unsurlardan biri oldugunu meydana 91karm1§t1r. Boylece 

mesali numune olarak se9ilen baz1 hallerde Ustiln bir sosyal itibara mazhar olan 

ailelelerin ekseriyetle Ingiliz veya Isko9 Yoksek Kilisesi veya mezheplerinden 

biririe mensup olduklar1 tesbit edilmi9tir.Bu bilhassa modern s1na1 cemiyette 

dini inane; ile sosyal tabakala§ma aras1nda muayyen bir alikan1n mevcut oldugnu 

anlat1r"(l60/b). 

(157) KEHR, C.;a.g.e.s.111 
(158) TIMURTA~,F.K.: Milli Universite ve Reform, Ist.1972, S.151 

(Kemal B1y1koglu'ndan naklen) 
(159) DEREKOY,A.M.;"Vay MUrteci Amerikall Vay" 5 May1s 1988 tarihli TUrkiye 

Gazetesi 
(160) PIN,Emile; Paratique Religieuse et Classes Sociales dans une paroise Urba-

ine, Paris 1956'dan naklen MUnir Ko9ta9 Din Ogretimi Dergisi, 
Say1:8-9 Ank.1986, s.98 

(160/b) Freyer, 1-9a.g.e.s.69 
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Diger taraftan, 25 EylUl 1986 tarihinde Fransa'nin Strasbourg §ehrinde 

toplanan Avrupa Konseyi Parlamanterler Toplantisi'nda Avrupa Topluluklari ba§-

kani Jacques Delors'un onemle ve Uzerine basa basa: "Avrupa toplulugu, hristiyan 

bir .Avrupa birligi i9indir. Artik kimse hayal kurmasm •• " ( 160/c) §eklindeki 

sozleri, geli§mi§ sanayi Ulkelerinde dinin hala onemli ve vazgegilmez bir kis-

tas oldugunu gostermektedir. Zannedildigi gibi, geli§mi§ sanayi Ulkelerinde, 

din, toplumdan soyutlanmi§ ve di§lanmi§ degil, tam aksine gUnlUk hayatin iginde 

ve onemli mevkileri i§gal eden pek gok list seviye ki§inin kalbinde gok onemli 

bir kistas unsurudur. 

Netice olarak §unu diyebiliriz ki, sanayi gagini ya§ayan dUnyamizda, 

bir taraftan Max Weber'in deyimiyle; Manevi inancini kaybeden insanin,bu gagdas; 

ilim ve teknolojiden yeterince mutlulugu elde edememi§ olmasinin ve ruhundan 

sokUp attigi manevi gUgleri yeniden aramaya ve dine sarilmaya yonelmesinin (161) 

misallerini gormek, diger yonden de sanayiles;mi§ Ulkelerle Avrupa Topluluguna 

dahil Ulkelerde, sanayi toplumu insaninin dini meseleleri Uzerinde duruldugunu 

ve sosyal planlamalarda din unsurunun da mutlaka goz onUne alindigini gormek 

mUmkUndUr. 

Bu bakimdan, Avrupa Toplululuguna Uyelik igin ba§vuran ilk mUslUman 

Ulke durumundaki ve sanayile9me yolundaki Ulkemizin de, dini yonden insaninin 

meselelerini gozmU§, vatanda§ini makro seviyede dinden haberdar etmi§, bir 

bakima hristiyan kUltUrUne kar§i kendi kUltUrUnU en azindan tanima imkani 

hazirlami§ olarak hazirlanmasinda yarar ve zaruret vardir. Hele hele, geli9mi9 

sanayi Ulkelerinde onemini ve sayginligini giderek artiran dini mUesseselere 

kar§i Ulkemizin de yeterince deger.' vermesi gok gerekli bir husustur. 

(160/c) DELORS,J.; 26 EylUl 1989 tarihli gUnlUk gazeteler, ayni tarihteki TRT 
Haber BUltenleri, 29 EylUl 1989 tarihli TUrkiye Gazetesi. 

(161) AYDIN, M.~ "Din ve Toplum Ili9kileri" Milli Egitim ve KUltUr Sayi:29 
Ank.1984.s.32 
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Q. G e n e 1 K U 1 t U r i 9 i n d e D i n 

K U 1 t U r U : 

KUltUrU, "bilgiyi, "imani, sarlati, ahlaki, orf ve adeti ve insanin 

toplumun bir Uyesi olmasi dolay1s1yla kazand1g1 diger bUtUn mah~ret ve al19kan

l1klar1 kapsayan karma91k bir bUtUn"(l62) olarak torrif eden T~ylor'a kar91lik, 

antropolojistlerin kliltlir tarifini benimseyen Kerr ve Dunlop'un tariflerinde de 

kliltlir iginde dinin ag1rl1g1 belirtilmektedir. Antropolojistlerin tarifine gore 

kUltUr:"Cemiyetin bir Uyesi olarak bir §ahsin elde ettigi bilgi, inang sanat, adet-

ler, ahlaki gorU§ ve diger fazilet ve al1§kanl1klar1n bUtUnU "(163) dUr. 

Ozellikle, kUltUrU madd1 kUltUr ve manev1 kliltlir diye ikiye ay1r1p, manev1 

kUltUrUn "Bir milleti diger milletten ayirdedebilme imkani veren orf ve adetler, 

kollektif davrani§lar, deger hUkUmleri, ahl tak anlay1§1, sosyal normlar ve zih-,,. ... ' 
niyet degi§ikligi"(l64) olarak tanimlayan sosyologlarin tarifinden de anla91la-

cagi Uzere genel kUltUr iginde dinin payi agikga ortaya 91kmaktad1r. Bu ve benze-

-r1 tariflerde a<;ik<;a gorUldUgU Uzere, dinden etkilenmeyen, dinin mayasiyla 

yogrulmayan bir kUltUrU dli§Unmek mlimklin degildir. Bunun yaninda bir gok ilim adami 

esas1n1 diqde~ alan manev1 kUltUrle beslenmeyen ve desteklenmeyen madd1 kliltUrUn 

ve iktisadi kalk1nman1n istikrarli olamayacag1n1 belirtmektedir. Bu arada" ••• 

maddi organizasyonlardaki bUtUnle§menin devamli ve istikrarli olabilmesi igin, 

madd1 olmayan kliltlir unsurlar1n1n cemiyetteki rolleri dikkatlerden ka<;mamalidir. 

QUnkU manev1 kliltlir, eski milletlerden devir alinan ve ogrenilen ozellikleriyle 

insanin <;evresi tarafindan manen §ekillendirilmesi anlaminda maddi kUltUrden 
, k"'72od rr : ~ : 

daha <;ok baglay1c1 ve ferdi cemiyete fonksiyona sahiptir"(l65)diyen sosyolog 

OKSDZ'Un yaninda, "Manevi kUltUrUmlizUn deger ta§iyan nesi varsa, bizi sosyal 

(162) KAFESO~LU, t; TUrk Milli KUltlirU, 2.Baski, ist.1983 s.16 
(163) KERR,C.-DUNLOP,J.'.Cj"Sanayile9me ve KUltlir" ist.Un.ikt.Fak.Mec.Terc.A. 

BARANSEL-N.EKiN, Sayi 1-4 ist.1966-1967 sh.106 
(164) ERKAL,M.; a.g.e.s.106 
(165) OKStiZ, E .; Geli§me ve Sanayile§me ist.1980, s. 56 
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geli§meye ula§tiran hangi ana unsuru mevcutsa onlar, insan cemiyetine tarihin 

ge§itli devirlerinde gergek dini (yani islamiyeti) teblig eden peygamberler 

tarafindan getirilmi§tir"(l66) diyerek manevJ: kUltUrUn temelinin1 peygamberlerin 

getirdigi <linden kaynaklandigini savunan KURTKAN'a hak vermemek mUmkUn degildir. 

<_;UnkU hemen her milletin kUltUrU, din ve inancina gore §ekil almakta, orf ve adet-

leri de yine inan9lar1yla uyum iginde olmaktadir. Tasarruf, israfin kotUlUgU, 

yardimseverlik, comertlik ve misafirperverlik gibi kUltUrel davrani§larin 

tUmUnde dint inanglar yatmaktadir. Oyle ki R.ARON, Sanayi Toplumu isimli eserin-

de: "Spengler yahut Toynbe'nin ki gibi bir felsefe, bir kUltUrU, her §eyden once 

dli§Unmek Uslubu ile, ruhla yahut dinle tarif ediyor. Toynbe'nin felsefesinde 

hus~siyle din her kUltlirUn ayn1 zamanda blitlinlligli ve orijinalitesidir "(167) 

demek suretiyle bir nevi kill tlir ile dinin ozle§tirildigini,, dinin kUl tUrUn te-

melini te§kil ettigini belirtmektedir. Edebiyat1m1za,sanat1miza, mtmarimize, orf 

ve adetlerimize bir goz attigimiz zaman, kliltlirel degerlerimizin hepsinde dinin 

ve dint kUltUrUn etki ve izleri agikga gorUlecektir. "TUrkiye Cumhuriyetinin 

temeli klil tUrdUr" ( 168) diyen AtatUrk' Un yaninda. SL?.ULKEN Millet ve Tarih $uuru 

isimli eserinde "Anadolu'ya yerle§en, feyiz veren ve memleketin bUtUn §ehirlerin-

de kUltUr merkezleri yaratan Islam Ilmi ve sanatindan (169) bahsederek, kUltUrU-

mUz iginde,kUltUrUmUzUn temelini te§kil eden dinin bulundugunu vurgulamaktadir. 

(166) KURTKAN, A~Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, Ist.1985,s.201 
(167) ARON, R •• ;Sanayi Toplumu, <_;ev.GUNER.,A.O., Istanbul 1975. S.87 
(168) INAN, A.; Atatlirk'ten Hatiralar ve Belgeler, Ank.1969. s.271 

(169) ULKEN .H.Z~ Millet ve Tarih ~uuru, Istanbul 1948 s.348 
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Durkheim'in de belirttigi gibi : " din hem maddl:, hem manev1 dilnyay1 sarar. 

Bundan otUrU hukuk, ahlak, glizel sanatlar gibi tinsel (manev1) dlinyay1 soz 

konusu eden bilimlerle, fizik dlinyay1 kendine konu edinen bilimlerin hepsi ya 

dogrudan dogruya, ya da dolayl1 olarak dinden g1km1§t1r .• 11 (169/a) 

Oyleyse, din1 inanc1 ne olursa olsun, her cemiyetin kliltUrU iginde 

dinin ve dini degerlerin varl1g1n1 ve ag1rl1g1n1 kabul etmek zorunday1z. gun-

kti din, bUtUn kUltlir sahalari Uzerinde tesir gostermekte ve bu manada "KUltUriln 

merkezi olarak kalmaya devam etmektedir" (169/b). Vernon'un deyimiyle "Din, 

diger kUltUr unsurlar1n1 da etkiler ve onlardan etkilenir"(l69/c). i§te bundan 

dolay1 da, devletler ve hlikumetler, genel kill tUr poli tikalari iginde, , '., 

i · .. _ .. '· . .. , , kill tUrUn esas1n1 ve ozilnU te§kil eden dine ve din kill tU-

rUne onem vermek zorunlulugunu hissetmektedirler. Yine bundan dolay1d1r ki, 

laik -olsun veya olmasin, hemen biltiln cemiyetlerde, kill tUrlti ve- rtli-llet· ve memle-

ketlerine faydali gengler ve nesiller yeti§tirmek isteyen devl etler, ana 

okulundan itibaren mUfredat programlarina din kUltUrU dersini de koymaktad1r-

lar.QUnkU din, insan kUltlirlinUn bir pargas1d1r ve bUyUk sosyal kurumlardan biri 

olarak kendisine sik sik mliracaat edilir (Evlilik vs.).QUnkU insan1n din1 

davranl§l, o insan1n diger ekonomik, ailevi ve siyasi davran1§1yla muglak bir 

§ekilde ilgilidir(l69/d). 

(169/a) KOSEMIHAL, N.~.; Durkheim Sosyolojisi ist.1971 s.136 
(169/b) FREYER, H.: a.g.e.s.78 
(169/c) VERNON.,G.M.; Sociology of Religion, N.York-london 1962, p.77 
(169/d) VERNON, G.M.;a.g.e.,p.22 ve 77 
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D. F e r d i n ~ a h s i y e t i n i n G e 1 i § m e s i n de 

D i n i n R o 1 U : 

insanin, beden1 geli9mesinden daha gok ruh1 geli9meye ihtiyac1 bulun-

maktadir. Fert igin en ideal olan, hem fizyolojik geli9mesini ve hem de psiko-

lojik ve ruhi (170) geli9mesini dengeli bir §ekilde saglamaktir. Ferdin fizyo-

lojik yan1 beden1 geli9mesi ve sagl1g1 ne kadar onemli ise, manev1 geli§mesi de 

en az onun kadar ve hatta daha onemlidir. Bu bakimdan ferdin ruh1 ve manev1 

geli§mesinin, sahsiyetinin olgunla9mas1n1n esas1n1 din1 inan9lar1 te9kil eder. 

QUnkU din, insan1n §ahsiyetini geli9tirmekle ona mu~vemet gUcU vermektedir. 

Din, insanin kendi kendisiyle ve etrafiyla bar191k olmas1n1 temin ederek ahenk-

11 bir hayat sUrmesini saglar (171). Aslinda, islama giri§ kap1s1n1 te9kil eden 

"~ehadet" kelimesinde, Allah'tan ba9ka tanri olmad1g1 ifadesinden sonra YUce 

Peygamberin Allah 1 1n kulu ve resulU oldugu belirtilmi9 ve boylece Allah ile 

kul arasina kimsenin giremeyecegi belirtilerek, insanin §ahsiyetine deger 

verilmi9 (172), ozellikle be§ vakit namazda okunmasi emredilen Fetiha suresin-

deki "ancak sana (Allah'a) kulluk eder, ancak senden yardim dileriz "(173) 

ayetinde de kendisini yaratan Allah ile kar91 karyiya gelen ferdin §ahsiyetinin 

korunmas1 ama9lanm19t1r. 

K&naya islam din1 ag1s1ndan bakacak olursak, islam tebligat1n1n gaye-

si ahlaken mUkemrnel ve §ahsiyeti geli§mi9 1 karakteri olgunla§ml§ fertlerin 

say1s1n1 gogaltmak ve boylece mes 1 ut ve huzurlu bir cemiyet meydana getirmektir. 

"Hatta be§ vakit namaz, orug, hac ve zekat gibi farz ibadetler, islamda mils-

takil hirer degere sahip olmalarina ragmen netice itibariyle fertleri tath1r 

etme (temizleme) ve onlarda ahlakt :;;uur ve degerleri geli§tirme gayesini gU-

derler. Boylece insanlari 11 MUstakim - dosdogru bir ya9ay19a 11 gotUrUrler. 11 (174). 

Yani dinin ahlak1 emirlerinde §ahsiyetin geli9mesi ve ferdin cemiyet iginde 

(170) ALTINTA~ H.; "Genglik ve ~ahsiyet",Din Ogretimi Dergisi, M.E.G.S.Bakan
l1g1 Yay1n1, Ankara 1985 say1 3, s.74 

(171) D.P.~;Milli KUltUr, Ankara 1985 s.141 
(172) BOLAY S.H.; 11TUrk insanimn ve Cemiyetinin Te9ekkUlUnde Dinin RolU 11 ,Milli 

Egitim ve K9ltUr,y1l 1 say1 1 Ankara 1978 s.34 
(173) Kur'an~l Kerim, Fatiha Suresi, ayet 5 
(174) QAPRA,o.:islam'da iktisad1 Nizam, ~ev.YAVUZ,H.ist.1977 s.65 
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huzuru ama9land1g1 gibi, namaz, zekat, hac ve oru9 gibi ib~detlerde de ferdin 

i9 huzuru ile §ahsiyetinin geli§mesi hedeflenmi§tir. Nitekim, Dinler Tarihi 

ProfesorU H.TANYU'nun ifadesine gore: "Gokalp, ollinceye kadar islamt egitim ve 

ogretimi, anlam1n1 bilerek yap1lmak Uzere, millt terbiye ile birlikte esas 

alm19t1. Nitekim 1922'de yay1nlanan (KU~Uk Dergi)'de ilimlerin tasnifinin en 

Ustline (Din ve Ahlaki) alm19 1 dinsiz insanin §ahsiyetsiz olacag1n1 yazm19t1''(175), 

Ozellikle geli9mi9 Avrupa Ulkelerine gonderdigi vatanda9lar1n1n 

milli benliklerini ve Tlirk - Islam patentli §ahsiyetini korumak igin devletimiz-

ce 9e¥itli tedbirler al1nd1g1, yurtd191nda 9al19an i99ilerimizin ve 9ocuklar1n1n 

dint ihtiya9lar1 i9in din adam1 ve TUrk ogretmenler gonderdigi, bu onemli prob

lemin 9ozUmU igin, i99ilerimize ev sahipligi yapan yabanci Ulke yetkililerinin 

de konuya sahip 91kt1g1 glinlimlizde, dint inancin §ahsiyetin korunmasinda oldugu 

kadar, ferdin mensup oldugu millete has ozelliklere sahip §ahsiyeti kazanmasin-

da da onemi vurgulanm19t1r. Bu arada 14-16 Ekim 1988 tarihleri arasinda Alman-

ya 1 n1n MUnih §ehrinde dlizenlenen "TUrkiye'de Islam" isimli seminerin UgUncU 

gUnU panelinde konu§an Alman Egitim Bakanl1g1 sozcUsU, Alamanya'da bulunan 

Tlirk ogrencilerine TUrk - islam kUltUrUnU vermek igin yap1lan 9al19malacm yedi 

y1l slirdUglinU belirttikten sonra; "TUrk aileler~ ib~detlerini dlizenli olarak 

yapmasalar bile, islamt deger yarg1lar1n1n etkisinde ya91yorlar. Gelenekler ona 

gore olU§ffiU§, Ba9lang1gta, okullarda din ogretimi konusu hafife al1nd1. fakat 

bu hafife alman1n sebep oldugu sonuglar bUyUdU ve bUyUmekte devam ediyor. 

Din KUltUrU, ki9ilik kazanman1n onemli bir unsuru. Kendi kUltUrUnU ve dinini 

tan1y1p ki§iligini geli9tirememi9 kimse, Alman toplumu igin problem olabilir, 

geli9tirmi9 olan ise aksine yararli olur. Bu sebeple, Islamt Din derslerini 

okullarimizda program iginde okutmak Uzere gal19malar yapiyoruz"(l76) demek 

suretiyle, §ahsiyetin geli§mesinde dinin ve din kUltUrUnlin onemini belirmi9-

tir. Bu konuda merhum Prof.Dr.Llitfi ULKVMEN'in bir hat1ras1 da kaydedilmeye 

(175) TANYU.,H.; "TUrkiye'yi 12 Eyllil'e Getiren sebepler §empozyum:u 14-15 
Eyllil 1984" E.KURAN'in tebligi Uzerine yaptig1 tahlil (Z.GOKALP' . 
in"Dine Dogru" Klic;Uk Dergiden naklen) 

(176) BILGIN.,B.;"MUnih'te TUrkiye'de islam semineri" Din Ogretimi Dergisi, M.E.G. 
ve S.Bakanl1g1 Yay.say1 14 Ankara 1989 s.21 
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ve Uzerinde dU§UnUlmeye deger bir husustur: "Almanya'da doktora ogrenciligi 

yapt1g1 sirada ba§indan ge9en bir hadiseyi (~oyle anlatir): 

Yaninda 9al1§t1klar1 Alman Profesorlin sekiz asistani varmi§. Bu 

8 asistandan ikisi TUrk, biri GUney Amerika 1 l1 be§i Almarimi§ .•• Alman profesor, 

bUtUn asistanlarina yakin ilgi gosterdigi halde birisini hep horlarm19,tersler-

mi9,hakir gorUrmU§. Horlanan talebesi bir 9ey sormak igin yanina gittiginde yUz 

gevirirmi§. Bu her glin boyle olurmu§. LUtfi ULKUMEN ve alti arkada§i oturup 

bir karar almi§lar ••• "Hocam demi§ler. Falanca arkada91m1za neden yliz vermiyor

sunuz, neden onu hor gorUyorsunuz? Biz sizden hep iyilik gordUk •.• LUtfen ona 

da iyi muamele edin. 

Kizmi§ Alman profesor. "Eakin, o ogrenci var ya, o ogrenci. •• Hitler 

doneminde liseden mezun oldu. Hitler zamaninda liselerde ogretilen din dersleri 

(hristiyanlik) gok gev§etilmi9ti. 0, dinini ogrenemeden okuldan mezun oldu. Bu 

bakimdan o, benim nazarimda her tUrlU sugu i9lebilecek tiynette birisi ••• Yo-

netmelik mecburiyeti ile ona katlaniyorum .•• Yoksa tutar kolundan atarim" demi§ 

f ( 177). 

Din ve inancin, ki9inin §ahsiyetini kazanmasinda ve toplum iginde 

kendisinden beklenen gorevleri hakkiyla yerine getirebilecek olgunluga ermesinde 

ne kadar onemli oldugunu, "Her kUltUrUn kendine has §ahsiyet tipi vardir"(l78) 

diyen KURTKAN gUzelce ifade etmektedir. Diger taraftan, insanin kendi s1n1f1n1n 

ve cemiyetinin Uyeligi igin meslekten ba9ka kabul ettigi diger kistaslar ara-

sinda, inanglar ve tutumlar % 49 ile ilk s1ray1 alirken, bunu % 29,4 ile 

tahsil1 % 20,1 ile aile, % 5,6 ile diger cevaplarin takip ettigini (179) ortaya 

koyan ara9t1rmalar da ferdin §ahsiyetinin olu9mas1nda ve cemiyetiyle uyu9mas1nda 

dini inan9lar1n1n ve tutumlar1n1n onemini ag1klamaktad1r. CUnkU din, kutsal yol-

(177) 

(178) 

(i79). 

SAGIRLI, A.;(Not Defteri SUtunu) 30 Temmuz 1988 tarihli TUrkiye Gazetesi 
(Kilise Canlari ve Okuldan Atilan Prof.) 

KURTKAN ,A;Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, ist.1985 s.424 

KRECH-CRUTEHFiELD-BALLACHEY; Cemiyet·Iginde Fert, c;;ev.M.TURHAN 
2. Kitap, M.E.B.ist.1971,s.73 
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larla insanlar1 ·: manevi degerlere inandiran, belirli duygu, dil§Unce ve davra

n1§lar1 benimseterek, insanlari egi tici , sahsiyetlerini' geli§tirici Vlff·~~a 

ili§kileri dilzenleyici niteliklere sahiptir. (179/a). 

(179/a) NiRUN,N.;AtatUrk ve Din", Milli KUltilr, C.3 Say1 4, 

Ankara, 1981,s.13 
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E.M i 1 1 i y e t i n G e l i § m e s i n d e v e M i 1 1 i 

B e n 1 i g i n K o r u n m a s 1 n d a D i n i n R o 1 U 

Milliyet9ilik, TUrk milliyet9iligi; TUrk dilinden, TUrk karakteri ve 

ahlakindan, Islam dininden, tarih birligi bilincinden ve bunlarin hayattaki 

bUtUn belirtilerinden olu9an TUrk Milli kUltUrUnUn ya§att1g1 Tlirk Ulusunu 

sevmek ve saymaktir (180). Bir Ulkede ya§ayan insanlarin milliyet esasina dayal1 

dil,din I tarih, Orf Ve adetleri gibi UnSUrlar1n tesiriyle birlik Ve dayan1§ffia 

§uuru iginde olmalar1 ve mensup olduklar1 milletin insanlar1n1 siyasi, sosyal 

ve ekonomik yonden bag1ms1z ve mutlu yapma ideali, milliyet9iligin esas1d1r. 

ARSAL'1n ifadesiyle milliyet duygusu," .. bir millete mensup fertlerin, o milletin 

. mazisine, istikbaline, lisanina, kUltlirUne, Ulke ve toprag1na kar:;1 beslediklcri 

derin irsile§mi§ bagl1l1ktan ibaret bir ruhi halettir "(181). insanlara,mensup 

olduklar1 milleti sevme, 0 millete mensubiyetini iman daracesinde hissetme;kty, 

dinlerin tayin edici gUcU tarti§ma gotUrmez bir ger9ektir. DESROCHE'un tes-

bitine gore "Bir dinin birle9tirici gUcU, milliyet9ilik hareketi Uzerine en 

bliyUk tesiri icra eder. Bir din! inancin varl1g1, katalizor bir ajan gibi, 

ozellikle her konuda belirleyici olmakta, mU§terek toprak, tarih, kUltUr ve dil 

gitlbirle§tirici faktorlerin hepsinden daha 9ok birle9tirici gUce sahiptir (182). 

Milliyetin geli9mesinde, millet olma §Uuruna erilmesinde dinin rollinlin ne kadar 

bliylik ve onemli oldugununen glizel misali, go9ebe hayat1ndaki TUrklerin Islam 

Dinine girdikten sonra , daha yUksek bir medeniyet devresine ermeleri ve bu dinin 

terbiyesi alt1nda geli9erek hakiki bir millet haline gelmesiyle (183).tarih 

(180) ARSLANOGLU,Cem-Ender; Hakk1m1z, Hukukumuz ve AtatUrk9UlUk, Ordu . ' 
(Silahl1 Kuvvetler) Yay1n1, ist.1982 s.134 

(181) ARSAL , S,M.;Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslar1, 4.Baski, 
ist.1979, s.79 

(182) DESROCHE,H.;Sociologies Religieuse, P.U.F.,Paris 1979,p.158 
(183) KAPLAN, M.; Nesillerin Ruhu, Hareket Y., 2.Bas.,ist.1970,s.58 
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iginde 9e9itli slirglinlere ugrayan Yahudi milletinin, milliyet duygusunun iki 

bin yil uyanik ve canli kalmasi (184) tekrar bir millet ve devlet olmasinda dinin 

rollinlin agik9a gorlilmesidir. Tarihin kaydettigi onemli bir ger9ek te, pek 9ok 
-r"Uri< ~o"flor ... 1r11ti is\Uni 

fetihlere ragmen~dinine girdikten sonra tarihin en uzun omlirlli ve gU9lU devlet 

ve imparatorluklar1n1 kurmalarinda din unsurunun onemidir. Hatta, go9lerle 

dlinyanin her tarafina yayilan Tlirk boylarinin, Islam diniyle Tlirklliklerini 

ozde9le9tirerek (185) 1 Tlirklliklerini, dil ve milliyetlerini koruyabildikleri, 

hiristiyan olan Gagavuz'larla, yahudi olan Rarayimlarin, (186) yine Macarlarin 

milliyetlerini ve benliklerini kaybettikleri de Uzerinde durulmasi gereken onemli 

bir· husustur. Bu bakimdan, Osman TtilRAN'in gorU9lerine hak vermemek mUmklin degil-

dir: 11 
•• Yeni 9agda daha belirli bir §ekilde meydana 91kan, vatan ve milliyet 

duyguyarinmuyanmasi ve mlidaafasinda din oyle temel bir unsur vazifesini gormU9-

tlir ki, bu mliessesenin mevcudiyetini dli9Unmeksizin ne bir cemiyet ve ne de bir 

kliltlir ve medeniyetin mevcudiyeti bahis mevzuu olabilir"(l87) • A.KURl<AN da , 
« 

___ Q.:i,n . ~ milliyet duygusunun ic;inde ve hatta temellerinde yer alan asli unsurlardan 

biridir. Din olmadan milliyet dli9Unlilemez 11 (188) demek suretiyle konuya net bir 

ag1kl1k getirmektedir. "Milletlerin te9ekkUlUnde milli kiliseler onderlik , 
etmi9tir 11 (189) diyen H.Z.ULKEN 1 in yaninda, "Din, milliyetin bir unsuru sayil-

malidir.Fransiz milletinin te9ekkUllinde Katoliklik, bu glinki Tlirk milletinin 

ve milliyetinin te9eklilUnde de Islamiyet mUhim bir amil olmu9tur "(190) fikrini 

savunan ARSAL konuyu daha da belirgin hale getirmi9tir. 

(184) ARSAL - S.M.;a.g.e. s.165 
(185) LEWIS, Bernard: Modern Tlirkiyenin Dogu9u, gev. M.KIRATLI, 

T.T.Kurumu Bas. Evi, Ank.1984,s.418 
(186) TURAN,O.;Tlirk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, c.l,s.4 

ist. 1969, Ayrica ayni yazarin, t'urkiye 1 de Manevi Buhran,Ist.1978 
s.47, 

(187) TURAN, O.; Tlirkiye 1 de Manevi Buhran, Din ve Laiklik, Ank.1964,s.35. 
(188) KURTKAN, A.; a.g.e.s.499 
(189) ULKEN, H.Z.;Millet ve Tarih guuru, ist.U.E.Fak.Yy.,ist.1948 s.196 
(190) ARSAL,S.M.;a.g.e. s.73 



Yukaridaki izahlarin l§lgl altinda, milliyetin geli§mesinde temel 

unsuru te§kil eden dinin, milli benligi muhafazada da ne kadar onemli ve zaruri 

oldugu konusuna gegebiliriz. Ozellikle 1984 senesi sonrasi Milslilman "filrk azinliga 

assimilasyon politikasi uygulayarak 320.000 MilslUman lilrk'il Tilrkiye'ye gage 

zorlayan Bulgar rejminin , oradaki Tilrk asillilari Bulgarla§tirmak i<;;in onlarin 

dinlerini ve dini orf ve adetlerini (silnnet olmak, camiye gitmek, MUslUman tilrk 

ismi almamak gibi) degi§tirmeye kalkmalari gok dikkate deger bir husustur. 

S.QOKUM'un senaryosunu yazdigi ve TUrk Devleti ile Bulgar Devleti arasinda 

pazarlik konusu yapilip gosterilmesi yarida kesilen ve nihayet ikinci defa tele-

vizyonda gosterilen "Yeniden dogmak" isimli Filmin 4. EylUl 1989'da TV-l'de 

20.45'te gosterilen birinci bolUmde Bulgar Kominist Parti Yetkilisinin §U 

sozleri ne kadar manidardir. " •• Bu TUrkler hep dinlerine baglidirlar. Bunlari 

dinlerinden koparmadan Bulgarla§tiromayr~, onun igin dini baski yapacagiz ••• " 

(191). insanlari dinlerinden ve inanglarindan, milli milli benliklerinden uzak-

la§tirmanin mUmkUn olmadigi, artik gUnUmUzde sicak sava§lar yerine devletlerin 

kar§i devlet ve Ulkelerde din, orf ve adetlerde karl§lklik gikarma yolunu 

se,<;;tigi de bilinen bir husustur. Bu bakimdan, milli birlik ve beraberligin 

muhafazasinda oldugu kadar, milli benligin korunmasinda da din unsuru onemli 

bir unsurdur. Hatta "mUslUmanlarin Rusla§tirmaya kar§l olan direnmesi milli 

bilin<;; tarafindan desteklenen §U Ug ana sahada kendini gostermektedir :dil 

geleneksel adetler ve din •• "(192) diyen Pratois; TUrk milletinin ve milli-

yetinin varligini devam ettirmekte islam dininin ba§lica rolU oynadigini ve 

milslilmanliktan mahrum kalmi§ bir kisim Tilrklerin varliklarini bile muhafaza 

edemedikler:ini(l93) de sanki kabul etmi§ gorUnmektedir. QUnkU tarihi bir 

gergektir ki, dinin ortadan kalktigi cemiyetler buhrana sUrUklenmekle(l94) 

kalmaz, bu gibi cemiyetler ve milletler kendi oz benliklerini de kaybederler. 

(191) QOKUM,S.~Yeniden Dogmak, 4 bolUmlUk film (senaryo) 
(192) PRATOIS,J.; "Sovyet Orta Asya'sinda islamllk ve Milliyet9ilik 11

,, 

Haberler BUlteni, Harp Akademileri Km.gi, ist.1970,sayi 90, 
(Revue de Defanse Nationale),s.53 

(193) D.P.~;Milli KUltUr, Ank.1983,s.516 
(194) KESSLER,G.;Sosyolojiye Ba§langig. Qev.Z.F.FINDIKOGLU-A.KURTKAN, 

ist. 1987,s.181 
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llunun tariht misalleri diger milletlerde de olmakla beraber , bunun en canl1 

misalini , bu glin i9in artik TUrklUklerinden bahsedilmesi mUmkUn olmayacak 

olan ve TUrklUklerini kaybeden, musevilige giren Hazarlarla Hiristiyanl1g1 

benimsemi§ olan bulgarlarin ve Macarlarin durumu te§kil eder (195).Islamiyet

ten uzak ve mahrum kalmi§ TUrk boylar1n1n TUrklliklerini de kaybetmelerine 

kar§1l1k, "Islam dininin ortaya koydugu nizam ile TUrk tore ve ya§ay1§1 biri-

birine uydugu ve biribirlerini tamamlad1g1 igin Ttirkler milli varl1klar1n1 

devam ettirmi§lerdir. Islam Dinini· kabul etmi§ olan '1Urk boylarindan hi9 biri

si, diger dinle:r:i' kabul edenler gibi varliklar1n1 kaybetmemi§lerdir. Diger bir 

ifade ile, dlinyanin 9e§itli bolgelerinde dagilan TUrk milleti varl1g1n1, Islam 

Dini sayesinde koruyabilmi§tir. Bu gUn dUnya Uzerinde 150 milyon TUrk'lin 

varl1g1ndan sozedebiliyorsak, bunda Islam Dininin etkisi 9ok bUyUktUr(l96). 

Aslinda, HUkumetlerin ve sosyal planlamac1lar1n, bunca ekonomik 

geli§meye, teknolojik ilerlemeye ragmen gUnUmUzde vatanda§lar1n1n ve insanla-

rinin manevi geli§melerine, din ve inan9lar1na onem ve planlamalarinda yer 

vermelerinin sebebi de, milli birlik ve beraberligi saglamakta dinin mUspet 

yard1m1n1 saglama gayretidir. 

Dinin ve ozellikle Islam dininilt," Herkesi kardei;> sayan,fitneyi, 

fesadi, yalani, dedikodµyu ve blitlin kotlillikleri men edip,davrani§lara vicdan 

sorumlulugu getiren ve ayni zamanda, kar§1la§t1g1m1z ve kar§1la§acag1m1z 

<;e§i tli meselelerin ve bunal1mlar1n atlat1lmas1nct. yetecek kadar da birle§

tirici ozellikler ta§1mas1"(197), Islam Dininin, "Kur'an'da Allah tarafindan 

ifade edilen, sosyal kaidelere ve emirlere gore "Beraber Ya§ama " arzusu 

(198) t)§1lamas1, milli benligin korunmasi, birlik ve beraberligin saglanmasi 

i<;in llizu~unu gostermektedir. Bu bakimdan, hem milliyetin ve milliyet9iligin 

(195) YILDIZ,H.D.;"Islamiyet ve TUrkler", Diyanet Dergisi, Hicret Ozel 
Say1s1, Ank.1981,s.314 

(196) YILDIZ,H.D.~Ayni Makale, s.315 
(197) 11 Cumhurba§kan1n1n Kurban Bayrami Mesaj1 11

, 24.7.1987 Tarihli GUnlUk 

Gazeteler ve ayni tarihli Tlirkiye Gaz. 
(198) GARDET, Louis; Les Hemmes de L' Islam, Paris 1977,p.74 
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geli9mesi ve hem de milli benligin korunmasinda din, vaz ge9ilmez ve yeri ba§ka 

§eyle doldurularnayacak olan onemli bir unsurdur. 

ibretle ve dikkatle Uzerinde durulmasi gereken bir husus ta, 

Osmanli doneminde, dev9irilerek milslilmanl~9t1r1lan ve devletin en list kademelerine 

kadar yilkselerek devJete ve millete say1s1z hizmetler veren UnlU devlet adarnla-

rinin • Mimar Sinan gibi e9siz san'at adamlarinin yeti9mesi, dinin milli benli-

gi a§llamada ve millete hizmette en etkin bir unsur oldugunun gorillmesi, glinilmliz-
' 

de ise, devletin ve milletin mahi1olmas1 igin teror ve anar9iye kar19anlar1n 

bulunmas1, hatta aydin s1n1fa dahil olanlar1n da bu karga9a ortaminda tahrik 

edici rol oynamasi (199) , milli benligimize dinin iyilik, karde9lik, vatan ve 

millet sevgisi gibi manevi a91y1 ve mayay1 katamamam1z1n bir tezahUrUdUr. 

Milletin hakiki duygularina, hakik1 hislerine tercUman olmakla bera-

ber , milletin fertlerini mU9terek gaye ve emellere dogr~ sevketmek ve milli 

benligi saglamakta, Ziya GOKALP'in ifadesiyle dilde ve UlkUde birlikle beraber 

dinde birligin de (199/a) etkisi tart1§1lamaz. 

(199) Beyaz Kitap; Tilrkiye Gergekleri ve Terorizm, Ba9bakanl1k 
Yay1n1, Ank.1973,s.20 ve devam1. 
SARAY,M.,"Atatilrk, Milli Egitim Davamiz ve Kominizm 
Tehlikesi, 1981 Y1l1 Sosyoloji Konferanslar1, ist.1981, s.91 v.d. 

(199/a) ATATURK DEVRi FiKiR HAYATI, Hazirlayan: M.KAPLAN;i.ENGiNUN;N.BiRiNCI; 

A.UCMAN; KUltUr Bak.g1 yayini. Ank.1981,s.117, 
(A.AGAOGLU'nun, TUrk Yurdu, C.ll,s.ll,1925,s.389-395'ten 
naklen). 
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F. Va t an S av u nm as 1 n d a D i n i n R o 1 ti 

v e E t k i s 1 

Dinin, fert ve cemiyetlere ig huzuru vermesi ve onlar1 her ttirlU 

buhranlara kar§1 koruyucu, ge§itli tehditlere kar§1 fert ve cemiyete mlicade-

le azmi a§1lay1c1 ozelliginin yan1nda, vatan savunmasindaki etkisi de onemli 

bir husustur. Fertlerin maneviyat ve iradelerini kuvvetlendiren, ig huzuru 

veren, gerektigi zaman olmeyi ollimslizllik manas1na §ehidlik olarak nitelen-

dirip·~ ki§ileri ugrunda olecekleri, din ve vatan gibi mukkades degerleri ko

rumaya sevkeden de yine dindir. Genel manaada blitUn dinler, din ve vatanin 

korunmas1 ve muhafazas1 konusunda, mensuplar1n1 cihada davet etmektedirler. 

Dinin bu ozelligini bilen ve bu~dan hakli veya haksiz istifadeye kalkan iradeler 
I 

ve devletler her zaman mevcut olmu§tur. Bunun en tipik misalini, "Din afyondur" 

slogan1yla dinlere kar§1 sava§ agan ve dinsiz ateist ideolojiyi resmi 

ideolojisi haline getiren Ruslar1n, 1940 y1l1nda Almanlar1n Sovyatlere kar§i 

harp ilan etmesiyle, komilnist partinin, dinlere kar§i takipettigi dU§manca 

siyaseti terkedip, manevi kuvvet kaynag1 dinlerden istifade etmeye mecbur 

kalmas1d1r. Kiliselerderi yard1m toplanmas1, ayinler yap1lmas1 ve orduya Meryem 

Ana Dualar1 gonderilmesi (200l •• Sulhi DONMEZER'in ifadesiyle" Boylece, Alman 

l§gali kar§1s1nda Rus halk1n1n dinamizmi, materyalist felsefeden degil, 

dinden almas1 1 1920'lerede reddedilen dinin, 1945'lerde yeniden halka sunul-

mas1, dindarlikla Rus vatanperverliginin boylece biraraya getirilmesi"(201) 

hadisesidir. H.Bammate'1n deyimiyle, ikinci Dlinya Sava§1, materyalizmi iman 

ilkesi haline getirenleri, dogduklarina pi§man etmi§, marksist teorisyenler, 

reddettikleri dine s1g1nm1§lar, kom~nist §efler dahil herkes solugu mabetlerde 

alm1§, halk dua igin mabetlere akin etmi§, bilhassa milli uyan1§1 ba§ka tUrlU 

(200) INAN,A.;"Sov¥et Ulkesinde Din Meaelesi",Tilrk Yurdu, Sayi284,Ank.1960 s.3-4, 
(201) DONMEZER,S.;Sosyoloji ist.1978.s.255 
(202) BAMMATE, H.; Visage de L 1 tslam,Paris 1958,p.389-392'den naklen,M.AYDIN;

"Din ve Toplum ili§kileri",Milli Egitim ve KUltUr,Say1 29, 
Ank. 1984, s • 33 •. 
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temin edemiyen devlet gUgleri de bunu te§vik etmi§tir (202/a) . Mabetlerae: · ,._ · . 

din adamlar1na dua ettirilmi§, yeryUzUnden silinmemek igin, Tanr1'dan cesaret 

istenmi~tir ((202). Dini inkar edenlerin bile, dU§man i§galine kar~1, vatanda§-

lar1n1 birlik ve beraberlige ve onlar:m vatanlar1n1 savunmaya sevketmek igin 

dinden yararlanma mecburiyeti hissettiklerine dair misaller gok olmakla beraber 

Qekoslovakya ve Macaristan'da Rus i§galinin tutmasina kar§1l1k, a§1r1 katolik 

olup, kilisenin dUzenli destegini saglayan Dayani§ma Sendikas1n1n bulundugu 

Polonya'da bu i§galin tutmamas1, dU§UndUrUcU bir husustur. 

Dinin, vatan savunmasinda ne kadar etkin bir gli9 oldugunun 9ok 

agik misallerini Tlirk tarihinde gormek mlimklindUr. Oyle ki, Tlirk tarihi ve ozellik

le istiklal Harbimizin tarihi , vatan1n1n1 korumak ve savunmak igin , TUrk 

milletinin dininden nasil gU9 a11nd1g1n1n misalleriyle doludur. Cumhuriyetin 

50. Y1l1 nedeniyle Diyanet I§leri Ba§kanl1g1 1 nca me§hur tarih9i Cemal KUTAY'a 

haz1rlat1lan "Kurtului;?un ve Cumhuriyetin Manevi Mimarlari" isimli eser.(203)_, 

Sevr Anla§masiyla silah1 elinden alinarak ordusu terhis edilen, vatani her 

tarafindan dU§manlarca i§gal edilen TUrk Milletinin, dinlerinden ald1klar1 

manevi gU9le ve dinine candan baglanan kumandanlarinin onderliginde vatani 

nasil kurtard1klar1n1n ve bu istiklal mlicadelesinde din ve maneviyattan nasil 

faydaland1klar1n1n misalleri ve vesikalar doludur. Cemal KUTAY, soz konusu eserin-

de ba§tan sona kadar, bir elde seccftde, bir elde silah, limit ve haysiyet b~yragi 

a9an maneviyat erlerinin, kalesinde dli§man bayragi dalgalanan bir beldede 

Cuma Namazi k1l1namayacag1n1 hayk1r1p cuma namazini kilmadan dli§mana saldiran 

Slit9U imamlar1, Milli Kurtulu§ Sava§1n1 ba§latip milleti bu sava§a hazirlamakla 

gorevli Gazi Mustafa Kemal'e blitlin beldesini teslim edip mlicadelesine destek 
I 

vadeden ilk din adami Amasya Mliftlisli ~aci Tevfik Efendi'nin, bu ugurda §ehid 

olan mliftli efendilerin, dergahlar1n:, imamlarin ve vaizlerin vatani korumaya ve 

(202/a) GUNCEL KONULAR;Genel Kurmay Askeri Tarih ve str.Et.Ba§k.No.lGenei' Kurm. 
Basimevi~Ank.1980,s.7 

(202/b) BAMMATE,H.;Visage de L,islarn, Paris 1958, p.389-392'den Nak.M.AYDINr 
"Din ve Toplum Ili§kileri "Milli Eg.ve KU1.Ss.29Ank.s.33. 

(203 KUTAY,C.;Kurtulu~un ve Cum.Manevt Mimarlari,Diy.I§l.Ba§.Yy.159.Ank. 
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kurtarmaya te§vik eden emsalsiz 9al1§malar1nda (204), dinin ve maneviyatin biri-

cik destek oldugundan vesikarlarla bahsetmektedir.Hele,hele Milli mlicadelerni-

zin Ba§ Komutan1 ve istik!al Sava§1nda din adarnlarindan degerli yardimlar goren 

(205). Gazi Mustafa Kemal Pa§a'nin dinin ve maneviyatin vatan1m1z1n savunmasinda 

ne kadar onemli destek ve te§vik unsuru oldugunu, Tilrk askerinin vatan1n1 ve 

milletini korumada olilme ko§arcasina gayre~ gostermesinde iman gilctintin ve 

dinin askere §ehitlik §evki ve sava§ma azmi verdigini §oyle anlatiyor: 

" 
: ,i 

"_Biz , ki§isel kahramanlik sahneleriyle me§gul olmuyoruz. Yalniz 

size bomba s1rt1 olay1n1 anlatmadan ge9emeyecegim: 

(DU§manla) kar§1l1kl1 siperler arasindaki mesafemiz sekiz metre. 

Yani olilm muhakkak, birinci siperdekiler hi9 biri kurtulmamacasina kamilen 

oltiyor. ikinciler onlarin yerine geliyor, fakat ne kadar imrenilecek bir 

itidal ve tevekktille biliyormusunuz? gehid olani gorliyor, U9 dakikaya kadar 

§ehid olacag1n1 biliyor, hi9 ufak bir ftitilr bile getirmiyor. Sarsilmak yok. 

Okuma bilenler, ellerinde Kur'an-1 Kerim, cennete girmeye haz1rlan1yorlar 

Bilmeyenler, Kelime-i gahadet getirerek ytirtiyorlar. Bu, Tlirk askerindeki 

imani ve ruh kuvvetini gosteren §ayan~ hayret ve tebrik bir misaldir.Emin 

olmal1s1n1z ki, Qanakkale muharebesini kazandiran, bu yliksek ruhtur "(206). 

TUrk askerine bu yliksek maneviyati veren ve onu §ehit olmaya sevkeden ruh, 

daha askere gelmeden aile ocaginda ogretiliyor ve "Asker Uzerinde dinin etkisi

nin bUyUk oldugu "(207) . resmen tescil ediliyor, muharebede olenlerin §ehid, 

sag donenlerin ise gazi olacagi fikri daha kU9Uk ya§larda yine dinin tesiriyle 

9ocuklara telkin ediliyordu. Milli §airimiz Mehmet Akifiin destanla§tird1g1 

Uzere, kutsal sayilan din, namus, vatan gibi degerlerin korunmasi arzusunu 
.. ,"1.,,..de 

veren de, yurdun~devamli inlemesini istedigimiz ezanlar ve dti§man elinin 

degmesinden korktugumuz ve gozUmilz gibi sak1nd1g1m1z mabedlerimizdir.Mehmet 

(204) KUTAY,C.:Kurtulu§un ve Maneviyatin Manevi Mimarlari., Ank.D.I.B.Yy.159-277. 
(205) ERGiN,F.;K.~tatUrk,Ya§ar 'Eg.ve KULVak.Yy.,Duran Ofset,ist.1978,s.172. 
(206) ATATURKCULUK;(3.Kitap),Harp.A.Kom.Yy.!st.1987,s.234,(777 Nolu Dip Not) 
(207) Tilrk Silahl1 Kuvvetleri Tar.;C.4.Kisim l,Gn.Kurm.B.Evi,Ank.1984,s.205. ·-

(Tilrkiye B.M.Meclisi Hilk.Donemi) 
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Akif ne gUzel ifAde etmektedir. 

Ruhumun senden ilani §udur ancak emeli, 
Degmesin ma'bedimin gogsUne namahrem eli. 

Bu ezanlar ki §ehadetleri dinin temeli, 
Ebedi yurdumun UstUnde benim inlemeli.(208). 

Diger tarftan,ordumuzda, askere hilcum emri verildigi zaman "Allah 

Allah ••• II diye sald1rmam.n ogretilmesinde de dinin yard1m1na ve dini gUcUn 

koruyuculuguna s1g1nma vard1r. 

Vatan1n bUttinltigUnlin saglanmasi ve korunmas1 konusunda dinin ve dini 

inan9lar1n onemini belgeleyen had:iJ!elerden biri de, GUney dogu Anadolu 

Bolgesinde, vatan1 bolmeye 9al1§an e§kiyaya ve boltictilere kar91 devletin ald1g1 

tedbirler arasinda, Uzerinde Kuran ayetleri yer alan bildirileri askeri ugak-

lardan bolge halk1 Uzerine atarak boltictilere kar§l. uyanik olmalar1n1 saglamaya 

9al19mas1d1r. Ttirk bayrag1 ve Cami siltietleri bulunan b.ildirinin arka sahife-

sinde §Oyle denmektedir. 

11 Vatanda9, 

Mukaddes Kitab1m1z Kur'an-1 Kerim diyor ki: (Al-i f:mran/105): 

"siz, kendilerine apa~ik deliller, ayetler geldikten s9nra, par9alan1p ay-

r1lanlar gibi olmay1n". 

Bin y1ld1r kliftir cephesine kar91 Islam' in liderligini yapan.,'"'ugur-

da milyorilarca evlad1n1 §ehid veren Ttirk milleti bu glin emperyalist devlet

lerin, Ttirk ve islam dU9manlar1n1n hedefi durumundadir. 

Ailene bak,anana babana sor. Bu topraklar ugrunda ka9 tane §ehid verdin, 

dU§Un. 

(208) ERSOY,M.A.istikl§l Mar91. 
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Unutma, bu hainl.i!!!in"i yok eden TUrk ordusu, Islam dilnyasinin en gilglil ve 

en son cikaracagi ordudur. Bunu bilen TUrk ve islam dil§manlari araniza soktuk

lari PKK ve yanda.tjlari gibi h&inlerle sizi kandirmaya cal1§1yorlar. 

iht!net fjebekisinin bu oyunlar1na gelmeyiniz" (209). 

H€tin ve bUlili;Ulere karg1, vatanin biltilnlugtinil korumak ve vatani muha:fa

zaya davet i~in devletin dindar vatanda§lar1 veya tam bir i~deyle vatanda§in 

dini hislerini harekete gecirmesi te§ebbilsil de, vatan savunmasinda dinin etkin 

gilcilnil gostermektedir. 

(209) 6.Aralik.1986 tarihli Yeni Haber Gazetesi. 



S a p l. k Ceryanlari v e G e n c 1 e r d e k i 

A n o m i y i 0 n 1 e m e d e D i n i n R o 1 ii: 

Kurulu diizene ve toplwnun her tiirlil kurallarina isyan ve sapma olarak 

ifade edilen egilimlerin biitiln dilnytt insan1n1 etkiledigi gilnilmilzde, bilhassa 

geli§mi§ filkelerde gorfilen sapik cereyanlar,o iilkelerin gengligiyle birlikte 

toplumun tamam1n1 tehdit eder boyutlara ula§m1t;1t1r. Anomi kavramiyla iflide edi

len, ahlaki ve manevi hayat ile celi§kiye dil§me (210), uyu§turucu madde ali§-

kanl1g1, a§1r1 bir §ekilde sigara ve alkol tilketimi 1 serbest cinsel ili§kiler 

ve bunun sonucu isterf#en dii§Ukler, evlilik di§i dogumlar, cinsel hastaliklar 

(AiDS), i§siz gencler arasinda toplu suclar, cetele3me ya da topluma sirt ge

virmi§ hippi, punk 1 agir metalciler gibi sorumsuz topluluklar1n tiiremesi (211), 

suglu cocuklarin say1s1n1n artmasi ve si:y:asal ama«;li sald1r1 ve cana k1ymala

r1n, toplumun temellerini sarsacak olcUlere varmas1 (212), herkesi ve ozellikle 

yetkili devlet ve hilkOmet adamlar1n1 dil§ilnmeye ve ciddi tedbirler almaya sevket-
\ 

mektedir. A.B.D.'nin 1 genclerini ve insanlar1n1 her tilrlil sapik cereyanlara kar-

§1 korumada uyu§turuculari onlemek i«;in Tilrkiye, Colombia ve diger bir cok ill-

kelere yardim politikas1 izlemesi de dU§ilndilriiciidilr. Sapik cereyanlarin en bti-

yilk y1k1m1na ugrayan Tilrkiye gencliginin ve Tilrk Ulkesinin ucurum e§igine gel-

mesinin sebeplerini en yetkili agizlardan dinledigimiz zaman konunun onemi da-

ha da ciddi olarak ortaya cikmaktadir. Ba§bakanlik yay1n1 olarak cikan Beyaz 

Kitap'ta goyle deniyor: 

" •• Universite ve fakiilteler suclularin bar1nag1. silah ve patlayl.Cl. 

maddelerin deposu, haline gelmit;1ti. Suclu ve miltecaviz gencler 1 ilniversite bi

nalarina saklaniyor ve onlara yakinlik duyan profesorler tarafindan himaye gO-

riiyorlardi." (213) 

" •• Ozel kiyafetleriyle adliye mensuplar1n1n da dahil oldugu biiyilk bir 

aydinlar kalabal1g1, Ankara'da bir protesto ytirtiyU§il bile yapmi§ti ••• "(214). 

(210) ERKAL, M.; "Tilrk Ailesi ve Bati Avrupa'daki Bazi Degi§meler," 
Ti.irk Yurdu,Cilt 9,istanbul Mart-1988,s.18 1 

(211) YORtiKOGLU,A.;Genglik Cag1,Ankara.1987 1 s.7 
(212) YORtiKoGLU,A.; Cocuk Ruh Sagl1g1,T.i§ Bankas1.Yy. 1 14.bask1, 

Ankara 1988,s.297, 
(213) BEYAZ KiTAP; Ttirkiye Gercekleri ve Terorizm,Bagbakanlik Yay1n1 • 

. Ankara 1973,s.45, 
(214) BEYAZ KiTAP; s.45, 



66 

" •• 1961-1968 arasindaki devre, gencligin Marxist, Leninist fikirlerle 

ve dilzeni degi§tirmek icin silBha sarilrnaktan ba§ka care kalmad1g1 telkiniyle 

egitildigi bir devre olmu§tur." (215). 

TUrkiye'yi 12 Eylill ortamina getiren sapik cereyanlar ve anar§inin se-

bepleri siralaru.rken ise ozetle : II •• Cocuklar1m1z ve gencligimiz aile, okul 

ve gevrenin degi§ik ka11plar1 icinde sundugu bilgi ve degerler kar§1s1nda §8§-

kina donmug, inane bunal1m1na dil§ilrillmil§tilr. Bu propagandalara hedep olan gene-

lik ise, kendisine a§ilanan doktrini kendisi ve toplurnu igin tek kurtulu§ yolu 

olarak gormug, bunun sonucu olarak b~ina fa§ist, annesine veya kardegine kornil-

nist, arkada§ina kafir gozilyle bakmi§ ve bu gibilere nasil davran1lmas1 gerek-

tigi istenrni§se oyle yapm1§t1r. Karde§ini, annesini, babas1n1 kur§unlayabilen 

psikopatlar, teroristler bu k~gullarda ve bu ortarnda tilremi§lerdir. 11 (216) den-
1 

dikten sonra, 12 Eylill 1979 ile 11.Eylill 1980 arasi bir senelik donemde 23.096 

anar§ik olay meydana geldigi, (217) ve 1978 ile 1982 yillari arasinda 804.197 

adet silah, 5.306.034 adet merrni ele gegirildigi, 26 Aralik 1978 ile 11 Eylill 

1981 arasinda ise 142 194 gozalti, 42.765 tutuklu, 18573 hilkilmlil bulundugu izah 

edilmektedir. Bu rakamlar, TUrk insan1n1n ve Ti.irk gengliginin sapik cereyanlara 

ne olgilde kat1ld1g1n1n korkunglugunu iflide etmektedir. 

\~ 
Yurarda ifade edilrneye gali§ilan boyutlara varan sapiklarin ve sapmala-

rin nedenleri ara§t1r1ld1g1 zaman, ortaya gikacak netice, genglerde gorillen sap-

malar1 ve anomiye kar§i alinacak carenin ne oldugunu da ortaya cikaracaktir. 

Memleketimizi bolecek noktaya kadar varan ve genclerimizi kamplara ay1rarak 

gartland1r1p silaha sar1lrnalar1n1 saglayan bu bunal1ml1 durumu, ic ve di§ rnih-

(215) BEYAZ KiTAP; s.21, 
(216) Tilrkiye'de Anargi ve Teroriln Geligrnesi, Sonuclari ve Gilvenlik Kuvvetleri 

ile onl. Ba§bakanlik Y., Ank.1982,s.109, 
{217) Tilrkiye'de Anargi ve Teroriln Geligrnesi, Sonuglari ve Gilvenlik Kuvvetleri 

ile onlenmesi, Ba§bakanlik Bsm., Ank.1982, s. 211, §ekil 45, 
(218) A.g.e.; s. 203-204, §ekil 37 ve 38, 
(219} A.g.e.; s. 206, §ekil 40 
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raklarin te§vikinden ziyade, bu tahrik ve te§viklere kapilarak silaha sarilip 

c;e§itli anar§ik olaylara karigan, okulda hocas1n1, kahvede vatanda§1n1 hatta 

karde§ini kur§unlayacak halet-i riihiyenin ve sapmanin, saplantinin ic;ine giren 

genc;ligimizin kendi yeti§tirme tarziyla ve durumuyla iz&ia kalkmak en ak1lc1 

yoldur. Genc;ligin durumunu gozden gec;irdigimiz zaman, ilk gaze c;arpan husus, 

genc;lerimizde bir ahlak buhr&l1n1n ve inane; bo§lugunun mevcut olmas1d1r. Diger 

taraftan, millet ve memleketimize maddi ve manevt her konuda cok §eylere malo-

lan anar§i ve terorde, aydinlarimizin ve ogretim mUesseselerinin paylarinin 

bilyUk olu§u da gok ibret vericidir. Kendilerini bUyUk umutlarla yeti§tirdigi-

miz genglerimiz, maalesef memleketi yik~mak, bolilp parc;alamak igin silaha sa-

rilmi§, devlete kar§i y1llard1r devam eden bir sava§ vermi§lerdir. Bu bir rea

litedir. (220}. Dan1§ma Meclisi ilyesi N.AYANOGLU'na gore; 

" Dinini ve ahlak1n1 kaybeden milletler c;okmeye mahkUmdur. 12 Eylill'e gelmemi-

zin nedenleri arasinda dint ve ahlakt bilgilerin noksanl1g1m .. da sayabiliriz " 

(221}. M.AYDIN'a gore ise : " bu problemleri tahlil ettigimiz zaman, temel-

de yatan §eyin ruht tatminsizlik oldugunu c;abucak anlariz. Nitekim bunu, bu 

problemleri derinden dil§Unenler de anlami§ durumdadirlar. l.~ubat.1984 tarihli 

Le Monde Gazetesinin verdigi bir haberde A.B.D. Ba§kani Reagan 11 S1n1flarda dua 

etmek ic;in verilen onergeyi destekyecegini belirtiyor ve okullarda Allah'a ima-

na ve disipline ba§vurularak anar§i ve uyu§turucu madde al1§kanl1g1n1n sokaga 

at1lacag1n1 11 ifade ediyordu. Ayrica, 11 Kutsal Kitabin on emrine uygun olarak 

ya§amak ic;in daha c;ok gayret sarfedersek, alkolizmle ve bula§1c1 hastaliklarla 

milcadele ic;in hilktimetlerin harcad1g1 milyonlari da tasarruf edecegiz" diyordu 

(222}. Genc;ligimizi ve illkemizi tehdit eden cereyanlardan en tehlikelisi olan 

komiJnizme kar§l. da, dinimizin ve inanc1m1z1n tek koruyucu oldugunu Atatilrk te 

(220) BURCAK, S.; 4-6 Ocak 1984 Milli Egitim Bakanlar1 'J:oplantis1, 
M.E.G.S.B., M.E. Basimevi, Ankara 1984, s.27 

(221) AYANOGLU, N.; Dani§ma Meclisi Tutanagi, 1.9.1982, Birle§im 140, 
Oturum 1, s.271 

(222) AYDIN, M.; "Din ve Toplum ili§kileri" - Milli Egitim ve KUltilr, 
Say;1 29, Ank.1984, s.31, (le Monde, l.Ferier 1984'ten naklen). 
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ne giizel i:fade etmektedir : " KomUnizm, toplumsal bir meseledir. Memleketimizin 

hali, memleketimizin toplumsal §artlari, dint ve millt an'anelerinin kuvveti, 

Rusya'da komUnizmin bizce tatbikine mtisait olmad1g1 kanaatini dogrular mahiyet

tedir. 

Biz ne bol§evilt:, ne de komUnistiz, ne biri ne digeri olamayiz. CUnkU biz 

milliyetperver ve dinimize hUrmetkariz." (223). 

Bu bakimdan, cemiyetin ahlakt yapisinin c;imentosu (224) durumundaki di

nt inanc;lar ve manevi degerler~ toplumu birli§tiri, bUtUnle§tirici, genc;leri 

anomi ve sapmalardan, a111r1l1klardan koruyucu gorev. gortirler. Dint ve ahlakt 

degerlerden uzakla11an insanlarda c;e§itli ahlrucs1zl1k davran1§lar1n1n, ic;ki, ku

mar, uyu§turucu al1§kanl1g1, gayr-i me§rG. kazanc ve ya11ant1n1n gorillmesi de.bu 

goril§ilmilzil dogrular m8hiyettedir. 

Nitekim 12 Eylill sonrasi hazirlanan ve milletimizin ekseriyeti tara:fin-

dan kabul edilen 1982 Anayasasina mecburi Din Dersi konulmasi da, genc;lerimizi 

sapik ceryanlardan ve her ttirlU a§1r1l1klardan, anar§i ve terorden uzak olarak 

yeti§irmek ic;in dinin lilzumlu bir milessese oldugunu gostermektedir. Gerek Da-

ni§ma Meclisinde ve gerekse Milli GUvenlik Konseyi'nde, din derslerinin mecbu-

rt olarak okutulmasiyla ilgili maddenin goril§Ulmesi s1ras1nda soz alan hemen 

biltUn konu§mac1lar1n ve devletin en list kademedeki yetkililerinin Uzerinde bir-

le§tikleri konu, din ve imandan uzak genc;lerin, anar§i ve terore milsait oldugu, 

c;e§itli sapmalarin ic;inde bulundugu, 12 Eylill ortamina gelinmesinde, genc;lerin 
I 

dint ve ahlaki degerlerden ve maneviyattan uzak kalmalar1n1n da bilytik etkisi

nin bulundugu ve dolay1s1yla din derslerin mecburi h8.l.e getirilmesinin zaru-

retidir (226). 

(223) ATATilRK; Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etud. Ba§kanl1g1, 
Gen.Krm.B§k.gi Yay1n1, Ankara 1980, s.634 

(224) TilRKDOGAN, O.; Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, KUlttir ve Turizm . 
Bakanligi Yay1n1, Ankara 1988, s.444, 

(225) Dani§ma Meclisi Tutanagi; Birle§im 140, 0.1., 1.9.1982 
(226) KURTKAN, A.; Sosyoloji, M.E.B. istanbul 1976, s.90, Ayrica 

ERKAL M.; ~osyolo,U. (Toplumbilim,), Filiz K;it., Istanbul 1983, 
s.215 v.d. 
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H- S o s y a 1 B il t il n 1 e § m e y i 

v e Sosyal C o z U 1 m e y i 

D i n i n R o 1 il 

Saglamada 

0 n 1 e m e d e 

Sosyal bilttinle§me, bir illkede ya§ayan insanlarin, dil, din, orf ve a-

detler gibi kUltilr unsurlar1n1 benimsemeleri ve bunu tavir al1§lar1yla ortaya 

koymalaridir. Daha kapsamli bir tarif ile; Bir cemiyette maddt ve manevi kUltilr 

unsurlar1n1n bir araya gelerek bir mana ifade edecek ve i§leyen bir biltUn mey

dana getirecek tarzda birbirini tamamlamalarina sosyal biltilnlil§me denir(226). 

Bu manada sosyal bilttinlil§me, toplumun huzur ve mutlulugunu ifade eder. Sosyal 

c;ozillme ise, biltilnle§menin tersine " Bir toplumda maddt ve manevi kUltilr un-

surlarinin bir araya gelerek, bir anlam i:r8de edecek ve i§leyen bir bilttin mey

dana getirecek tarzda birbirlerini tamamlayamamalar1d1r .. " (227). Daha ac;1k bir 

ifade ile, sosyal bUtilnle§me cemiyetteki birlik ve dirligi, sosyal c;ozillme ise, 

cemiyetteki c;eli§ki, huzursuzluk ve anomi denen sapma ve hedefsizligi gosterir. 

Bir memleketin re:f"'ahi ve kalk1nmas1, ancak sosyal biltUnle§meyi saglaya-

bilmesine veya sosyal c;ozUlmeleri en aza indirebilmesine baglidir. CUnkil, sos-

yal bilttinle§meye esas te§kil edecek bir mana etrafinda biltilnle§me saglanamazsa, 

milli gelir ne kadar yilksek olursa olsun, sosyal gruplarin veya farkli idealle-

re sahip olma ozelligi bulunan etnik unsurlarin c;e§itli tesirlere maruz kalma-

s1 kar§1s1nda, ekonomik bilyUmeyi ve orta s1n1fla§may1 zay1flat1c1 davran13lar 

ic;erisine girmeleri ve uzun vadede, cemiyet hayat1n1 buhranlara dil§ilrmeleri bek-

lenmelidir. (228). 

(226) ~TKAN, A.; Sosyoloji, M.E.B. istanbul 1976, s.90, ayrica, 
ERKAL, M.; Sosyoloji (Toplumbilim), Filiz Kit., ist. 1983 

s.215 v.d. 
(227) ERKAL, M.; a.g.e. S.229 
(228) OKStiZ, E.; Geligme ve Sanayi~e§me, istanbul 1980 s.141-142 
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Diger taraftan, "·· Bir cemiyette, ge§itli gruplar ayni peki§tirici oz mana 
etrafinda bir bUtlin te§kil etme §Uuruna sahip degillerse, iktisadt ba§arilar, 

ic anla§JDazliklar yilzlinden heder olabilir. Bu takdirde iktisadi planlama car

ki da bo§una donen bir cark durumuna dil§ebilir. "(229). iktisadi kalk1nman1n 

ve geli§menin, iilke insanina huzur ve mutluluk verebilmesi icin, fertleri or-

tak bir duygu ve killtilr birligine sevkedecek esasli bir ig siyasetin de taki-

bi gerekir. Kessler'in deyimiyle, "Ba.§ar1l1 bir i~ siyaseti yilrlitebilmenin en 

makul yolu, dinin birle§tirici hUkUmlerini yeniden canlandiran bir kliltilr po-

litikasi uygulamaktir. CUnkU, " Dinin ortadan kalkt1g1 cemiyetler, buhrana sli

rliklenir "(230). Yani, dinin ve dint inanclarin tesirlerinin ortadan kalkt1g1 

cemiyetlerde, sosyal cozlilmeler ve buhranlar ba.§gosterir. Bunun tersine, dinin 

birle§tirici, bUtUnle§tirici, fertler arasinda sevgi ve karde§lik baglar1n1 

peki§tirici, fertlerle toplum arasindaki ili§kiyi kuvvetlendirici tesiri, " 

mil§terek ve millt bir tutum ve davrani§ btitUnlugtine" (231) ula.§may1 temin eder. 

BUttin tarih boyunca insanliga ve ozellikle Tlirk milletine milli §uur ve birlik 

rOhu veren mUessese,din mUessesesi olmuQtur. TUrk seciyesine uygun olan islam 

dininin birle§tirici ve blitlinle§tirici, fertle toplum arasindaki baglar1 pe-

ki§tirici vasfi milletimize derinden nlif'Uz etmi§, onu etkilemi§, zlimreleri bir-

birine kenetlemi§tir. Dinin glicli, TUrk tarihinin buhranli donemlerinde de ken

dini gostermi§, toplumu cozlilUp dagilmadan kurtarmi§tir. Bu hususta Ahi Evran, 

Haci Bekta§, Mevlana ve Yunus Emre en bilylik rolU oynam1§lard1r. (232). 

(229) OKSUZ, E.; "Sosyal Geli§me", Ik.Fak.Mecm., C.32, sayi 1-4, 

Istanbul 1972-73, s.39 (E.KURTKAN'in 1972-73 Harp Akademileri 
Konferanslari Tebligi s.2l'den naklen.) 

(230) KESSLER, G.; Sosyolojiye Ba§lang1g, Cev.KURTKAN, A.,-FINDIKOGLU,Z.F., 
Istanbul 1987, s.115, 

(231) FIGLALI, E.R; "Din Kliltilrli ve Ahlak Ogretimi",(Teblig) TercUman Gazete
si yay1n1, Istanbul 1984, s.103 

(232) D.P.T.; Milli Killtilr7 
Ankara 1983, s.143-144, 
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TUrk milletinin gozUlmeye yUz tuttugu buhranli donemlerinde dinden ve dini 

inanglardan feyz alan liderlerin ve ulu ki§ilerin etrafindaki kenetle§me, 

yeniden toparlanmaya ve d~1l1p yok olmaktan kurtulmaya vesile olmu§tur. En 
\ 

son, dag1l1p yok olmaya mahkllm edilmi§ TUrk milletini ve i§gal edilmi§ TUrk 

lilkesini kurtarmak i~in, Anadolu'da milli dayan1§may1 temin igin her gitti-

gi yerde mliftiller tarafindan dua ile kar§ilanan ve Ankara'da Tilrkiye Bliylik 

Millet Meclisi'nin ag1l131n1 dua ile yapan Atatlirk etrafindaki kenetlegme, 

en glizel misalidir. 

Bundan dolayi, sosyologlar ve sosyal pl8nlamac1lar, sosyal biltlinle§

meyi temin etmek ve sosyal gozUlmeyi onlemek tedbirlerini dliglinlirken, sag

lam dint bilgilerin verilmesi ve ahlaki degerlerin topluma benimsetilmesi 

gibi (233) hususlari da tedbir olarak dili;Jlinmekte ve onermektedirler. Nite-

kim, rejimi tehdit eder derecede ter0r ve anargiye1 blitlinlugUn yerini sos-

yal gozlilmeye birakan felakete slirliklenen lilkemizde, 12 Eyllil sonrasi, okul-

lara mecburi din derslerinin konulmas1 da, sosyal biltilnlevmeyi temin ve sos 

yal gozlilmeyi onlemek igin dinin etkin rollinden istifade amac1n1 glitmek-

tedir. 

Gene! olarak sosyal blitlinle§meyi saglamada ve sosyal ~ozillmeyi onle

mede, dinlerin kusal inang ve ortak deger hliklimleri getirdigi kabul edilmek

le birlikte, ozel olarak islam Dininin, fertleri ortak deger hlikilmlerine ve 

iman esaslarina sevkedereJCsosyal biltlinlegmeyi temin edici emir ve direktif-

leri vardir: 

"Toptan Allah'in ipine sar1l1n, ayr1lmay1n 11 (234). 

- II ~Uphesiz mil'minler birbirleri ile kardegtirler; oyle ise dargin 

olan kardeglerinizin aras1n1 dilzeltin ••• "(235) ayet-i kerimeleri, mil'min-

(233) ERKAL, M.; a.g.e. s.224-238 
(234) Kur'an-1 Kerim; Al-i imran SGresi, ayet 103, 
(235) Kur'an-1 Kerim; Hucurat SGresi, Ayet 10, 
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lere ortak bir deger hiikmli gostermekte, iman esaslariyla ve ozellikle 11 (Al

lah' in) peygamberleri arasinda hic;birini ayirdetmeyiz, i§ittik, itaat ettik, 

Rabbimiz, A:ff1n1 dileriz, donii§ Sanad1r11 (236). ayetiyle cihan§umul bir §e-

kilde biltlin insanlar arasinda birlik zemini ve ortak deger hiikmil olu§turmak-

tadir. 

islam1n ylice peygamberi de bir c;ok hadis-i §erifinde sosyal biltlinle§

menin mayasi hiikmilndeki gilzel ahlBka te§vik etmekte ve: 
I 

\ 

11 Sizin en hay1rl1ruz ahl8kc;a en gilzel olan1n1zd1r. Gilzel ahlBk (i-

se), giller yliz, hay1rl1 i§lerde el ac;1kl1g1 (yardimla§ma), bir de kimseye e

ziyet etmemektir 11 (237). 

11 Her biriniz kendi nefsi ic;in neyi severse, (din) karde§i ic;in de 

onu arzu etmedikc;e mil'min olmu§ olmaz "(238). diyerek, cemiyette karde§lik 

ve kayna§manin esas1n1 imana baglami§tir. 

islam Dini, tman esasi olarak getirdigi "Helal ve Haram" duygusuyla 

da, sosyal biltlinle§meyi saglama ve sosyal c;ozillmeyi onlemeyi hedeJlemekte-

dir. 

Helal veya me§ru dairede hareket etmek esas oldugundan, cennet helal-

lerle yetinen ve haramlardan kac;inanlara vaad edildiginden, Allah'in rizasi-

na ve Peygamberin §efaatine ermek, cennete girmek ortak arzu ve ideali, bir 

bak1ma sosyal biltunle§me vesilesidir. Diger taraftan, haramlardan sakinma, 

her tilrlil gayr-i me§ru §eylerden ve ahl8ks1zl1klardan uzak olma ve boylece 

kotillere ve kotil davrananlara ceza olarak vaad edilen cehennemden uzak kal-

ma prensibtde, fertleri anomi ve sapmalardan, cemiyeti ise sosyal c;ozlilme

lerderi korumaya bir vas1tad1r. Bu manada denebilir ki, Islam Dinine gore 

(236) KUR'AN-I KERIM; Bakara Suresi., Ayet 296, 
(237) NEVEVt, M.; Riyazil's-Salihin Tercilmesi, Terc.H.H.ERDEM, Diyanet 

Yay1n1, 2.Baski, Ank.1967, C.2, Hadis no:627 ve 634 
(238) NEVEVt, M.; Kirk Hadis, Tee. Ahmet Naim, Diyanet Yy, Ank.1967 

2.ci Baski, Hadis no.14 
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ideal mtisliiman, esas1n1 dinin tevhid inanc1ndan alan ortak deger htikilmleri

ne uyum saglayan, topluma :faydali olan, toplumun ahlak kurallariyla ters 

dil§meden toplumla biltunle§en kimse demektir. 

Yine islam Dininin getirdigi ve biltun :fertlere goreyolarak verdigi, 

"Emr-i bi'l-Maru:f, Nehy-i Anl'l-M"tlnker" yani "iyiligi emretme ve kotillilkten 

sak1nd1rma" kaidesi de, biltun mtisliimanlari, sosyal hayat igin lilzumlu olan 

iyilikleri teblige, sosyal cozillmeye yol acacak kotil davrani§ta bulunanlari 

da bundan vaz gec;irmeye gagi.rmakta, bir nevi oto kontrol goreviyle ytikilmlil 

kilmaktadir. 

Aslinda, gilniimilzde, hilkilmetlerin kanunlarla saglamaya c;ali§tiklari 

gUzellik ve :faziletleri, sosyal bU~le§menin esasi olan karde§lik, ho§gorU 

ve yardimla§ma gibi degerleri din, iman esaai olarak insanlarin vicdan de

rinligine yerle§tirdigi gibi, yine kanuni yakkaslarla onlenmeye c;al1§J.lan 

ve sosyal c;ozillmenin esas1n1 te§kil eden uyu§turucu kullan1m1, sapik ili§ki

ler ve AIDS, asi ve anar§ist davran113lar, ril§vet gibi davran1§lar1 da Haram 

mefllumuyle onlemeye c;ali§maktadi.r. Ne var ki, kanunlarin getirdigi yasaklar, 

dinlerin getirdigi "Haramlar" kadar insan vicdan1n1n derinligine nil:fuz ede-

memektedir ••••• 
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I- Ekonomik K a 1 k l. n m a d a D i n i n 

R o 1 U: 

Ekonomik kalki.nmada dinin rolil meselesini incelerken, iki onemli hu-

susu ifade etmek yerinde olur kanaati.ndayi.z. Bunlardan birisi, cali§mayi. t-

man esasi. haline getirmesi, call.§l.P kazanani. " Allah'i.n sevgilisi" saymasi. 1 

tasarrufu te§vik etmesi, her §eyin en iyisini yapmayi. emretmesi, israfi., lilk-

sil, karaborsayi. ve haksi.z kazanci. haram sayi.p yasaklamasi. ile dinin, iktisa-

dt hayat ilzerindeki etkesini ortaya ci.karmak, ikincisi ise, ekonomik kalki.n-

ma ile hedeflenen huzur ve mutlulugu teminde dinin koydugu ahlBkt kurallari.n, 

geli§tirdigi karde§lik ve yardimla§ma duygulari.ni.n onemini belirtmektir. 

Pek cok bilim adami, genel manada, dinin iktisadt hayat ve ekonomik 

kalki.nma ilzerindeki tesirlerinden BOZ etmi§, .' kalkinmadada manevt kUltUr 

unsurlar1n1n, en bilyilk hi.zlandirici ve itici gilc kaynagi te§kil ettigini 

(239) belirtmi§tir. Max Webei; hristiyan riihunun ve protestan ahlBkinin, ik

tisadt hayat Uzerindeki §ekillendirici etkileri ilzerinde durarak, protestan 

ahlBkinin, tutumluluk, ferdiyetcilik, cok call.§manin faztleti gibi hususla-
i 

ri ihtiva ettigini aciklarken (440), Sabri ULGENER· ayni §ekilde islam dini-

nin de iktisadt hayat ilzerinde buna benzer §ekillendirici milspet etkileri 

oldugunu ifade eden cali§malar yapmi§tir (241) •. M.ERKAL ise, nefsine hakim 

olmayi, dizginlemeyi, lilzumsuz tilketimden kacinmayi, israfa yana§mamay1 em

reden islamt deger hilkilmlerinin de Islam illkelerinde iktisadt hayata §ekil 

(239) TUrurnOGAN, o.; Dogu Anadolu'nun Sosyal Yap1s1, Azerbeycan 
K"tlltilr Dernegi Ya. n.24, Ank.1987, S.28 

(240) WEBER, M.; Protestan AhlBk1 ve Kapitalizmin RUhu, Cev.Z.ARUOBA, 
istanbul 1985 

(241) ULGENER, F.S.; Zihniyet ve Din, islam, Tasavvuf ve Cozillme Devri 
iktisat AhlBki, ist. 1981, 
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verdigini (242) ifade ve iddia etmektedir. Bu arada, "Manevi enerji kaynag1-

n1n bulunmay1131, topl~mun maddi ve mAnevi alanlarda geli13mesine tek ba§l.na 

engel olmaya yeterli bir nedendir." (243) diyen SiNANOGLU, manevi enerji 

kaynag1n1n esas1n1 ve mayas1n1 te§kil eden dinden mahriimiyetin, iktisadi 

geli§meye tek ba§1na bir engel olabilecegini de ilan etmektedir. 

Diger taraftan, Japonya'nin iktisadt kalk1nmas1n1, dini ve milli de-

gerlerine sad1k kalarak gerc;;ekle§tirmesini ve gtiniimUzde bir tak1m bilyilk ja-

pon bankalar1n1n hala mensuplar1na c;;ali§ma gUcU a§ilamak, maneviyatlar1n1 

yilkseltmek ve dolay1s1yla verimi artirmak ic;;in "Maneviyat Egitimi" yapt1kla-

rini ileri stirerek (244), ekonomi ve iktisadi kalkinma ile dini inane;; ve ah-

18ki davran113lar aras1ndaki c;;ok s1k1 ili§kiyi (245) belirtenler vard1r. Bunun 

yan1s1ra, sosyal yap1n1n, geleneklerin ve kUltUr k1ymetlerinin iktisadi ge-

li13menin h1z1na ve yontine tesir edecegini, iktisadi kalk1nmay1 sadece maddi 

olc;;Ulerle gormenin, konunun iyi anla111lamayacag1n1 i:fade eden M.EROZ, maddi 

olc;;Ulerin otesinde tUketicinin davran1§1n1n, tasarruf meylinin, te3ebbtis ru

hunUJJ., fert ve cemiyetin kUlttirUnUn de iktisadi hayatta kalk1nmay1 tayin e

dici (246) yonil olduiu"~izah etmektedir. 

Yukardaki izahlarin 1g1g1 altinda, fert ve cemiyetin davran1glar1na, 

kUlttirUne, Uretim ve tUketimine, hemen her geyine tesir eden dinin, iktisadi 

kalk.xnmada da etkin rolil oldugunu bu bakimdan kabul etmek durumunday1z. 

(242) 
(243) 
(244} 
(245) 

ERKAL, M.; a.g.e. s.47-48 ist.1983 
SiNANOGLU, s.; Tilrk Hiimanizmi, Ttirk Tarih K.Bsm.,Ank.1980, s.56 
D.P.T.; Milli IC'tllttir, s.523,528 
SARC,o.c.; "Ahl§k ~gitimi Komisyonu Zab1tlar1", ikinci maarif Sllrtis1 

15-21 §ubat 1943, M.E.B • Yay1n1, Ank.1943,s.146 
(246) EROZ, M.; iktisat Sosyolojisine Ba13lang1c;;, 3.cu Baski,ist.1983 

S.367 ve 370, 
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Konuyu islam Dini ac1s1ndan ele ald1g1m1z zaman, her §eyin esas1n1 te§-
"A 

kil eden Iman" in, iktisadt olaylar ve davran1§lar icin de gecerli oldugunu 

iktisadt olaylar1n icine de ahl&c prensiplerinin yerlegtirildigini gori.irUz. 

islllm dininin ekonomik hayata tesiri, emir ve yasa.klar geklinde once bir cer

ceve cizerek baglar. iman1n vicdanalara yerlegtirdigi emir ve yasaklar, :fert 

ve cemiyet guurunda, insan tabiat1 ile birlegerek, ekonomik hayata gekil ve

rir. (247). Kur'an-1 Kertm'in bir cok ayetlerinde ve yine dinin 2.ci kaynag1 : 

durumunda.ki Hz.Peygamberin pek cok hadislerinde;cal1gman1n tegvik edildigi ve 

"Cali§mak ibadettir" §eklinde tmanin tezAhilrU §ekline getirildij;,tasarru:fun 

ve kanaatin emredildigi,zekat1n dinin beg §art1ndan biri haline getirildigi, 

insan1n f1trat1na uymayan ve zarar veren icki, kumar, domuz eti gibi §eylerin 

i.iretim ve tilketiminin ve bu arada lilks ve israf1n yasak edildigi gorillilr. (248). 

Ozellikle, "size ticaret yapmay1 ve cesaretli olmay1 tavsiye ediyorum. Ctinkil 

rizk1n (kazanc1n} onda dokuzu ticarettedir (249} diyen islam Peygamberinin bu 

sozU, iktisadt hayat1n esas1n1 tegkil eden ticaret yapmaya ve tegebbUs icin 

cesaretli olmaya davet etmektedir. Faizin, karaborsan1n, aldatmanin, :fahi§ 

karin, hileli mal satmanin yasaklan.masJ,i§Cinin Ucretini ve hakk1n1, alin!eri 

kurumadan vermenin emredilmesi, gilntimtizdeki ekonomik hayatin sanc1lar1na ve 

yaralar1na merhem olacak mabiyettedir. Daha dogru bir i:fadeyle islam dininin 

ekonomik hayat haklnndaki gorili}li. Mecellenin me§hur olmu§ II "E:frad1n1 cami. 

agyar1n1 mant11 §eklindeki kaidesine uygundur. Yani :fert ve cemiyet ic;in lil-

zumlu ve zarilrt olan §eyleri emir, ferdin ve cemiyetin zarar1na olanlarida 

(247)SEZEN, Y.; Sosyolojik Acidan Din, istanbul 1988, s.107 v.d. 
(248) AKGDN, v.: Din ve Toplum ili§kileri, Dinin Sosyal Hayata Etkisi 

Master Tezi (Bas1lmad1},ist. 1987, s.32 ve devam1nda bu ko
nuda geni§ bilgi ve ayet hadis vardir. 

(249) AKGDN, v.; istam'da iktisat, Ticaret ve Kazanca Dair 40 Hadis 
A.U.i. Fakilltesi Lisans Tezi (Bas1lmad1) 
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yasaklama, harem etme §eklindeki entegre gorti§, bu gtinkti kapitalist ekono

mi sistemiyle marksist ekonominin bir takim mahzurlar1n1 ve insanliga ge

tirdigi buhranlari ortadan kald1rmaktad1r. 
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B 0 L tl M II 

E G i T i M VE OGRETiM 

I- S 0 S Y 0 L 0 J i K A Q I D A N · E G i T i M: 

· Cemiyetibir bilttin olarak ele alan ve sosyal realitenin biltilnilnil ince-

leyen sosyoloji ile egitim aras1nda vazge9ilmez bir ili§ki vard1r. Hatta, e

gitimi, sosyolojinin §emsiyesi altinda dil§ilnilp ele almanin daha ak1ll1ca bir 

yol olacag1n1 iddia edenler vardir(l). Bu bakimdan, sosyolojik agidan egitim, 

cemiyetin sosyal yap1s1ni esas alarak bu bilttin iginde egitim milessesesini e-

le almaktir (2). Yani, egitimin sosyal bilnyeye dayal1 (3) ve sosyal bilnyeye 

uygun olmas1d1r. Burada onemle Uzerinde durulacak konu, egitimin sosyal biln-

yeye uygun olmas1 kadar, sosyal bilnyenin ihtiyac1 olan egitimi de verebilmek-

tir. i~te sosyolojik a91dan eAitim denilince bu iki hususun onemle anla~1lma-

s1 geregine inan1yoruz. 

(1) ERKAL, M.; a.g.e. s82 v.d. ist.1983 (Banlcs, o, The Sociology 
of EdicatiOfl,London 1972, s.9'dan naklen) 
.. n 

(2) ERKAL, M.; a.g.e. s.82 
(3) KURTKAN· A.; Egitim Sosyolojisi, Istanbul 1987, s.97, 
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A. E g i t i m i n T a r i f i: 

Egitimin tarifini yapanlar, genellikle, egitimin gaye ve amaglar1n1 

da ele alarak tarif etme yolunu segmi§~erdir. 

Durkheim'e gore egitim: "Tabiatin, sosyal milesseselerin ve diger in

sanlar1n bizim zekamiz ve iridemiz ilzerinde icra etmeye muktadir olduklari 

tesirler"den ibarettir (4). LiNDEMAN'a gore : "Egitim, hayattir. Hayatj:a e

gitimdir. (gilnkil), egitim, hayat igin bir haz1rl1k olarak ele al1n1nca, sat

hi §ekilde gorillmektedir "(5). A.MARSHAL'a gore ise "Egitim, Milli yatirim-

dir. Yat1r1lan sermayenin en kiymetlisi, insan unsuruna yat1r1lan yatirim-

Egitim problem!, okul ile s1n1rland1r1lamayacak kadar geni§ kapsaml1 

(7) al"P• oocu,lun elttlme baolama y•g~n~n iki ~BQ~ndan itibaren baglad1l1 

kabul edildigine gore hayatin tilmUnil igine alacak ve okul oncesi, okul done-

mi, okul sonrasi egitim donemlerinin if'ade ettigi kadar da devamlilik arze-

den bir silregtir. Cilnkil egitimin bir yonil, ferdin ig evrimini ba§armak, yara-

til1§1ndan gelen kuvvetleri ve ig gildilleri serbestge geli§meye birakmak ve 

bu geli§menin ahenkli olmasi igin ana zemin hazirlamak, diger yonil ise mane

vi varl1g1m1z1n ve deger hilkilmlerimizin meydaJ'(a geli§idir. Durkheim'in ifa-

deQihe gore "Yeti§kin neslin, geng nesli cemiyete al1§t1rmas1ndan ba§ka 

(4) BiLGiSEVEN, A.K.; Egitim Yolu ile Kalk1nman1n Esaslari,3.cil bask1, 
ist. 1987 s.14, ve Egitim Sosyolojisi, 4.baski ist.1987 
s.14 (DURKHEIM,E.,Education and Sociology'den nakil) 

(5) LINDEMAN, C.E.~Halk Egitiminin Anlami, Ce. §EN~,C., MEB,Ank.1969 
s.12 

(6) MARSHAL, A.; Principes of Ecomomics, London 1930, s.216 ve 564ten 
naklen TOKCAN, C.,"Egitim ve Geli§me," ik.Fak.Mecmuasi, 
C.25, Temmuz 1966-ist. s.91 

(7) MOUNIER,E.: Le Personnalisme, 12. edition,P.U.F. Paris 
1971, p.129 



bir§ey degildir (8). A.KURTKAN'a gore, 11 •• (Yeni nesillere) birlik §uurunun 

nakli ve killtUr degerlerinin ogretilmesi geni§ nu\nada egitimdir"(9). Her 

ne kadar egitim, "Geli§menin dayand1g1 i§leri yapacak olan insanlari yeti§-

tirme"(lO) ise de, egitilerek birlik suurunA s~hip kilinamayan fert-

lerin bilgilerinden ne kendilerine ne de mensup bulunduklari topluluga gerek-

tigi kadar fayda saglanmasina iktisaden i.mk8n yoktur.(11). Bu bakimdan egi-

tim, kendisine sadik ve gerektiginde canini verebil.ecek ozveride bulunabi-

lecek yap1da yurtta§ yeti§tirmesi ~abas1 oldugu kadar, ailelerin nesilleri-

ni devam ettirecek ve ocaklarini tiittUrecek hay1rl1 ve terbiyeli nesiller 

yetifjtirme vesilesi; ~e§itli meslek gruplarinin ve kurumlarinin, i§ini en 

iyi ve en verimli yapabilecek elemani yetlil§tirme yolu ve nih8yet, dinlerin, 

kendilerine gonillden bagli olan dindafjlarina dinin gereklerini ve ahlak 

kurallarini ogretebilme gayretidir. Daha a~ik bir if'ldeyle, her konudaki 

killtUriln, gen~ nesillere a§ilanmasi ve aktar1lmas1 vestlesidir. 

(8) Ul.KEN, H.Z.; Millet ve Tarih ~uuru, Is.U.Ed.Fak. y., Ist.1948 s.56 
(9) KURTKAN-t A.: Egitim Yolu ile Kalkinmanin Esaslari, Ist.1982,s.154 
(10) CURLE, A., A.; Geli§en Cemiyetlerde Egitimin Holli, Cev.OKURER, 

C., M.E.B. Ankara 1971, s.27, 
(11) .KURTKAN, A.; A.eser, s.154, 
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i 1 i § k i: 
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v e 0 g r e t i m A r a s 1 n d a k i 

GilnUmUzde, egitim ve ogretim ayn1 m8naya kullanilmakla birlikte a~ 

ralarinda bir :fark bulundugu da kesindir. Her ne kadar, egitim, gene; nesli 

yeti§tirmek, onlari toplum ihtiyac;larina gore yararli yurtta.§lar hi.line ge

tirmek, ktiltilrce olgunla.§t1rmak, hayat ic;in gerekli bilgileri kazandirarak 

kabiliyetlerini geligtirmek, boylece :fertleri iiretici duruma getirme c;aba~ 

si olarak tari:f edilmekte (12} ise de, bu konu ayni zamanda bir ogretim i

§idir. ~UnkU " Ogretim ve egitim, birbirini tamamlayan sUrec;tir, ogretim 

ka:fay1 te§kil ediyor, egi tim rUhu ve karakteri ·· yap1yor. Birisi bilgiyi, 

digerleri degerleri veriyor •••••••• Ogretin deyince, akil yolu ile verilen 

bilgileri an11yoruz"(l3}. l>gretim :faaliyeti, bilgi kazanmamiza, duygu ve 

dil§Uncelerimizin tanzimine yardl.m eder, egitim :faaliyeti ise, hareket ve 

davrani§larimizi yonetip kontrol etmeye ve kuvvetlendimeye yardim eder{l4}. 

Herbart 11n i:fadesiyle, egitimin bir bakima terbiye yonil vardir ve "Egitim 

(Yani terbiye} karakter tegekktiliinden-ib&ret olmakla beraber, ayru zamanda 

oz olarak ogretim demektir. "Egitim" {Terbiye) vermeyen hie; bir ogretimi 

nas1l kabul etmiyorsam, ogretimsiz bir egitimi de katiyyen aklim almiyor 

(15} sozilne gore, egitim ve ogretim, bir bakJ.JD.a beden ve ruh gibi birbiri-

ni tamamlayan iki kavramdir. Yani egitim ve ogretim, birbirinden ayr11mas1 

miimkiln olmayan bir biltilndUr.Ne var ki, egitim daha geni§ kapsaml1 haliyle 

ogretimi de ic;ine alir. Buna ragmen, egitim olmadan ogretimi, ogretim ol-

madan egitimi dil§Unmek~e mUmktin degildir. Egitimsiz bir ogretim, baz1 bil

gileri, uygulamas1n1 bilmeden ezberlemek olacak, ogretimsiz bir egitim ise, 

birtakl.m davraniglarin mSnasl.nl. bilmeden taklit ve §ekilde kalarak yapmak 

(12) Meydan LAROUSSE; Ogretim Maddesi, fst.1981, c.9, s.736 
(13} Ul.KEN, H.Z.; Egitim Felse:fesi, MEB.y., fst.1967, s.111 ve 29, 
{14) BAYRAKTAR, M.F.; Islam Egitiminde Ogretmen-Ogrenci M"tlnasebetleri, 

Istanbul ,1984, s.11, 
{ 15} LEIF·, J ~ ;' Genel Pedogoj i, Cev. YUZBA§IOGuu.AR!, N. , MEB Ankara 

1974, s.169 



olacakt1r. Tipk1, tip :fakliltesini yaln1z ogretim Veren bir kurum olarak te111-

kilatland.1r1r ve :fonksiyonunu bu yolda icra eden bir milessese §eklinde dil§il

nilrsek, hastas1na igne yapacak bir doktor bulamayfg1lruz gibi, basit bir yara 

tedavisi i~in de tibb1n d1§inda eleman aramak zorunda kal1r1z (16). Mlihendis-

lik :fakilltelerinde yaln1z teori yani ogretim yapip ta, konunun egitimini ve 

uygulamas1ru. yapmay1nca basit bir makina kar§isinda bocalayan mUhendis gibi ••• 

Ogretim'de sadece bilgi edinme ve ogrenme soz konusu olmasina ragmen 

egitim, edindigi bilginin ve ogrendiklerinin geregini yapabilme gUcilnil ve a

l1§kanl1gin1 kazanma hususiyetini de verir. Ideal olan, egitim ve ogretimi 

birlikte ve atba§i yilriltebilmektir. Bu balnmdan, bUtiln Ulkelerde, konunun og-

retim yonilne degil egitim yonilne ag1rl1k verilmesinin ve ozellikle Ulkemizde 

"Milli Egitim" Bakanligi'nin kurulmasuu.n manils1n1 iyi dil§ilnmelidir. 

(16) CiLACI, o.; "IlShiyat Fakilltelerindeki Uygulamalarin Onemi Uzerine" 
(Bildiri), 21-23 Ekim 1987-Samsun'da DUzenlenen Y't.iksek Og
retimde Din Bilimleri Semineri, Samsun 1988, s.29, 
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c. Egitim v e 0 g r e t i m i n G a y e s i: 

Egitim ve Ogretimin gayesi, fertleri duyarl1 ve uyarli hale getirmek, 

gene nesli hayata hazirlamak, kliltilrtin ruj1lanmas1yla cemiyetin devam1n1 sag

lamaktir( 17). ikinci Be§ Y1ll1k Kalkinma Plani'nda egitimin gayesi: "Vatan~ 

drujlara cevrelerini tanimak, §uurlu davranmak, toplum yap1s1 degi§melerine 

uyabilmek, kazaru.lan bilgi· ve mah&retlerle kendisinin ve cevresinin refah ve 

mutlulugunu, moral (ahlaki) degerlerini artirmak kabiliyetini veren sosyal 

bir hizmet saglanmas1d1r•(18) §eklinde it'iide edilmi§tir. H.C.GUZEL ise "Milli 

Egitimin en onemli gayesi, milli kliltiir, ahlak ve §uur sahibi, memleketsever 

ve milliyetci vatanda.§lar yeti§tirmektir. Tiirkiye'de orta ogretimin ve Mesle

ki Teknik Egitimin en onemli hedefi bu olmalidir (19) sozleriyle konuya acik-

lik getirmektedir. Yabanci iilkelere bir gaz at1ld1g1 zaman, onlarda da konu

nun ayni §ekilde anlruj1ldig1 gorillmektedir. "Millt Egitim Sistemleri Uzerine 

Mukayeseli Bir inceleme" (20) adiyla yazd1klar1 oldukca muhtev?i.11 kitaplar1 

Tiirkceye de cevrilen GRAMER ve BROWNE §Oyle diyor : "ABD'de resmi okul siste

minin ·ba§lica gayesi, ogrencileri vatanda§liga hazirlamaktir. Cogu Bati Avru

pa Ulkelerinde ve bircok diger Ulkelerde okulun amaci, belli bir muhtevruun 

(derslerde okutulan bilgi ve becerilerin) bilttinilne hakimiyetle yilksek bilgi 

seviyesine eri§mektir "(21). "Fransiz ilkokulunun genel karakterinin kokleri, 

milletin genel kliltilr ilkesine kar§i besledigi inanclardir. 

(17) ERKAL,M.; a.g.e •. s.94 .. . 
(18) ·:KALKINMA PLANI, Ikinci Be§ yil, (1968-1972), Ank.1967, s.158, 
(19) GtiZEL, H.c.; "Tiirkiye'de Mesleki Teknik Egitim "(Teblig), Milli Egitim 

ve Din Egitimi, istanbul 1981, s.84 
(20) CRAMER, J.F.; -BRO~·- G.S., Cagda§ Milli Egitim , Milli Egitim Sistem 

leri tizerine Mukayeseli bir inceleme, Cev. oGuzKAN, A.F., MEB. 
yayini, MEB, istanbul 1974 

(21) CRAMER, J.F.~ -BROWNEt G.S., A.eser, s.211, 
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Fransizlar, ilkokulun, bilti.in c;ocuklara Fransiz milletine ait ortak mirasi ak

tarmak suretiyle, .Milli Bilttinlilgil korumasi geregine inanirlar" (22). Her §eyin 

eksigi ve kusuru oldugu gibi, egitim ve ogretim konusunda da eksikler mut-

!aka omacaktir. Ancak, eksiksiz bir egitimin amaci, insani dilnyadaki yeri 

konusunda bilin<;lendirmek, gec;mi§e neler borglu oldugunu, bu gilniln ne.s>ldu-

gu ve gelecegin nasil olacagi konusunda bilin~li (23) hale getirmek ve 

gerekli bilgileri ve davraru.§lari vermektir. Ozetlemek gerekirse, egitim 

ve ogretim, insanin doitwJuyla birlikte ba§layan ve Blilmilne kadar onu ilgi-

lendiren bir silregtir. "Be§ikten mezara kadar ilim tahsil ediniz" sBzUyle 

if"ade edildigi gibi, insan hayatl.lll.n her sa:fbasini. kaplayan, insan olarak 

refah ic;inde y813amas1ni temine vesile olan bir vasitadir. 

(22) GRAMER, J.F.; -BROWNE+ G.S.; A.eser, s.211, 
(23) MEYDAN LAROUSSE; Egitim Maddesi, Istanbul 1981, C.4,s.100 
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TU r k M i 1 1 i E g i t i m i n i n 

A m a c; 1 a r 1: 

Tiirk Milli Egitiminin amac;lari, genel olarak diger illkelerin egitim a

mac;larindan pek farkli degildir. Ulkemizde de, egitim ve ogretimden genel o-

larak beklenen gayeler ve gUdillen amac;lar sozkonusudur. Ancak, her toplumun 

ve her illkenin, sosyal ve siyasi yap1s1na, iktisadi durumuna, killturel deger

lerine has bir egitim takipetmesi de normaldir. Cumhilriyetin kurulu§ y1lla..

r1nda ve sonrasinda Ba,§kal'lutan ve Ba§Ogretmen Atatilrk'iin §ekillendirdigi bir 

mill! egitim politikasi gorilyoruz. Atatilrk'iln if8.desiyle TUr milli Egitiminin 

amac;lari §unlar olmalidir: 

Ataturk §oyle diyor: 11 •• Tahsil ve terbiyedir ki, bir milleti ya hilr, 

bag1111S1z, §anli yUksek bir toplumolarak ya§atir, ya da bir milleti kolelige 

ve fakirlige dii§ilrUr11 • 11Hic;bir millet yoktur ki, ahlakt temellere dayanmadan 

yilkselsin ( 24) • 

3 Mayis 1920 tarihinde Tilrkiye Bilyilk Millet Meclisi'nde okunan lftiki.imet 

Programinda, Milli Egitimin amac;larinlft§oyle ac;1klandigin1 gorliyoruz: 

11 Maarif i§lerinde gtlyemiz, c;ocuklarinuza verilecek terbiyeyi her m§nas:i.yla 

dint ve milli bir hale koymak11 (25). Ataturk, T.B~M.M. 1 nde 1 Ma.rt 1922 de 

Millt Egitimin hedeflerini §Oyle izah etmi§ti: 11 Efendiler, yeti§ecek c;ocuk-

lar1m1za ve genc;lerimize, gorecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en ev-

vel ve her §eyden evvel Tilrkiye 1nin istiklaline, kendi benligine, milli orf 

ve adetlerine dii§man olan biltiln unsurlarla mlicadele etmek lilzUmu ogretilmeli-

dir. Beynelmilel vaziyet-i cihana gore bir cidalin istilzam eyledigi anas1r-1 

rUhiyye ile milcehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden milrekkep ce-

miyetlere hayat ve istiklal yoktur11 (26) 

(24) ARSLANoGLU, C.E.; Temel i:lkelerimiz ve Atatilrkc;illilk, Ordu, ozel say1;4 
ista.Wul 1982, s.46 

(25) DiNCER+ N.: 11Atatlirk'iln Milli Egitimle ilgili GOrilijmeleri", Sosyoloji 
Konf., Atatilrk Ozel Say. Ist. 1981, sayi 19, 

(26) ATATUluc•UN SliYLEV VE DEMECLERft :tst.1945,C.l,s.224.SARAY M., 11Atatilrk ve 
llilli Egi.tim Davanu.z ve Kominizm Tehlikesi11 ,Sosyoloji Konf. 
S.19, Atatilrk O.S.,Ist.1981,s.87 
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1922 y1l1n1qEkim ayinda Bursa'da ogretmenlere hitaben: II Mektep sayesinde, 

mektebin yeti§tirecegi ilim ve fen sayesinde Tiirk milleti, Tiirk san 1at1, ik-

tisadiyat1, Tilrk §iir ve edebiyat1 btittin bedayiiyle inki§af eder 11 (27) di-

yen Atatilrk, milletin gogunlugunu te11kil eden, "efendis\'' olan koyltiye verile

cek egitimin amaglar1n1 da gayet net bir 11ekilde 11oyle dile getiriyordu~ 

11 Bu yurdun gergek s3hibi ve temel ogesi •••• (olan) koyltiye, okumay1 yazmay1 

ve dart i§lemi ogretmek; yurdunu, ulusunu, dinini, dtinyas1n1 taniyacak olgti-

de cografya, tarih, din ve tore bilgisi vermek, egitim politikam1z1n ilk ama

c1d1r11 (28). Hi<; bir yoruma yer birakmayacak 11ekilde ve gayet agik olarak A

tatilrk tarafindan belirtilen, Tilrk Milli Egitiminin Amaglar1 iginde, din egi-

timinin ve din derslerinin yerinin ne oldugu konusu da ag1kl1kla ortaya gik-

ma.ktadir. Milli egitimin genel amaglar1 iginde, din egitimininyeri ve ag1rl1g1 

veya Tilrk Milli Egitimine Genel Egitim iginde din dersine yer olup olmad1g1, 

daha dogrusu bu~ 

nun Atatilrk ilkelerine uygun olup olmad1g1 meselesi de, bizzat O'nun ifade-

riyle a~1kl1k kazanmaktadir. Bu bakimdan.biz, Tilrk Milli Egitimin Genel Amag-

larin:i. a§agidaki §ekilde s1raland1ktan sonra, genel egitimin amaglar1 iginde 

din egitiminin ve Din derslerinin yerinin, oneminin daha iyi ana§ilacagina 

inaniyoruz. 

11 Ttirk Milli Egitimin genel amac1, Tilrk milletinin btittin fertlerini; 

1. AtatU.rk inkilap ve ilkelerine ve Anayasada iflldesini bulan 

Atatilrk milliyetgiligine bagl1, Tilrk milletinin milli, ahlaki,insani, 

manevt Ve ktiltilrel degerlerini benimseyen, koruyan Ve gelil}tiren; ailesini, 

vatan1n1, ·milletini seven ve daima yilceltmeye <;al111an; insan haklarina ve 

(27) ATATURK; lbEir8heyet tarafindan haz1rlanm111) Bin Temel Eser 
M ••• ,Istanbul 1970,s.213, • • 

(28) ATATURK•tin Milli Egitimle ilgili Dli§tince ve Buyruklar1,(Sadele§-

tiren, BiNGOL, V.,)Tilrk Dil K.Yy.,Ankara 1979,s.12(2.Bsk). 
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Anayas1n1n ba§lang1c1ndaki temel ilkelere dayanan, demokratik,laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olan TUrkiye Cumhuriyetine kar§i gorev sorumlu

luklar1n1 bilen ve bunlari davran1§ haline getirmi§ yurtta§lar olarak 

yeti§tirmek. 

2. Beden, zihin, ahlak; ruh ve duygu bak1mlar1ndan dengeli ve sag-

11kl1 §ekilde geli§mi§ bir ki§ilige ve karaktere, hiir ve bilimsel dli§tinme 

glicline, geni§ bir dlinya gorli§line sahip, insan haklarina sayg1l1, ki§ilik 

ve te§ebbilse deger veren, topluma kar§i sorumluluk duyan; yap1c1, yarat1c1 

ve verimli ki§iter olarak yeti§tirmek; 

3. ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geli§tirecek gerekli bilgi ve 

beceri, davrani§lar ve birlikte i§ gorme al1§k1nl1g1 kazandirmak siireti ile 

hayata hazirlamak ve onlarin kendilerini mutlu kilacak ve toplumun mutluluguna 

katkida bulunacak bir meslek s8hibi olmalar1n1 saglamak. 

Boylece, bir yandan TUrk vatanda§lar1n1n ve Tiirk toplumunun refah 

ve mutlulugunu artirmak; ote yandan'miiU birlik ve biltlinllik iginde ikti

sadi, sosyal ve ktiltiirel kalk1nmay1 desteklemek ve h1zland1rmak ve nihayet 

Tiirk milletini gagda§ uygarl1g1n yap1c1, yarat1c1, segkin bir ortagi yapmak-

tir (29). 

(29) 

Cumhuriyetin 50. y1l1nda Milli egitimimiz; M.E.B., istanbul.1973, 
s.207-208 

i.H. Liseleri Ogretim programlari; M.E.B. Ankara.1985. s.9 



88 

D.E g i t i m e T e s i r E d e n F a k t o r 

0 1 a r a k D i n 

insanin yeryiiztinde var 
\,\r \rod"CI 

olu§uyla birlikte onun ve bu inancina 

uygun olarak ta bir egitimi mutlaka olmu§tur. Bugtinki anlad1g1m1z mana-

da egitim ve ogretim faaliyetlerini geli§medigi ve hayatta yaz1n1n ke§-

fedilmedigi donemlerde, devlet otoritesinin ve yaz1l1 hukukun bulunmad1g1 

devirlerde, din ve dirii inan~lara dayali bir egitim vardi. Egitim ve Ogre-

timin konular1 arasina ve Tilrk Milli Egitimin genel a.maglar1 arasina 

giren din, ahlak, orf ve adetler,.egitime tesir eden hirer unsurdurlar. 
o!Cl'q.~. 

Yani, din, egitim ve ogretimin konular1 aras1nda bir konu yer almas1n1n 

yaninda, genel olarak egitim ve ogretime tesir etme gUctine de sa,hiptir. 

CRAMER ve BROWN'un ifadesiyle: "Egitim tizerine etkisini gosteren temel 

inanglar aras1nda , dinden daha kuvvetli olani yoktur ••• Dinden, belir-

leyici onemH bir -kuvvet olarak neden faydalanmak gerektigi. ;:inla§Llmak- . 

tadir; zira, bir ~ok egitim hareketlerinin temelinde din vardir ve btittin 

ortagag stiresince kilise , okullar1n ihtiya~lar1n1 kar§1layan, klilttir ve 

uygarl1k me§'alesini yanar halde muhafaza eden tek kurum olmu§tur.(30). 

Ayn1 yazarlarin ifadesine gore Londra Universitesi'nden Nicholas Hans, 

Milli Egitim Sisteminin arkasinda yatan egitimle ilgili faktor ve gele-

nekleri titizlikle incelemi§, bu faktor ve gelenekleri dort memlekete 

gore (ingiltere, A.B.D., Fransa ve Rusya) tizerinde yapt1g1 kisa fakat 

ayd1nlat1c1 bir gali§ma ile gostermi§tir. Hans, ileriye stirdligtl faktor-

leri §U §ekilde s1ralanm1§ ve eserinde her birine bir bollim ay1rm1§t1r: 

(30) CRAMER, J.EjBROWNE,G.S.;a.g.e.s.10 



89 

1. Tabii faktorler (Irk,dil,cografya, ekonomi), 

2.Dint Faktorler, 

3. Laik Faktorler. 

~agda§ Egitim lizerine oldukga geni§ ara§t1rmalar1 olan Cramer 

ve Browne, milli egitim sistemlerinin mBhiyetinde rol oynayan ba§l1ca 

faktorlerin yedi ba§l1k alt1nda gurupland1r1labilecegi gorli§tinli savunmakta 

ve bu yedi etkeni §Dyle s1ralamaktad1rlar: 

1. Milli Birlik Duygusu, 

2. Genel Ekonomik Durum, 

3. Dini ve kliltlirel miras ta dahil olmak lizere temel inanglar ve 

gelenekler, 

4. ileri egitim dli§lincesinin durumu, 

5. Dil problemleri, 

6. Siyasi yap1 (Komilnizm, demokrasi), 

7. Uluslararas1 i§birligi ve arilay1§1 kar§1s1nda idk1n1lan tav1r(31), 

Gortiltiyor ki, din, egitim ve ogretimin konusu olman1n yan1nda, 

tarih boyunca egitim ve ogretim~tesir eden bir faktor olarak ta yerini 

almaktad1r. Bu bak1mdan, bir toplumun egitim ve ogretimini, o toplumun 

dint inang ve geleneklerinden ayr1 olarak dli§linmek mtimktin degildir. 

(31) CRAMER,J.F,:BROWNE, G.S.;A.eser, s.3, 
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11. A H VA K VEAHLAK E G i T i M i- 0 G R E T i M i 

A. A h 1 a k N e d i r ? A h 1 a k 1 n T a r i f i 

Levy - Bruhl'Un i:fadesiyle, insanlar, ahlakli olma hususunda 

kolaylikla birle§ebilmelerine ragmen, ahlakl1l1g1 te:fsir etme i§inde biribir

lerinden bUyiik ol~ilde ayr1lmaktad1rlar (32). Ancak,bilttin ilim ve devlet adam-

lari, hemen herkes ahlakin gilzel ve luzumlu oldu@.mu, Atatilrk'iin deyimiyle, 

ahlaki temele dayanmayan hi~ bir milletin (cemiyetin) yilkselmesine (33) ve 

devamina imkan bulunmad1g1n1 hassasiyetle bel:itilmi§lerdir. 

Ahlak, huy kelimesiyle e§ anlamli olarak kullan1lmaktad1r.Ahlak, 

insanin dogu§undan getirdigi ve yarat1l1§1ndan mevcut bulunan gilzel huylar-

la sonradan tahsil ve .terbiye ile kazand1g1 faziletlerin toplamidir. •t-Ahlak, 

insanin dogu§tan getirdigi ve sonradan kazand1g1 bir takim davrani§ §ekil-

leri, huylar, tavirlar, iyi vasiflar, gilzel huylar, faziletler demektir " 

(34). M.R.BALABAN'a gore "Dogru olmak, dogruluktan ayrilmamak "(35) olarak 

i:fade edilen ahlaki General i.BERKOl{" iyi olmak; iyi Yapmak; iyilik etmek" 

(36) olarak ifade etmektedir. 

(32) ULKEN,H.Z.;Ahlak,Ahlakin tari:fi ve ahlaksiz cemiyet olmayacagina dair 
M.Ra§it OYMEN'in Ahlak Egitimi ve Ahlakin Testle Olglilmesi 
isimli eseri, 3.baski, istanbul.,1975, s.11 v.d.da geni§ bil
gi vardir. i.ti.Ed.Fak.Yy, istanbul 1946, s.140, 

(33) ARSLANoGLU, C.E.;Temel ilkelerimiz ve Atatilrk~liltik, Ordu Ozel Sayi 4, 
istanbul 1982, s.46, 

(34) Meydan Larousse; C.L,istanbul.,1969, s.162, 
(35) BALABAN, M.R.: Tarih Boyunca Ahlak, istanbul., 1949. s.26, 
(36) BERKOK, i.(General); Kurtulu§ Yolu, 2.Baski, istanbul.,1960 s.80. 
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E.DURKHEiM'e gore ahlak, insana bir disiplin rllhu veren ve saglad1-

g1 nBagl1l1k duygusu" ile cemiyete bagl1hg1 if'ade eden bir duygudur (37). 

Durkham'e gore, ki§inin ahl8kl1 olmasi ile sosyalle§mesi biribiriyle at ba§l. 

gider. Yani 11 insan ne kadar sosyalle§irse, okadar f'azla ahlakile§ir" (38). 

O'na gore, cemiyette intiharlarin c;ogalmas1n1n sebebi, ahlaki varl1g1m1z1n 

gev§emishden ba§ka bir §ey degildir (39). Atatlirk' e gore, "Ahlak kutsaldir. 

c;tinkli, ayn1 degerde e§iyoktur. Ahl8k1n Milli,ic;;tima.t oldugunu soylemek, toplu-

mun ortak vicdan1n1n sesidir demek, ayni zamanda ahlakin kutsal vasfinll'\ 

· tarif edilmesidir (40). Me§hur Devlet adami ve A.B.D. 'nin kurucusu 

Washington'un f'ikrine gore" Bir milleti siyasi huzur ve saadete goti.iren im-

kan ve desteklerin ba§l.nda din ve ahlak gelir. Ahlaksiz bir halk htikli

metinin ya§amas1na imkan yoktur" (41). 

Ahlak, insana vicdani bir tatmin verir ve saadetin ba§1d1r. Ferde 

A • .. A ... am1r1, h~imi, polis ve hapishanesi hep insanin ic;inde olan kendiligindenlik 

(42) vererek onu iyi hareket ettigi zaman vicdani. tatmin ve saadette, kotli 

hareket ettigi zaman ise kendi kendini mahkfun etmeye sevkeden ahl8.k, insanlar-

in birbirlerine kar§l. olan haklar1 ve odevlerine ait san1lan, hliklimler, 

duygular ve goreneklerin toplam1d1r ki, bunlara "orf' ve adetler" diyoruz"(43). 

Blitlin dinlerin, mlintesiplerini ahl8.kl1 olmaya sevketmeleri ve en 

son dinin peygamberi Hazreti Muhammed'in "Ben gilzel Ahlaki tamamlamak ic;;in 

gonderildim" (44) sozli., dinlerin esas1n1n da ahlak oldugunu gostermesi baki-

m1ndan Uzerinde durulmasi gereken bir konudur. Nitekim biz, din ile ahlak ara
·s:i:miaki ·i·li11kiler bolilrnlinde bu husus Uzerinde duracagiz. 

(37) DURMHEIM,E.;La Morale Professionnelle, (~eslek Ahlak1), Cev.KARASAN,M.,M.E.B., 
istanbul 1962, s.32-333, 

(38) ULKEN, H.Z.!AhlSk, i.U.E.Fak.Yay1n1, no 310,istanbul.,1946, s.135, 
(39) ULKEN, H.Z.! a.g.e. s.135, 
(40) ASLANOGLU,C.,E.:a.g.e. s.46 
(41) BA~GiL, A.F.!Din ve Laiklik, istanbul 1962,s.105 
(42) TANYOL,c.;sosyal Ahlak,"Laik Ahlaka Girl§" istanbul 1960,s.33 · 
(43) tiLKEN,H.Z.;A.Eser,s.141. 
(44) GAZELi,i.;ihyau Ul\imi'd-Din, ~ev.SERDAROGLU,A.,istanbul 1974,C.3, 

s.114. 
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B.A h 1 a k 1 n Din i 1 e i 1 g i s i 

Din ile ahlak arasinda gozle gorilllir bir ili§ki vardir.Din ve ahlak1n 

birbirlerine kar§1l1kl1 tesirleri oldugu herkes tarafindan kabul edilen bir 

husustur. Her ne kadar H.Z.tiLKEN, "Din ile ahlak arasinda bazi birle§me nok-

talari vardir " (45) demekteyse de E. BOUTROUX'nun da ifade ettigi gibi 

"Ahlak, c;ozillmez bir surette dine baglidir" {46). Z.OOKALP'in Durkheim'den 

naklettigi ilzere, ahlak, hukuk, siyaset, mantik, edebiyat ve iktisat gibi 

mliesseselerin hepsi "din"oen mli§taktir. "Bu dallar koklerini dint bir 

membadanbulmakla, zinde bir feyze, feyyaz bir zindelige mazhar olurlar" ., 

(47) • Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayanmayan, yapt1g1 iyiliklerin 

milkafat1n1, kotillilklerin cezas1n1 gekecegine ve dolay1s1yla rOhun 

olmezligine inanmayan bir ahlaki anlayi§, insanlara saadet veremez. 

Durldieim' in de belirttigi gibi; din ile ahlak, tarih· --boyunca 0oyle 

birbirine kari§mi§tir ki II ahlaki ve ahlak terbiyesini rasyonalize 

etmek maksadiyle, yerine bir:;:;ey koymaks1z1n, ahlak disiplininden dini 

olan heq~eyi atmakla yetinecek olursak, o zaman asil ahlak unsurlar1n1 

atmak tehlikesiyle kar§ila§abiliriz. 0 zaman da, rasyonel ahlak adi 

al tinda fcjkir ve renksiz bir ahlak elimizde kalir" ( 48) • Yani, iginde 

dini unsurlarin bulunmad1g1 bir ahlaki, ahlaktan saymak ve boyle bir 

ahlaki anlayi§tan fayda beklemek bo§una bir §eydir. 

(45) tiLKEN, H.z.; Ahlak, i.ti.Ed.Fak.Yay1n1, ist., 1946, s.44, 
(46) BALABAN, M.R.; ilim-iman-Ahlak, Diyanet Yy, Ank.,1960,s.156 
(47) OOKALP, z.; Tlirkle§mek, islamla§mak, Muassirla§mak, Killtilr B.Y., 
(Ziya OOKALP; Hazir.Z.KUTLUK-Ank.1976,s.26) 
(48) DURKHEiM+ E.; La Morale Professionnelle, l;{ev.KARASAN,M., M.E.B. 
istanbul 1962, Cevirenin giri§ kism1,, s.XI, 
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<;;tinkil, dint mileyyidenin diger mlieyyidelerden tistlinlligli ve tesirli 

olu§u, sadece mlicazat ve milkafat esas1na gore kun;I.rnu§ olmas1 degildir. 

Din, ayn1 zamanda insanda mevcut olan esasli bir endi§e ve korkuya 

da cevap vermektedir; RUhun olmezligi. iyi hareketlerin mahvolmayacagi 

fikri. Bundan dolay1 ahlak1n kokli din olmasa bile, onun en biiylik dayanagi 

din olmu§tur (49). 

Ahlfil.t ile din aras1nda beden ve rub gibi bir ic;ic;e ili§ki oldugunu 

en gilzel §ekilde Kur' an ve is lam Dininde gormek mlimklindlir. Kur' an' in 

getirdigi hilktimleri, iman, ibadet ve ahlak esaslari olmak Uzere lie; 

kisma ay1rmak mtimklindlir. Hatta, Hz. Peygamberin hanimi Ay§e anneye, 

bir kisim mlisltimanlar gelerek: Bize Hz. Peygamberin ahlak1n1 anlatir 

rn1s1n? II diye sorduklari zaman, Ay§e valide onlara: "Siz Kur'an'i 

okumuyor musunuz? Peygamberin .ahlaki Kur' an idi" { 50) demek sliretiyle 

Kur'anl.n ve Peygamberin ahlak1n1n kaynag1n1 ne gilzel belirtrnektedir. 

En son dinin peygarnberi clan Hz. Muhammed' in "insanlar1n en glize l i 

ve en gilzel ahlfil.tli olani 11 dir ( 51) diye tar if edilmesi gibi • blitlin 

pelgamberlerin, ya§ad1klar1 devrin ve kendisinden sonra gelecek devirlerin 

hirer ahlfil.t numOneleri olarak tarihe gec;meleri de, din ile ahlfil.t arasindaki 

ili§kiyi ac;1kc;a ortaya koymaktad1r. Yerli, yabanc1 herkes, dinden 

soyutlanrni§ bir ahlfil.tin olamayacag1n1 belirtrni§ler ve bu arada F .RAUH+ 

11 <;;ocuga, konu§maya ba§layinca, bir ahlakin ve bir vazi£enin bulundugu, 

iyileri milkafatlandiran ve fenalar1 cezalandiran bir Allah'1n mevcut 

oldugu, 

(49) TANYOL, C.; a.g.e. s.24 

ARIK, R.O.; ideal ve ideoloji, 1000 Temel Eser, ist.1969, s.6, 

(50) Sahih-1 Mlislim Terclimesi; Cev.SOFUOGLU, C., C.2, No. 746, ist.1969 

( 51) KASTALANi, i. ; MevfiliibU Ledlinniye, <;;ev. ABDULBAKi-Osmanhca, 

Maarif Nezareti izniyle 1322-ist., C.l, s.272, 
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rOhun olmezligi ••• ogretiliyor. Layik terbiyeciler bile en bliytik ehemmiyeti 

ahlak derslerine, bliytik mlitefekkirlerden se9ilmi§ par9alara veriyorlar 

(52) demek suretiyle ahlaki egitimde dinin onemine parmak basmi::jtir. 

Nobel Tip Odillil sahibi Fransiz Dr.A.Carrel ise "··· dini ahlak, atalarimiz-

daki disiplin ali§kanl1g1n1 asirlarca beslemi§, insan rllhunu yilkseltmi§tir 

Bugiln bile dini ahlak kaidelerine tam mfuiasiyla itaat edenlere, nefislerin 

h0.kim olmak imkanini ve ya§amak i9in elzem olan kuvveti veriyor. Fakat 

halkin bilytik kisml. bu ahlaki terketmi§tir. • • • Dint ahlak yerine ka.im 

olan "Zevk Ahlaki", bizi tamamen kuvvetten dti§lirdil. iyilik ve koti.iltik 

mefbumlarini kaybettik ••• " ( 53) §eklindeki ifadeleriyle, ahlakin i9indeki 

dini mayanin ve dini rOhun kaybolmasinin zarar larini , dini inan9larin 

sarsilmasiyla birlikte ahlaksizliklarin 

da yayginla§tigini anlatiyor. 

Bu bakimdan, din, insan vicdaninin derinliklerine yerle§tirdigi 

iman ve inan9 esaslariyla, Allah' in gizli ve a9ik her §eyi bilen ve. 

goren konumuyla, insanlarin ahlaki ya§ayi§ ve davrani§larini etkilemesinin 

otesinde, insanlarin ahlaki davrani§larina yon vermi§tir. Ni tekim 

bizim milletimizin ahlakf ya§aYl.§inin kaynagi islami i-

nan9larimizdir. (54). Dinden kaynaklanan orf ve adetlerin haricinde bir ah-

lak dil§linmekte milmkiln degildir • .... 

(52) RAUH, F.; Ahlak Tecrlibesi, ~ev. FINDIKOGLU, Z.F., Devlet Basimevi, 
istanbul 1936, s.69 

(53) GOZtiBtiYUK, F.; "A. Carrel'in Yeni Bir Eseri", i§ ve Dli§Unce Dergi.si, 
Sayi 197, C.24, ist.,1958, s.9-10 

(54) D.P.T.; Milli Kliltlir, s.141 
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C. A h 1 a k O g r e t i m i n i n L ii z u m u 

v e F a y d a s 1: 

Biz her ne kadar, din derslerinin llizumu ve faydalari ba§l1g1 altinda, 

nnin Ogretimi ve Ahlak Bilgisi" derslerinin egi tim ve ogretiminin ltizumunu 

genifj bir fjekilde izah edeceksek de. ahlak ogretiminin lilzum ve :faydas1n1 

bura da belirtmek istiyoruz. 

Hemen her yerde ahl§k egi timi ve ogretimi bir bak1ma terbiye ile 

ayn1 zamanda "Terbiyeli <;ocuk" manasini anlatmaya ~al1§1yoruz. Bu nedenle, 

ahl§k ogretimi ile terbiye etmek ayni §eyleri ifade etmektedirler. Eflatun•un; 

bedene ve rfiha mlisait olduklari milkemmeliyeti vermek ve milmkiln oldugu 

kadar gilzel vas1flarla techiz etmek (55) olarak tarif ettigi terbiye, 

ferde kendi kendine hareket etmeyi ogretmektedir(56). Okulun gayesi de 

sadece bilgi vermek degil, bilgi vermek ve ogretmekten daha gok ta gocugu 

terbiye ederek onun kendi kendine hakaret etme ve kabiliyetlerini kVllanabilme 

yetenegi vermektir, karakter terbiyesi a§1lamakt1r (57). Bu manada, ahlak 

ve terbiyenin onemi kendiliginden ortaya gikmaktadir. Fransiz Filozofu 

GUYAU, ahl§k ogretimi ve terbiyenin lig gayesini §oyle izah ediyor (58): 

1. Fertte insan nevine has ve insan cinsi igin faydali blitiln kapasiteli 

filienkli olarak geli§tirmek, 

(55) ~EREF. A., ilm-i Ahl§k, ist. 1321, s.6, 
(56) DOTTRENS, R., Eduquer et Instruir, Unesco, Paris 1966, p.5 ve 14 
(57) DOTTRENS, R., A. eser, p.14 
(58) CANAN, i., Hz. Peygamberin Slinnetinde Terbiye, 2.Baski, ist. (tarihsiz) 

s.28, (GUYAU, J.M., Education et Heridite, E.Felix Alcan, 
Paris 1898, Pages: Preface IX'dan naklen) 
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2. Fertte, ferde has gozliken kabiliyetleri, btinyenin umOmi ahengini boz

mayacak §ekilde geli9tirmek, 

3. Bu muvazeneyi bozma durumunda olan meyil ve sevk-i tabiileri frenlemek 

Demek oluyor ki, terbiye ve ahl§k ogretimi, ferdi, 9ahsi hayatinda oldu

gu kadar, toplum hayatinda da ba9ar1l1 olacak, toplumun fertten bekledigi rolle

ri lay1k1yla oynayacak hale getirerek, 9ahs1 hayata hazirlamada ve sosyalle9me

de (59) gerc;ek rolU oynar. CilnkU, merhum ismail Hakk1'n1n deyimiyle "Birgenci 

\&gene; nesli ilimlere, irfanlara garkedersini~, fakat eger o genci, o gene; 

nesli bu ilimden, bu irfandan istifadeedecelbir vUcut, kalb ve te9ebbUsle tee-

hiz etmezseniz, onun bUttin fikir ve ilim hazineleri (toprak altinda hasis defi-

neler gibi) yatmaga, uyumaga muhkOmdur (60). Terbiye ve ahl§kla takviye edilme-

mi§ bir ilim ve irfan1n1 kendisinden istifade edilmemesinin aksine ozellikle 

Ulkemiz, bunun tersine i9letilmesi ile ne kadar bUylik anargi ue teror 

donemi gec;irmi§tir ve ozellikle ogretim kurumlar1m1z nasil anar9inin 

onderligini yapm19t1r, tizerinde dU§tinUlmesi gereken bir husustur. Henri 

BARUK'un ifadesiyle: "Kotu terbiye edilmi§ (ahl§k verilmemi§) bir ki§i 

saldirgan ve iddiaci olur. 0, yeni hazlar (zevkler) ister ve yetersizliginin 

yard1m1yla ald1g1 yetersizlik ve ba9ar1sizl1klara istinat eder. Ve nihayet 

o bir isyankar, bir kotU ve toplwna uyum saglayamayan birisi olur (61). 

Yani, genc;lerin topluma uyum saglayabilmeleri ic;in iyi bir ahl§k egi timi 

ve ogretimi gormeleri vazgec;ilmez bir unsurdur. 

(59) GOKALP+ z., Makaleler, . IV, Ankara 1977 (Hazirlayan.: TUNCOR,!j.R.) 

. s. 77 . . ( 1 11 (60) Ismail HAKKI. Terbiye ve Iman, Istanbul 1330 Osman ica s. 

(61) BARUK, H., La Psychiatrie Sociale, P.U.F., Que Sais-Je Serisi, Paris 

1974, p.64 
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Bunun yan1nda, ahl8k terbiyesinin gayesi, yeni yeti§enlere. ictimai ha-

yat i~in gerekli olan sosyal al1§kanl1klar1 kazand1rmakt1r. Gen~ neslin, glizel 

ve cH~lilli bir §ekilde hareket etmeye, uyumlu bir davran1§a al1§t1r1lmalar1, bun-: 

lar1 isteyerek yapmalar1, iradelerini kuvvetlendirerek, §ahsiyetlerini geli§ti-

rerek, hirer ferdi olduklar1 cemiyet hayat1na en ideal §eklinde kat1lmay1 (62) 

saglamakt1r. E.Durkheim'im deyimiyle, ahl8k egitimin gayesi, fertte d!,siplin ru

hu yaratmas1n1n yan1nda, ferdi menfaatlerin ~evresini a§an gayelere baglamak ya

ni bagl1l1k duygusu a§1lam~t1r. (63). 

Ahl§k ogretiminin onemli bir yonli de, cemiyetin inki§af1 ile memleketin 

ekonomik kalk1nmas1na olan vazge~ilmez katk1s1d1r. VAiZEY'in ifadesiyle, memle-

ketin ekonomik kalk1nmas1n1n temelinde, kalifiye i§gilik, teknik bilgi ve serma-

ye yat1r1m1 diye bilinen lig unsurdan, ilk ikisinin ancak ahl§k ve terbiye ile 

elde edilecegi, bu evsaftaki bir kadronun az sermaye ile gok i§ yapacagi herkes ..... 

ge kabul edilmi§, netice olarak modern cemiyetin inki§af1nda ahl8k ve terbiyenin 

gittikge artan bir tesiri oldugu (64) meydana 91km1§t1r. Bunun aksine, ahl§k 

eksikligi ve ah!§k bozuklugu ise, me§hur ingiliz tarihgisi Toynbee'nin kanaati-

ne gore medeniyetlerin bozulup yokolmalar1n1n sebebidir. Toynbee, "Gegmi§teki 

uygarliklar neden y1k1ld1lar?" sorusuna kendisi §U cevab1 veriyor: "Ben, uygar-

11klar1n kaderlerinin y1k1lmak olduguna inanm1yorum ••••• Biz insanlarin, btiyilk 

ba§ar1lar arefesinde ugrad1g1m1z maneviyat bozukluklari ile agikliyorum. 11 (65). 

----------- -------· 
.(62) EL-MISR!, Muhammed Emin, Ahl8k Terbiyesi (Cambridge U.Doktora Tezi), 

Qeb. PARLATIR+ S.,Diyanet Dergisi, C.11, sayi 6, Ank.1972,s.374 
(63) DURKHEIM, A., La Morale Professionnelle, (Meslek Ahl§ki), Qev. KARASAN, 

M., M.E.B. istanbul 1962, s.XXXll, giri§ 
(64) VAiZEY, J., L'Education dans le Monde Moderne, Paris 1967, p.52'den naklen 

CANAN, i., Hz. Peygamberin Stinnetinde Terbiye, 2.Basim,ist.s.40 
(65) TOYNBEE, A., Tarih Bilinci, Bate§ Yay1n1, 

istanbul 1978, Cilt 1, s.155, 
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Atatlirk'te ayn1 hususu; 11 •• Tahsil ve terbiyedir ki bir milleti ya hilr, bag1m-

s1z, §anl1 yliksek bir toplum olarak ya§at1r, ya da bir milleti kolelige ve fakir

lige dii§lirlir", 11Hi9 bir millet yoktur ki, ahl§ki temellere dayanmadan yilkselsin~ 

(66) diyerek dile getiriyor. Bu nedenle, §anl1 bir toplum olarak ya§ayabilmek ve 

her tlirlii bozukluklardan kurtulup muas1r medeniyet seviyesine 91kabilmek ic;in ah-

18.k11 nesiller yeti§tirilmesine ihtiya9 vardir. Bunu temin edebilmek ic;in de ah-

l§k ogretimi bliylik onem ta§1maktad1r. Atatlirk'lin genel manada belirttigi gibi; 

11 Maarifimizin gayesi, yalniz htiktimete memur yeti§tirmek degil, daha ziyade mem-

lekete ahlakl1, karakterli, cumhuriyetc;i, ••••• gene; nesiller yeti§tirmektir"(67} 

Yani, ahl§k ogretimi, millet ve memleketini seven geng nesiller yeti§tirmekte 

bir vas1ta ve tek 9aredir. 

Aslinda her milletin egitim sistemi, kendi fertlerini, insanlar1n en iyi-

si ve millet ve memleketlerini sevip ytikseltecek yetenekte yeti§tirmeyi amac;la-

maktad1r. Bizim egitimimiz ve ogretimimizin gayesi de, insan1m1z1 her bak1mdan 

olgunla§m1§. yliksek b-ir anlayi§a, yliksek bir irfana erm·i §' kendi saadetini ba§-

kalar1n1n felaketinde veya kendi ylikseli§ini ba§kalar1n1n al9al1§1nda aramayan 

i¥I :BIR TURK YETi§TiRMEK.(68) olmal1d1r. Me§hur §air §eyh Sadi'nin beytinde an-

latt1g1 tizere, gene; nesle terbiye ve ahl§k a§ilamak, dli§manla sava§ etmekten da-

ha zor ama c;ok daha onemli bir husustur: Sadi §oyle diyor: 11Agir gtirzle dli§manin 

beynini ezecek yerde, Kendini bir 9ocuk gibi degnekle terbiye et" (69). 

(66)ARSLANOGLU, C.-E., Temel Ilkelerimiz ve Atatlirk9iiltik, ist.1982, 
Ordu Ozel Sayi.4, s.46, 

(67)KILIQ, Ali., Atatlirk'lin Hususiyetleri, Sel Yay1nlar1, ist. 1955, 
s.60 

(68)PA§A- Said Halim, Buhranlar1m1z, 1001 Temel Es. Terctiman, Ist. s.131 
(69}§IRAZi, §,S., Bostan ve Glilistan, Qev.BiLGE-R.K.,9.Baski, 

Istanbul 1971,s.225 



99 

Netice olarak §unu diyebilir ki; ':fOCuga yurdunu, milletini sevdirmek, 

onlarda devlet, millet ve aile dayan1§mas1n1 saglayacak saglQIJI bir ahl§k his

si saglamak, iyi hareket eden bir fert al1§kanl1g1 kazand1rmak i':(in ahl§k og

retimine ihtiya':( vard1r ••• 
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Din dl3rslerinin, uaha i:iukud bir ir'adi?yle Din KLlltLlrLl ve,·AhlaK 

Bilgisi derslerinin, gPnel PgitioP. paralel olarak OrgUn Din Egitirni

Ogratimi ~e Yaygin Din Egitimi-Qgr3timi diye iki bolUro. i:1alinde ince

lenmesin4e zaruret bulunma~~tadir. Orgun din egi timi VP. ogretiminin 

mUfrP.datlJ. olarak kurs Vq okullarda, yaj•gin ci.in P.gitimi ve of;ret±mi

nin ise okul_d191nda yapildigim. belirtt ikt en sonra, her. ikisini ay

ri bolUmlerde izah et.men.in gergine inam.yoruz. 

A 0 K U L L A R.D A 

0 G R .B T I r.I :t : 
D ::t N 

i 

Okulda ogretilen din kLllUtUrU v 0 ahl~k bilgisi dersinin ana 

okulu, hatta okul oncesi, ilkok:ulda, ortaokulua, lisede '.le yUksek 

ogretimde .. olmak Uzere ge~itli ~tademelprde ger;tekle§:tigini gorUyoruz. 

DUnya geneline VA diger UD.:elerdeki durur:ia. bakt1iI;1miz zaman, din d.ers

l~rinin ana okulu dahil, ogreti.min ge9itli i:eadernp,l :2rinde ·rP.rildigL 

bir gergP.ktir. Biz, t ezimizin ilerleyen safhalar1naa, 11 Yabanc:i. Ulke

lerde Din ~rsleri" ba§lJ.gi ad1 altinda, Amerika, Almanya, Fransa gi

bi UlkelP.rde bu konu~·u gale geni§ bir §P.kildP. ortaya koyacagiz. Ancal:c 

burada Ulk:.:mizcie d.urumun ne oldugunu, okullarimzcia hangi seviyeci.e 

Ve ne olglide din dersi og:t:e"Cimi yap1ld1;;J.n.J. ;~isaca ozetll"IDek isti~·oruz. 

1. iLKOKiJL Juc:si- .Ai:TA OKULU 'l!.:.. K.i.:.~1.;:;RD;:; Dirr DERSLlffi.i : 

~unu hew.en.be.iir';eli.:n ;<i, ;;i:ili§mi§ l3atJ. UL~eleri seviyesincie 

ana oirnlu ve kras;lP.r yayg1nla§m.Hi1gi gibi, o Ulkelercie .. onemle Uzerin

de durldu~u ~e~ilde mevcut ana okullarimizcia din dersleri-~zerincie 

durulmamaintau1r. AslJ.nda mevc-.,;,-;; :J.l'la. okulu Ve lcre~leri.mizcie yasa..i..arla 

belirtil:ni~ bir din kUltUri.i dersi veya gayesi yoktur. Zgi.tirn yal}1n1n 

0-'), ya§J.ndan itibartin ba§lamaSJ. gerektib;ini Ve OZellikle 2-6 · ya~la

r1ndaki gocuklarin Allah.~a inanma .. hususunda ozel ve canli bir hazir-

1.J.k iginde bulundugunu belirten Remplein'in ; gocuk:taki dim ::llnanc1n 

3-4 ya§larinda canlJ.lb.k kazandigi~ savunan VERGoT~'nin (70) tesbit-

(70) YAVUZ, K., Qocukta Dini Duygu Ve DU9Uncenin Geli9mesi, Diya. Yay:i. 
An.Kara, 1987, s.41 
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Di N KtiLTtiRti 
A 

AHLAK Bi LG I SI 

.JSG iT 1 MI -o G R.c<T i Mi 

Din derslerinin, daha hukuki. bir ifadeyle Din KUltUri.i ve,,AhJ.8.k 

Bilgisi derslerinin, gp,nel egitime paralel olarak OrgUn Din Egitimi

O~retimi ~e Yaygin Din Egitimi-§~ratimi diye __ iki bolUm halinde ince

lenmesinqe zaruret bulunmaktadir. OrgUn din egitimi ve ogret:iminjn 

mUfredatlJ. olarak ku:t"s v~ okullarda, yaygin. din egitimi ve ogret±mi

nin :iise okul_dJ.§J.nda yapJ.ldJ.gJ.m belirtt ikt en sonra, her. l.kisini ay

ri bolUmlerde izah etllll!nin gergine inam.yoruz. 

A 0 K U L L A R .. D A 

O G R-~ T 1 M :t : 

DIN EGiT.tM:t 

Okulda ogretilen din kUlUtUrU VP ahlcik bilgiai dersinin ana 

okulu, hatta okul oncesi, ilkokulda, ortaokulda, lisede Ve uUksek 

ogretimde_olmak Uzere_ge9itli.kademelerde gergekle§tig;ni gorUyoruz. 

DUnya geneline Ve diger Ulkelerdeki durwna baktJ.gJ.mJ.Z zaman, din ders

lerinin ana oki:llu dahil, ogretimin Qe§itli kademelerinde verildigi_ 

bir gergektir. Biz, t ezimizin ilerJ.eyen safhalarinda, "YabangJ. tilke

lerde Dilil. Dersleri" ba91J.gJ. ad:i. altinda, Amerika, Almanya, Fransa gi

bi Ulkelerde bu konuyu gok_geni§ bir §ekilde ortaya koyacagiz. Ancak 

burada Ulkemizde dururnun ne oldugunu, okullaruuzda hangi seviyede 

Ve ne olgUde din dersi og~etimi yap1ld1g1m kJ.saca ozetle.mek istiyoruz. 

1. IIKOKUL ONCESi- ANA OKULU V.C: KJ.ill.§LERDB DIN DERSLERi : 

§u.nu hemen-belirtelim ki, geli§mi§ Bat:i. Ulkeleri seviyesinde 

ana ok.ulu ve kra9ler yayg:i.nla§iw.d:i.~ gibi, o Ulkelerde .. onemle Uzerin

de durldugu fekilde mevcut. ana okullarim:i.zda din dersleri_Uze.ill.'inde 

durulmamamtadir. AslJ.nda mevcut a.na_ okulu Ye kre9lerimizci.e ,yasa.i.arla 

belirtilmiti bir din kUltUrU dersi veya gayesi yoktur. Egitim ya§J.mn 

0-2 ya§:i.ndan itibaron · ba§lamas:J. gerektigini ve._ozellikle 2-6 yas;la

rindaki QOCUklar:i.n ,illah!.8. inanme._hususunda ozel Ve canl.J. bir hazJ.r

J.l.k:. iginde bulundugunu belirt en Remplein'in ; gocuktald dim :ilnancin 

J-4 ya§Jlannda canlJ.lb.k kazandJ.gJ.ni savunan VERGOT.lil.~nin {70) tesbit--- - - ..... 

(70) YAVUZ, K.,._ Qocukta Din! Duygu ve DU§Uncenin Geli§Jmesi, Diya. Yay:i.. 
Anmra,. 1987, s.41 ..... -

~ ~ ~ .. 
y~eko~1:etim ~:~:St 

DokliDlantasyon 
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lerini goz onUne aldigimzda, bu konuya ger~lt.en onemi vermedigimiz ortaya 

g1kmaktad1r • . Ne _var ki, henUz bozulmami§ aile yap:i.miz ve geleneklerimiz, 

batil.J. UL:elerde ana okulu ve kre§lerde gocuga verilcn dini kUltUrUn _ -

eksikligini telafi etmektedir. QalJ.~t1g1ndan dolayi gocugu~la ilgileneme

yen ailelerde ve gocuguna aktarabil~cek . olgUde din! kUltUre sahip olama~ 

yanlarda, gocugunu dinl: kUltUr alabilecegi, aklJ.na sik si!E: tak:i.lan dim 

igerikll sorulara cevap .bulma imkam V.abii_ld yoktur. Bumm yamnda.,. kUl

tUr_ve dim bilgi seviyeleri degi§ik ailelerin goculdarJ.na ve~ec:ekleri_ • 

~1.ni bilgiler de_ge§itlilik ve. geli§kiler dogurmaktadir. Bu nedenle,_ge

lecegi emanet. edecegimiz ge.nglerin, daha gocukluk gaglar:andan itibaren _ 

a¥lU fikir ve kanaatleri, ayllJ. duygulari payla§an gengler olarak yeti§mi

lerinde, kUltUr ve duygu b~llginin saglanmas:i..nda il~ gocukluk donemle

rinde alacaklari dini killtUrUn payi kU9Umsenemez. Bundan dalay1 da, geli§

mi§ Ulkelerde oldugu gibi . . , onlarin hristiyan kUltUrUnden ilham alan 

ge§itli seviyade egitim an.a okullarinda J1Yguland1g1 gibi, bizde de, dini

mizden feyiz alan bir egitimin ana okullarinda uygulanmasinda yarar go

rU.lmekt edir. 111rnkul dudUncU. simftan itibaren okutulmaya ba§lanan_din 

deEsleri, saglam bir_kUltUr zemininde, ancak kUgUk ya~larda da milfredatlJ. 

ve . bi~kgi bir din P.gitimi program~la fayda saglayabilir. Yani. ilkokul 

dordUncU siIUfJ.hdan itibaren ortaogretimd~ okutulmasi Anayasa ile_zorunlu 

hale getiriltn_din derslerinden, daha kU~Uk ya§larda 9u _veya bu §ekilde 

yerli yersiz ve bat1Linanglar almam§ gengler payesinde_bu derslerden 

beklenen fayda temin edilebilir. Bu faydayi ve bu mii§terek_din.i kUl~Ur bir

ligini saglamada, gocugun kU9U..k Ja§larindan_itibaren saf zekasJ.m ve saf 

kalbini saglam dini bilgilerle doldurman:i.n ~tkisi bUyUktUr. 

Geli§mi§ sanayii ulkelerilide bu konuyu gerP,ken hassasiyetin gos

t erildigini gorUyoruz; Vernon~un kaydettigine gore "AlID' de 16000 okul 

oncesi, katolik gocugu.Uzerinde yap1lan ara§t1rmada: 

% 5J'U HaQ i§aretinin anlamm, 

% 23 .~U Allab.'a dua etmeyi, 

% JJ'U Meryem Anaya d~ a etmeyi, 

% 14'U sofra duasim., 

% 15'i hafaza melegini~ 

% 25 'i yaratJ.l.J.§ hika7esiii bildi~i ortaya -glllkmJ.§tJ.r"(71) 

{71) VERNON, G;M., Sociology of Religion, Mccraw Hill :Book Co.Inc. 
NewYork 1962, p.295 
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Yukardaki nispot leri TUrl( 9ocuklar1 igLi dti§UndUgUmUzde; 

acaba, okul_oncesi yUz gocuktan ka91 _ islamn 9art1ni, ka91_sofra duasini, 

ne kadan melek inancini biliyor ? Resmi ol.mamakL birlil~te, ya:?t:i.gim:i.z 

soru§turmalarda, bugibi soru_lara cevap verebilen TUr~~ocugu sayisi nis

peti golc dU9Uk kalmakta ve insani Uzi.int Uy~ sevketmekt edir. Hatta orta okul 

seviyesindeki gocuklara yapilacak basit bir ankP.tt~ de ayni UzUcU durumun 

ortaya 91kacagi-muhtemeldir.-Bu egitimin henUz gocuk 4-5 ya91nda ik~n 

Kinder-.Garten!lerde eglenceler, oyunlar ve il8.hiler, §arkilar aras:nnda 

dini telkin verildgi gibi (72) ozmekl-r, Ulkemiz i9in de dU§Unillitbiirro 

(72) TANYU·., H., "YanlJ.§ Tam.tilan Avrupa- Almanya~da Din ", TUrk 
Yurdu, Sayi 285, Ankara 1960, s. 8, . 
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2 • ILICOKUL' DA DIN DEilSL:SR! :: 

ilkolmlun birinci, ildu~i ve :1g ;_'.ncit s1n1:::'lai•1n...1a c1 in ,;_ers l0ri ,1-01::-

tur. Ancal~ il~:o~:ul r]_ orcl~:nct~ s1n1£1ndnn itibaren :m.:'tac:fa i~d saat J.in l:t:l

tUri.~ ve ahlak bil";isi dersi e.c:h altincJa 01~u-:;11ltu1kt.sLi11·. Devlet :,as1mevi11de 

basila:n Din IC~:lt:.lr ve .A.l:lak :Dil ·isi Ders !.:ita: '1 belli bi::.· ~•ro·~:·o.n .,:e:;.' 'J8''e • 

sinde okutulro.aktadir. ":.:ani, ~51kemizds, din dersi o~::.·etirni ancak il~rnl\:ul 4. 

cU s1n1fta bai;.lamaktadar. Dersi, s1n1f o~retmeni okt~tt:laktadir. Din dersi o

kutacak bir peda:::;ojik :formasyon sahibi olmadan olrutulan bu ,J.ersten ~erekli 

faydanin temin ediltnemesinde, mufredata ~ore okutulmasi gereken bu dersin, 

s1n1f o~:.retmeninin inan9 ve insiyatifine gore de ,[erlenclirilmesinin de payi 

btiyi.iktlir. Senelerdir devam eden bu bo~vermi9lik havaouidan, kurtulunmasin

da, daha sonraki siniflarda bu dersin mecburt hale getirilmesiyle birlikte 

yat~li okullara, Anadolu Liseleri ve kolej imtihanlarina giri~te din ve ah

lak' tan da sorular bulunm.asinin etkisi olmu~tur. Yine de, diger laik Ulke

lerdeki ve ozellikle Alma.nya 'daki uy ,:ulamaya bakti2;1m1zda kendi dururououzu 

yeterli bulmak m'limk-Un dezildir. Birkag c.sirdir ornek almaya ve bir kag se

nedir tle kendileriyle Ortak Pazar'a girmeye galigt:i.Gimiz bati e~itim siste

minde din e~itiminin geael egitim iginde gok ~nemli bir yeri oldu~unu, Al

manya 'da ilkokullarin her s1nif1nda h.aftada dart saat, Avusturyc'tla b~tLln 

s1n1:flarda f';ier sant din dersi oldu;~unu (73) :or;ince, Fl!~emizcleki noksanlik 

kendiliginden ortaya gilcoaktadir. Almanya'd.aki bu dart saatli!;: din dernine 

ilaveten be9inci saat kilisede uy :ulamali olarak veriltnektedir (74) 

(73) BALTA.CI, A.,aT'l'.rkiye'de Tetnel E[;itim :tg::nde Din E2:itimi11
, Din 

Ogretimi Der~isi, Sayi:: 3, .Ankara 1985, s.85 
(7 4) MA vi~, H., Alman.ya' da, Avusturya' da ve Tiirki;:,re 'de jJiJ;i :S~i timi, 

Ist. 1970 s.20, 
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J. ORrA OKULDA DIU DERSk.R!: 

Ug sonelik orta okulun veya ortaokul SPViyPsindeki okullarin_hP.r 

sJ.m.finda haftada iid~ P.r saat din kUltUr VP. anlB.k oilgisi_dP.rsi okutul

maktadir. ilkokuldakinA gore, ortaokuldaki din dP.rsinin mP..mnuniy~t Ve= 

rici tek yonu, bu dersin bran§ ogretmenlP.rinin bulunmasid1r. Ancak, ders 

say1s1 yonUylP., diger . Avrupa UlkPleriyle kiyasland1g1 takdirde, . haftada 

iki saatlik bir din dersinin az oldugu goriilmektedir. Anketimize kati

lan ogrencinin ,P.~ .. 'ide ders saatinin az oldugunu ifad"" P.tmi§tir. (Al

manya' da_.haftada bp~ saat}. Ayrica, CRA1i.ER Vt::J BROW!Pun belirttigi gibi, 

ingilt PrP..!.de Din, 1944 Kanununda a9J.k;a o.el:..rtiJ....iioi Jzer~, hF·r okulda 

hayatin VP. ogrP.timin bir pargas1 olarak m""clmridir. 11HP.r vilayet okulun

da VA cemaat okulunda okul gUnU (ders), hazir bulanan ogrencilP.r-tara

f1ndan yapilan toplu dua torP.niyl,,._ .ba~layacaktir. Din ogrP.timine ayn

lan bPlli saatlPr dJ.§J.nda manP.Vi degP.rlP.rin, okullar1n bUtUn gal.J.§mala

rina_hak:im olmalari da tavsiyP. edilmi~tir "(75) ~Pk:lindP.ki durumu go
rUncP., bizim ortaokullar11I1J.zda olma~an_. bu_ anlay1l1, bir Pksikliktir. An

cak, daha oncPki senP.lerd~ bu dersin SP9moli dors oldugunu Vo ders saat

leri haricindPki saatlerde ve hatta sim.flar di~indaki yPrlorde okutul

dugunu hatirlad1g1llll.z zaman, bu gUnkU durumu bir morhale olarak kabul= 

lenmek gerekmeltt edir. _HP.lP. 1982 Anayasasiyla .. bu derslP.rin mecbUrL.halo 

getirilmesi, llP..IILderSe bir ciddiy 0 t Vo hem de bu dersi okuyan ogronciy

le okutan ogretmene bir §ahsiyet getirmi§tir. 

(75) CRAMER-· BRO·,'{U, G.S., a.g.a, s.267 
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4. LISSL.t!;RD~ DiN D~RSLl:.Ri:: 

Lis~lerimizin birinci ve ikinci s1nJ.flar1nda oldugu gibi, .ugUn

cU sinJ.finda da haftada bir saat.Din KUltUrU ve Ahlak Bilgisi dPrsi o~ 

kutulmaktadir. Yaptiginuz ankPtt P., "liaftada iki saatlilc din dPrsini yp

t erli buluyor musunuz'l" sorusunu CP.Vaplandiran ogrencilerin pek gogu, 

ders saatinin Yetersiz oldugunu VP. Batili_UlkelerdP. oldugu gibi art1-

r1lmas1 gerektigini belirtmi§lerdir. Bu dersi yete~li gorenlerin sayi

s1 oldukga azdir. "Bu dersin mP.cburi halR getirilmesini nasJ.l karJ.§J.11-

yorsunuz?" VP "~imdiki gibi mecburi degil de segmeli olsayd1, bu df'!rsi 

se.gpr mi~diniz'?~ scrusunu ise lisP.li ogre.ncilP.rin yUzde 95 'ten fazlasi 

mUsp""t olarak Cp,Y:aplandirmi§, "Mecburi olmasim iyi kar~11J.yorum, mec

buri olmasayd1 SP.gerdim~ §eklinde cevapland1rmJ.~t1r. Bu da bizP., din 

d""rsinin mPcburi halP getirilmPsindeki isabeti gostermesi.nin ya111nda, 

lise ogrencilerindeki bu derse kar§1 varolan ilgiyi gostermektedir. Bu 

bakimdan, lise bir ve ikinci s1111flardaki iki§Pr saatlik din kUltUrU 

ve ahlak bilgisi dPrsinin ya111nda UgUncU s1mftaki haftada bir saatlik 

ders hem ogrPncilP.re gQre Ve hem dP. gAli§mi§ batil.J. Ulkelfre_gore a~ 

olmakla birlikte, bu d~rsin 1982 Anayasas1yla mecburi hale getirilmesi 

derse kar§1 bir ciddiyPt kazandJ.rmJ.§tir. 
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5. YtiKsEK OGRETiMDE DiN DERSLERi: 

Dini ogretim yapan fakiilte ve ytiksek okullar haric;, diger ytiksek ogretim 

kurumlarinda d~ :n dersine rastlamak milmktin degildir. Gerc;i, ytiksek ogretimi, 

bran§lru;;ma ve ihtisasla§ma mtiessesesi olarak dli§tindtlgtimUzde bunun gayet normal 

olduguntfti§tinmek mlimktindilr. Diger Ulkelerde de durum hemen hemen bunun gibidir. 

Ancak gozden kac;mamasl. gereken onemli bur husus vardi.r ki, 0 da, bilhassa ge-

li§mi§ hristiyan Ulkelerinde mevcut olan cemaatlru;;ma ve cemaat ve kilise ytiksek 

ogretim kurumlaridi.r. Cemaatlerin ve kiliselerin kurdugu tiniversitelerde ve ytik 

sek ogretim kurumla rinda, ogrencinin tahsil gordligti bran§ ne olursa olsun, men 
\,./ 

subu oldugu cemaatin veya o tiniversiteyi i§leten kilisenin manevi havasi.ni vefe-

maatin dini kUltlirtinli alarak yeti13mektedir. "Amerika Birle§ik Devletlerinde 1962 

yi.linda 2043 YUksek Ogretim Kurumundan 729'u vergi yoluyla yardim gormekteydi. 

Geriye kalan 472'sinin de yahudilik ve Son GudAzizleri ile veya ba§ka mezhepler-
1 

le ili§kileri vardi. " (76) §eklinde ozetlenen arru;;tirmaya baki.ldi.ginda, "Quebec-

te be§ tiniversiteden ikisi mezheplerle ilgisi bulunmayan, ikisi katolik ve biri 

protestanlara ait olup. 11 (77) §eklindeki tesbitler dti§tinUldugUnde,hristiyan Ul

kelerde dini cemaatlarin devletinkinden daha c;ok yliksek ogretim kurumundan dini 

kUltUr verdigi ortaya c;ikmaktadir. Ulkemizde ozel tiniversiteye ilk adimlar atil

makla birlikte, cemaat okullarinin olmamasindan dolay1s1yla ytiksek ogretim kade-

mesinde dini kUlttir ve dini tesirden uzak kalmani.n dogurdugu aksakl1g1 yine dev

let doldurmak zorundadir. KaM1ki, hristiyan lilkelerinde oldugu gibi bir cemaat-

le§meye ne dinimiz ve ne de Ulkemizin §artlar1 mtisait olmadiiiJ.ndan, diger Ulke

lerdeki cemaatlerin fonksiyonunu devletin doldurmasi kac;1n1lmazd1r. Kabul etmek 

gerekir ki, pek c;ok aile, ytiksek ogretimde de yaVJiPunun dini, milli orf ve adet

lerimize bagli olarak yeti§mesini ve en azi.ndan aileden ald1g1 dini §ahsiyetini 

muhafaza etmesini, bozulmamas1n1, anar§iye kat1lmamas1n1, "anar§ist oldu ••• " 

(76) CRAMER-BROWN, a.g.e. s.48-49 
(77) CRAMER-BROWN, A.eser, s.148 
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denilmemesini arzulamaktadir. Aileler bu duygular1n1n tahakkuku ic;in tedbir 

al.mmas1n1 dil§tinmektedirler. Universiteyi kazanan yavrusunun pe§inden ta§ra-

daki evini bark1n1 satarak tiniversite §ehirlerine ta§inan ailelerde bu duru-

mu gozetlemek daha c;ok mtimktindUr. Bunun ic;in, ya devlet bu tedbirleri yur:t

larda ve sosyal faaliyetlerde almak veya diger lilkelerdeki ornege uygun ola

rak cemaat ve ozel ytiksek ogretim kurumlarinin ac;ilmasina uygun gozle bakma-
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6.KUR 1 AN KURSLARINDA DIN EGiTiMi VE OGRENIMi: 

Kur 1 an kurslar1, 1 1 Toplumu dini konularda ayd1nlatmak Ozere 1 1 kanunla 
kurulan diyanet i§leri ba§kanl101 1n1n a~t101 ve yurt cap1nda i§lettiOi dini 
eOitim kurumlar1d1r.Ancak,soz konusu kurslar1,genellikle dini duygular1ndan 
dolay1 hay1r sahibi vatanda§lar in§a etmekte,yerini ve binas1n1 vermekte, 
Diyanet i§leri ba§kanl101 da gerekli formaliteleri tamamlad1ktan sonra aci§ 
musadesi vererek oOretici tayin etme yoluna gitmektedir.Yani,Kur•an kurslar1 
ve bu kurslar yoluyla yay~1n ve orgUn din egitimi politikas1n1,halk1n hay1r 
duygular1n1n meyli cizmekte,devlet,halk1n ihtiyac duyarak kendi imkanlar1yla 
sozde kur•an kursu haline getirdiOi yerleri a~aktad1r.Devletin odenek tahsis 
ederek kur•an Kursu binas1 yapt1rma te§ebbusu 1980 sonrasi olup,bu yolla yap
t1r1lan kurs say1s1,bir elin parmaklar1n1n say1sin1 gecmemektedir.Bu nedenle 
de,vatanda§lar1n kurs binas1 ve kurs yeri olarak verdikleri,bulduklari oda, 
bina,arac ve gere9ler,(her ne kadar eQitim-oOretim yonunden elveri§li olup 
olmad1Q1na dair raper istensede ), coOunlukla bir okul modern bir e~itim kuru
mu statusunde olmaktan uzakt1r.Ancak, say1lar1 az da olsa,devletin konuya el 
atarak modern ve yat1l1 bolge kur•an Kursu yaptirma te§ebbusu memnuniyetle 
kar§1lanmaktad1r.bu arada,Turkiye Diyanet Vakf1 1n1n da irnkanlar1yla,Kur 1an 
Kurslar1na s1n1f-okul gorunumu venne 9abalar1ndan ba§arll1 sonuglar alinmaya 
ba§lanm1§t1r. 

Kur•an Kurslar1,Cumhuriyet 1in kurulu§undan itibaren,1924 y1l1nda 91ka
r1lan Tev.ltid-i Tedrisad Kanunun yanl1§ yorumuna ra~men,gunumuze kadar artan 
bir say1 ile ogrenimine devam eden onemli bir din eQitim ve aoretim kurulu~u
dur .1988-1989' ti~retim Y1l1nda,4715 adet Kur 1an Kursunda 4504 oOreticinin 
gorev yapt1Q1 ve buralarda 155403 oOrencinin din! o~retim gordOQG anla-
§1lm1§t1r. Burada §unu da belirtmekte yarar ve zaruret goruyoruz: 
Kur•an Kurslar1nda s1n1f ve binalar1n yetersizli~inin yaninda,ders ve s1n1f 
gecme,not alma gibi zorlay1c1 veya te~ik edici unsur (78),kurs a~~eti~fle~i-n-in~-

--geneiilikle Orta dereceli okul mezunu olmalari ve hatta ilkokul mezunu olmalar1 
ve pedagojik formasyonlar1n1n bulunmamas1,bu kurslardaki dini aoretimin kali
tesini dO§Onnektedir.Bunun .yaninda ba§ka okullara gitme firsat1 olmayan,gitse
de ba§aramayan,§U 'vey~ bu sebeble ayr1lffil.§ olan,"hi<; deQilse dini 00rensin,ar
kam1zdan bir f atiha belki okur"du§Oncesiyle gonderilen oOrencilerin de oQretim 

~'., .. · c_y~ ~ IJ .C.Dlyan~t . i§leri\ Ba§kanl1~1 ;oiyanet Yy. ,~ara -19-S9 ~ -i 
- - - -- ------- - - ·- -- - · - --- ... 
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seviyesini dO§GrdO~OnU kabul etmek zorundayiz. 
kur'an Kurslarina ragbeti azaltan bir onemli husus ta,bu kurslar1n 

mesle~e get;i§i sa~layan ve halk deyimiyle "ekmek kap1s111 clan birer e~itim 
kurumu durumunda olmamalar1,bu kurslarda normal olarak bir sene sureyle oku
yan o~rencilerin eline verilen 11Kur 1an Kursu diplomas1 1nin herhangi bir ekmek 
kap1s1 acmamas1d1r.Her ne kadar,haf1zl1k diplomas1,cami muezzin kayy1ml1~1 
gorevi igin tercih sebebi ise de,gerek MUezzin k1y1m kadrolar1n1n genel bir 
istek ve ra~bet uyandiracak sayida olmamasi ve gerekse,h~zlik yapmanin cok 
zor bir egitirn olmas1,haf1zl1~a clan ilgiyi de azaltmaktad1r • 

.Buna ra~en,Kur•an Kurslar1,temel dini bilgilerin verildi~i bir o~retim 
kurumu olarak,hem geni§ halk kitlelerine,ve hem de imam Hatip Liselerine ha
z1rl1k yonUnden eek bOyOk bir bO§lU~U doldurmaktad1r.Hele,maa§ ve Ocret gozet
meden,sadece din ve diyanet o~retmek gayesiyle,gek dar imkanlara ra~men bura
larda ogretimi sOrdOren fedakar o~reticileri,fahri o~reticilik yapan ba§kanl1k 
gorevlerini taktirle anmamak mOmkUn de~ildir.Ancak durumu Avrupa Olkeleriyle 
ve di~er geli§mi§ Olkelerin kilise te§kil.8tlar1n1n ve cemaatlar1n agt1~1 dini 
mGesselerle kiyaslad1g1m1zda,din dersi o~retmek konusunda kur'an kurslar1n1n 
yeterli eldugunu soyleye.._.,bilmek eek gOgtOr.Hem sayi olarak az olmas1 hem de 
bu kurslarda o~reticilik yapanlar1n pedagojik formasyon sahibi olmamalar1, 
ayr1ca bu agreticilere 11tigretmen 11 statOsG verilmemi§ elmas1 gibi eksikliklerin 
giderilmesinde bOyOk zaruret vard1r.Diyanet i§leri personeli icinde,69 255 go
revliden sadece 2500 10 yGksek tahsilli olup,geriye kalanlar lise ve dengi okul 
mezunlar1yla ilkekul mezunlar1ndan olu§maktadir.4504 Kur 1an Kursu oOretici
sinin ise sadece 332 1si dini yuksek tahsillidir.(79).Bu durumu bOyOk bir ek
siklik olarak gormemek mGmkOn deOildir.Diyanet i§leri Ba§kanl1g1 zaman zaman 
agt1g1 hizmetici egitirn Kurslar1yla pedagojik formasyen kazand1rmaya ve Kur•
an Kurslar1nda verimi artirmaya cal1§maktaysa da temel dini bilgilerin 
verildigi bu kurslarda,saglam ve bOtGncU islami bilgilerin a§1lanmas1 ag1s1n
dan, bu da yeterli elamamaktad1r. 

bu arada bGtGn camilerde ag1lmas1 emredilen ve bGyUk oranda ac1lan Yaz 
kurslar1,ekullar1n tatile girdi~i donemlerde bGyOk bir firsat de~urmakta, 
aileler cocuklar1n1 mahallJ~indeki bu yaz ve cami kurslar1na gonderebilmekte
dir. ancak bu yaz kurslar1n1n da belli bir mGfredati,pedagejik formasyon gormG§ 
oQreticisi olmad1Qindan,Allah R1zas1 dO§Oncesiyle veya resmi gorev anlay1§1yla 
bu kurslarda gorev yapan cami gorevlileri yeterince faydali olamamaktad1r.Bun-

Ci9fT.~6IYanet 1§Ieri tia§ka'OIJ.~_1oiy-~n~t ·vayin ___ Ankar__ - - - -·--.-t 
' i, a 198°-·· ·· -0~1·· 13 .. ~ •. ' ·. _ __ _ . ou um • : · · 

- - I 
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da,gerek a~rencilerin gerek velilerinin tatil ve izin problemi ve gerekse din 
gorevlilerinin,y1ll1k izin,ha~ gorevi gibi etkenler onemli rol oynamaktadir. 

Yaz tatilinde camilerde ai;ilan " Yaz kurslar1yla 11 ,hristiyan Olkelerin 
kiliselerinin dini kurs ve okullar1n1 kiyaslad1~1m1zda, ve hele Almanya 1n1n 
Norrhein-Westaalen Elaletinde" Din e~itiminin temelini vermek ii;in " (80) 

haftada Oi; saat olmak Ozere dileyen o~rencilere lise ve dengi okullarda kurs
lar a~1ld1~1n1 dO§OndO~OmOzde,Olkemizdeki durumun temel dini bilgiler kazan
dirmaya yetmeyece~i meydana ~ikmaktadir. 

Sonu~ olarak §unu belirtmeyi bir gorev biliyoruz:Kur'an Kurslari,temel 
dini bilgilerin verildi~i ve milletin co~unlu~una hitaben bir dini a~retim 
kurumu de~ildir ve yetersizdir.tiyleyse,temel dini bilgilerin ve dinlerin 
ozunun bat11 ve hurafelerden uzak olarak ve butuncu islam inancina gore 
verilice~i yer,devletin okullar1d1r. 

-- - - -- - - - - - --- -~ 

(80) Gemiinsames Amtsblatt,des Kultusministiriums und d 
M• i es 
in steriums f"ur Wissenschaff und Fd h rsc ung des 

Landes Nordrhein-Westfalen Num 8 ou·· ld f ' • , sse or 1979 
s.342. ' 
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7.IMAM - HATIP LISELERINDE DIN EGiTiMi VE OGRETiMi : 

imam - Hatip Liselerinin durumu hakkinda,din derslerinin tarihi geli§imi 
bolumunde yeterli bilgiler veriltce~inden,~imdilik bu liselerde mesleki dini 

derslerin okutulduOunu belirtmekle yetineceQiz.Arsas1n1 hay1r sevenlerin temin 
ettiOi bu okullarin hizla yay1lmas1n1 ,dini aoretime duyulan a§1r1 iste~in bir 
tezahurO olarak goruyoruz.Din hizmetlerinin yerine getirilmesi igin 1924 y1l1nda 
29 il 1de a91lan imam Hatip okullar1n1rtilgisizlik ve oOrencisizlik nedeniyle 1930 
y1l1nda tamamen kapanmasindan (81) sonra,1951 yilindan itibaren yeniden a91lmas1 
(82)ve giderek artmas1,ba§ka okullarda dini bilgi alamayan yavrusuna,bu okullarda 
dini eOitim ve ooretim imkan1 bulabilen pek gok velinin arad101 okul haline gelmesi 
de uzerinde durulmasi gereken onemli bir husustur.Aslinda,diyanet hizmetlerinin 
ifas1 igin ara elaman yeti§tirmek durumundaki bu okullara,beklemenin ve hatta 
ihtiyacin Ozerinde mOracat ile kayit olmas1,velilerin: 11 Yavrum okusun,hem dinini 
hem de dunyas1n1 o~rensin ..... gibi dO§Oncelerden kaynaklanm1§t1r.Her ne kadar 
1970,li y1lar1n ba§1na kadar orta okula dayal1 7 y1ll1kbir oOretim sOrdOmO§sede, 
bugOnkO §ekli ile orta okul ayr1,Lise kism1 ise birnevi dini meslek lisesi halini 
alm1§ bir §ekilde devam etmekte ise de,12 Eyel01'0 mOtakip sadece Tunceli ilinde 

Bi~--Imam-Hatip Lisesi ile isatnbul Beykoz'da bir -a~adolu~fmam Hatip Lise~i a91lmas1n 
mOsaade edilmesi bu konudaki geli§meyi durdurmu§,binalari haz1rland1~1 halde ag1la
ca~1 gOnO bekleyen okullarin saralanmasina neden olmu§tur.Bu durum ise,TOrk Halk1-
n1n bOyOk bir ekseriyetinin ,imam Hatip liseleri'ni dini e~itim ve oOretim veren 
tek o~retim kurumu olarak gormesinde kaynaklanm1§t1r.Yine 12 EylOl sonras1 1982 
anayasasina mecburi din derslerinin konulmasi ile yeni imam Hatip Liselerinin a91lma 
sindan ve bu okullara kontenjan konulmasindan do~an s1k1nt1lar bir olgude gideril
mi§tir .Ancak, gerek erkek gocuklar igin ve gerekse daha 9ok kiz 9ocuklar i~in bu 
okullar,1srarla istenilin okullar olmaktan 91kmam1§t1r. 

(81) CUMHURIYETIN SO.NCI YILINDA MILLI EGiTiMiMiZ,M.E.B.,istanbul,1973,s.153-154, 
(82)PARMAKSIZOGLU i.,TOrkiyede din eOitimi,M.E.B.,Ank.1966,s.62, 
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B- OKU.. Dl~INDA ( YAYGIN ) DiN EGiTiMi VE OGRETiMi 

Okul dt§tndaki din egitirn ve ogretiminin sahast. ba§ta ai le 

olmak Llzere, ozellikle camilerde, cezaevlerinde, bastn ve yayrnda TRT:deki 

din egitim ve ogretimini kapsamaktadtr. Bu bak1mdan biz yaygin din egi-

timini dort ba;;l 1k altinda ele alacag1z; 

I. Ai lede din egitim ve ogretimi -

2. Camilerde din egitim ve ogretimi, 

3, TRT'de ve basinda din egitim ve ogretimi. 

4. Cezaevlerinde din egitim ve ogretimi -

!;)imdi bunlart s1rayla izah etmeye 9alt§al1m: 

I. A i I e d e D i n E g i t m i ve 0 g r e t i m 

Prof. ZIMMERMAN "Yeni Sosyoloji Derslerir: nde, ailenin esas iti-

bariyle Ll9 mesuliyet ve mUkellefiyetini sayarken. ikinci olarak; aile. 9ogu 

dini prensiplerde ta'lim ve terbiye edilen orflere kar§t daima yuksek dere

cede mesuliyet ta§1yan bir te§ekkUldUr II (83) §eklindeki aile tarifinin 

i9inde, orf ve adetlere dayal1 dini terbiye vedlmesini de onemle belirtmek

tedir. Bilindigi gibi aile, toplumun temelidir. Toplumun kUltur ocag1d1r. 

Yeni yeti§en nesillere kUltUrUn aktar1ld1g1, koklU ¥e derin bir sevgi, sayg1~ 

inanma, temizlik, sevap, gUnah, ay1p, yardtmla§ma ve fedakarltk gibi (84) 

deger ve kavramlartn okul oncesinde ogretildigi, ruhuna yerle§tirildigi 

yerdir. 

Ara§ttrmalar, 9ocugun 3-4 ya§tndan itibaren Allah ve diger dini 

konulara kar§t olduk9a duyarl 1 ve merakl 1 oldugunu, 9ocugun dini konu

larda s1k stk sorular sordugunu gosterdiginden, okul oncesi dini egitimin 

yeri olan ailenin onemi daha 9ok anla§1lmaktad1r. Asltnda, 9ocugun ilk 

dini ve ahlaki egitimi, anne ve babaya dU§en kutsal ve zorunlu bir gorev

dir. <;UnkU, ailede din ve ahlak egitimi almayan 9ocuklar1n moralsiz oldugu ve 

ruhi baktmdan tam bir geli§me gosteremedikleri bilinmektedir. (85) 

(83) ZIMMERMAN, C., Yeni Sosyoloji Dersleri, Cev. KURTKAN, A,, 
Istanbul 1964, s.271-272, 

I 
(84) FIGLALI, R. ''Din Klilti.iril veAhlak {ljretimi", (Teblig), Tercuman Gazetesi 

yay 1 n1 , Istanbul 1984, s. I 04. 
(85) D.P. T. Mi 11 i KUltilr Ank. 1983, s.553, 
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Ancak gUnUmUzde iktisadi §artlar, anne ve babay 1 c;:al l§maya sevk

ettiginden, art1k ai lelerde, yarinrn sag lam nesi l lerini yeti§tirecek mill i ve 

manevi degerlerimizin §ifahi kaynag1 olan nine ve dedeler de bulunmad1g1n-

dan, parc;:alanm1§ ailenin yayg1nla§t1g1 gUnUmUzde, ailenin bu onemli gorevi 

yerine getirebilmesi de gUc;:le§mi§tir. 1984 y1lrnda Ankara'da toplanan "Milli 

Egitim Bakanlar1 Toplant1s1"nda Turhan FEYZiOGLU'nun belirttigi gibi 

"Hemen belirteyim ki, ben c;:ocuguma evimde din egitimi vermeye <;al1§1yorum. 

Dedem beni alrr, Bayram namazina gotUrurdu. Ben de 9ocugumu elimden gel

digince yan1ma al1p gotUruyorum. lnan9!1 bir ailenin 9ocuguyum. Evlad1mrn da 

oyle yeti§mesini istiyorum. Din bilgisi ve ahlak derslerine taraftar1m "(86). 

<;ocugunun el i nden tut up dini ibadete gotUrebi lecek baba ve hele dedelerin 

azalmasr, ailenin dini terbiye vermekteki gorevini yapmas1n1 engellemektedir. 

Kald1 ki, yapt1g1m1z anket 9al l§masinda "Kendi dini bi lgi seviyenizi mi, 

yoksa 9ocugunuzun dini bilgi seviyesini mi yUksek goruyorsunuz ?" §eklindeki 

soruya cevap veren velilerden yar1s1ndan 9ogu "<;ocugumuzun dini bilgi 

seviyesi daha yUksek" §ekl inde verdikleri cevaptan da anla§1 lacag1 Uzere, 

aslrnda gUnUmUz ailesinde anne ve babalarrn dini bilgi ve kUltUr seviyesi de 

yeterli degildir. Kendi bilgi seviyesi yeterli olmayan anne ve babalarrn 

9ocuguna nasll ve ne §ekilde dini kUltUr verecegini dU§Unmek bile yersizdir. 

Bunun zararl1 neticelerinin Amerika ve Batil1 top!Umlarda hukUmetler tara

frndan farkedildigini belirten ZIMMERMAN: "Ailenin laik hukuk tarafrndan 

a§1r1 ve inhisarc1 bir surette nizamlanmas1 (mevcut hukuk, ai le dahi line 

hUkmedemez.) I c;: mUnasebetleri n kontrol U gen i§ ol9ude hususi menfaat I ere ve 

§ahsi kaprislere b1rakm1§t1r. Terk, ayrllma, ayrllm•§ kocalar tarafrndan 

mal i yard1mdan kac;:rnmak i<;:it\ giri§i len sozde terk hareket leri (x)' gene;: 

c;:ocuklar1n ai leyi terk etmeleri ve yetimlerle sozde yetimlerin ifa ettikleri 

genc;:lik su9lar1 sUratle artar. Sosyal mUnasebetlerin bu tUrlU kusurlu tanzim 

§ekilleri devletin bUtLlnlUgUnU zay1flat1r. DI§ tehditler, modern batll1 dev-

letlerini, hareketlerini yeniden gozden gec;:irmeye sevketmi§ ve bundan otUrU de 

ai le Uzerindeki ahlak ve amme efkar1 kontrolu art1§rnrn yeniden ortaya c;:1k-

mas1n1 zorl am1§t 1r. 

(86) MILLI EGITIM G.S.BAKANLARI TOPLANTISI, 4,6 Ocak 1984, Turhan 
FEYZIOGLU'nun k<nu§mas1, M.E.B., Ankara 1984, s.51, 

(x) Fransa'da her be§ aileden birinin par~aland1g1, evli be§ kadmdan 
birinin ayrlld1gmm 1981 y 1 II istatistikleri g0stermi~tir. 
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Netice itibariyle son yirmi yil, bat1 aile sistemi uzerindeki ahlaki ve 

dini kortrollerin tedrici bir surette yeniden tasdik edildigini gostermi§tir. 

Bu donu§, Rusya'da Amerika'da ve Almanya'da a§ikard1r. Fransa ve ltalya 

gibi diger memleketlerde de bu donu§ hareketi bat1 aile sisteminin umumi 

temayulu olarak gozUkmektedir (87)" demek suretiyle, bat1 aile sisteminin 

durumunu ozetlemi§tir. 

A.ULVAN'in belirttigi gibi, ailenin, c,;:ocuklarin1 guzel adet ve gelenek

leri uygulayarak, gUzel ogutlerde bulunarak, rehberlik ve onderlik ederek 

terbiye etmek (88) gorevini lay1k1yla yapabilecek aile yap1s1nin bulunma

d1g1n1 da ifade etmekte yarar gori.iyoruz. Bu bak1mdan, ailede yeterince 

yerine getirilemeyen dini telkin ve dini egitimin, devletin okullarinda telafi 

edilmesinden ba§ka bir yol da gozi.ikmemektedir. Bu bak1mdan, genellikle 

anne ve babalar1n c,;:al1§t1g1 bir ortamda, bat1l1 ulkelerde kre§lere ve ana 

okullar1na teslim edilen kUc,;:Uklere h1ristiyan dininin telkinleri ile dini 

imajl1 oyun ve oyuncaklarla egitim verildigi gibi, ulkemizde de genellikle 

kre§ler yerine mesuliyetsiz kimselere emaneten b1rakilan ve dini telkinden 

yoksun yavru.lara bu eksikligi ilkokuldan itibaren vermekten ba§ka bir c,;:are 

yoktur. Her seviyede ki okulda din ve ahlak dersinin seviyesi ne olursa 

ol sun, top I umun temel i ol an ai lede al 1 nacak i I k di ni bi I gi leri n yerin i kesi n-

likle alamayacakt1r. 

(87) ZiMMERMAN ' c.' Yeni Sosyoloji Dersleri, <;ev. KURTKAN, A., lst.1964 

s.277, 

(88) ULVAN, A.N., lslam'da Aile Egitimi, <;ev. YILDIRIM, C., Konya 1984, 

s.68, 
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2. c a m I e r d e D i n E g t m ve 0 g r e t m 

Camiler dini egitim ve o9retimin hem ogrenme ve hem de tatbik 

yeridir, dinin uygulanma sahas1d1r. Arna aynr zamanda en koklU bilgilerin, 

ahlaki ogUtlerin ogrenildigi yerlerdir. Her dinin bir mabedi oldugu gibi 

islam dininin mabedi de camilerdir. Camiler, toplumu din konusunda aydtn-

latmak gorevi kendisine kanunla verilen (633 sayrlr kanunun birinci maddesi) 

Diyanet is;leri 8a§ikanlr9rnrn gorev sahasrdrr. Sayrsr 63.000 (Altmr§iUc;bin)'i 

bulan ve Ulkemizin en kUc;Uk yerle§iim birimine kadar yay1lan cami ve mes

citler, gunde be§ vakit namaz ile haftada bir cuma namazr ve senede iki 

defa da Bayram Namazlarr ic;:in muslUman halkrn toplanrp birlikte ibadet 

ettikleri kutsal mekanlardrr. Bu cami ve mescitlerde imam-hatipler, muezzin 

kayy1mlar sUrekli olarak gorev yaparlar. Vaiz'ler ise, cuma ve bayram 

namazlarr i le uygun gorulecek diger vakitlerde 11 ir§iad hizmeti 11 deni len dini 

ogUt ve nasihat gorevini, bir ba§ika ifade ile dini yaygrn egitim ve ogre-

timi yUrUtUrler. 

Kaba bir hesap yap rl rrsa, cami lerdeki di ni vaaz ve nasi hattan, 

yaygrn din egitiminden haftada ortalama 6.300.000 i le 8.000.000. vatanda§ir

mrzrn istifade ettigi ortaya c;:1kmaktad1r. (89) Olkemizin c;e§iitl i bolgelerinde 

yapt1g1m1z gorev esnasrndaki tesbit ve gozlemlerimize gore de, be§i vakit 

namaz ic;:in cami ve mescitlere gelen vatanda§ilar1m1za gotLlrUlen dini hizmete 

muhatap olanlarrn say1s1 da a§agr yukarr ortalama olarak gUnlUk 7-8 

milyon ile ifade edilebir. Ancak, bu sayrdaki cemaatin hepsinin sozkonusu 

bu dini egitimden istifade ettigini soylemek mUmkUn degildir. Yani, camiler

deki dini egitim ve ogretimin beklenen seviyede olmad1grn1 kabul etmek 

zorundayrz. Bunun sebeplerini c;:ok yonlU olarak ele ald1g1m1zda; genelde 

kUltUr ve bilgi seviyesi birligi olmayan, ya§i oranlarr ile meslek guruplarr da 

degi§iik bir cemaatin olmasrnrn yanrnda, sozkonusu egitimi veya vaaz ve 

nasihat1 vermek durumundaki mUftu, vaiz, imam, hatip ve din gorevi yapan 

her seviyedeki gorevlilerin tahsil, bilgi ve mesleki ehliyet farkl1l1gin1n rolU 

oldugu gorulUr. Ayrrca camilerdeki vaaz ve nasihatrn, mUfredatl1 ogretim 

yapan okul lardaki gibi ders ve s1n1f gec;:me, not alma gibi ozendirici bir 

yonU de olmad1g1ndan, Allah r1zas1 ic;in gonUllU olarak giden kimselerin 

' 
(89) YAZICIOGLU, M •• , (Diyanet l§leri Ba§kam), 04.Kasim 1989 tarihinde 

Istanbul 1 da yap1 Ian Mannara Bolgesi M.if ti.ii er tq>lant 1smdaki 

k<nJ§llSSlndan. (Cl.am. namaz1 i~in her camiye 100 Veya 125 
orta larra cerraa.t hesab 1 yl a.) 
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sadece namazin1 kllmak ve ayrllmak §eklindeki al1§kanl1klarin1n pay1 ile, 

ya§ ortalamas1 oldukc,;:a yuksek ve genelde ogrenme c;agin1 gec;mi~, kulakla

rin1n duyma ozelligi zay1flam1§ ya§lilarin ibadet yerlerinin mudavimi olma

lar1nin da pay1 vard1r. Her ne kadar, genc,;:lerin de cami lere devam ettigi 

gorUlmekte ise de, genellikle genc,;:lik c,;:ag1n1 geride b1rakm1§ olanlarin devam 

ettigi camilerdeki vaaz ve nasihatin beklenen olc,;:Ude ba§ar1l1 olamad1g1 

gorUlmektedir. Kald1 ki, say1lar1 altm1§ Uc,;: binlerle ifade edilen bLltUn 

camilerin hepsinde duzenli bir cuma vaazinin verildigini soylemek te mumkun 

degildir. Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 1 nin mevzuatina gore, vaaz edebilecek 

eleman say1s1 da c,;:ok k1s1tl1d1r. llgili mevzuat, vaaz verecek kimsenin dini 

yLlksek ogrenim gormU§ olmas1n1 §art ko§masina ragmen, Diyanet i§leri 

Ba§kanl1g1 1 n1n dini yUksek ogrenim gormLl§ eleman say1s1 toplam olarak 

sadece 2.SOO'dUr. Bunun da ancak 12 1 si kadin ve 612'si erkek olmak Llzere 

toplam 624 1 U vaizdir (90). Ba§kanl1g1n toplam vaiz say1s1 ise 759'dur ki 

bunlarin yar1dan c,;:ogu ise fiilen yurtd1§1 gorevlerinde olup, fiilen bu gorevi 

yapanlarin say1s1 daha da azd1r. 

Tabii ki bu arada, vaaz edebilecek kabiliyette olan imam hatip ve 

c;e§itli okullardaki din dersi ogretmenlerinin de camilerdeki vaaz ve nasiha

te katkllarinin bulundugunu kaydetmek laz1md1r. Hristiyanl1ktakinin tersine, 

mUslUmanl1kta vakit ve bayram namazlar1yla, cuma namazlarina kad1nlar1n 

gelmedikleri gozonLlne alind1g1nda, genel nufusun yar1s1n1 te§kil eden han1m

lar1n, camilerde verilen dini egitim Ve ogretimin esaSlnl te§kil eden vaaz Ve 

nasihatten mahrum oldugu ortaya c,;:1kmaktad1r. Bu bak1mdan cami hizmetlerin

den de mahrum olan kad1nlar1n, ogrenim c,;:aglarinda okul larda din desle

rinden istifade ettiri lmeleri zaruri oldugu gibi, gene! nUfusun tUmUnUn mUf

redatl 1 bir din egitimine tabi tutulmas1 kac,;:1nllmazd1r. t;unkU, camilerdeki 

vaaz ve nasihatlar, dUzenli ve mLlfredatl1 bir ogretim yerine daha c,;:ok iman1 

takviye, ibadete te§vik ve dini §ahsiyetlerin menk1beleriyle hayat hikayele

rinin naklinden ibaret vaaz ve nasihatlardan ibarettir. Daha ilmi seviyedeki 

vaaz ve nasihatlar1 yapacak ne eleman ve ne de bunu yeterince anlayabi le

cek bir cemaat kapasite.si ne yaz1k ki mevcut degildir. Her §eye ragmen, 

cami lerdeki dini hizmetler ve bu hizmetlerin gonUl lere hitabetme vas·1tas1 olan 

vaaz ve nasihatlar, hie; enemsenemeyecek bir §ekilde ag1rl 1§1n1 hissettirmektedir. 

Mi I let imi zin bunal 1ml 1 deneml erinde de cami I erdeki vaaz ve nasihat larin mi 11 et in 

mi Iii birlik beraberl igi ic,;:in nas1l eneml i rol oynad1g1 tarihi bir gerc,;:ektir. 

(90) T .C. Diyanet · 1~1 eri Ba§kanl 1g1, Ankara 1989, Bollin 13, ./ •• 
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Bu nedenle, biz cami lerdeki dini ogretimi, vaaz ve nasihat1, dini hayatin 

canl1 tutulmas1, heyecanlarrn milli bir noktaya yonlendirilmesi, cemaat 

ruhunun artt1r1lmas1 yonunden zaruri gormekle beraber, okullarda duzenli 

olarak verilen din dersinin yerini tutamayaca9rn1 inan1yoruz. 
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3. T R ~ v e D i_ n 1~ f, 4_ 't"; i lll i - () 

r e t i r:~ i 

"Ki tle haberle;_;.me ar~u;lari" kav1•ar:1i~:l.'t i:t'ade ecUlen tele-

vizyon, radyo, video, sinewa, bas~n ve yayin ~ib~ ileti~ic arag-

lcjrln Ln yaye;1nl1k kazandi£1 c;UnUrnUzde, :.:.Lil,/ o:,larca det;il, milyar

larca ins~n ~u basin y8y1n ve di~er ~~ze ve kula£a hitabeden, ev-

lerin btt~ kU~esine k~dur 5ire11 9ok tesirli ara9l~r1n etkisi albin-

dadir. Uzay~ yerle~tirilen ~ydulbr Shjesin~e, s1n1r tanimaJan bu 

yayc;in ve etkili iletir;im VHSJ. ta1ari sCJ.yesinde, dL~nyanin daha da 

kUgtildU£U, milletlerin hayatinda vazge9~lmez yeri olan kUlttirleri 

tehdi t eder bir dururna gelindigi t;UrUl!!1ektedir. Insanlc-Jrln davra

n1f_;ilttr1n1:1 J'ak.inU.an tesir eden bu tesirli ile ti:} im. '.tras,; larl ndan, 

radyo, telt'~Viz,yon, sinema, oasin ve yayinJ.an dii;er kormlCirda ol

dugu gi I.Ji, dini konulc::.rdo. da is tii'ade edillliesi en ta Di! tJir hu

sus tur. Ni tekim, ee li§mi~ ve saneyile:;mi§ Ulkeler ile medeni rneoi-

leke tlerin ratiyo ve televizyo:tl:::trJ.., sirn:.me, baze te ve J.ert:,ileri, 

basin ve yayin ore;c.mlar..1. ,,ahlaki de£erlerin y:::.yg1nlc:i:.;>Ulc;s1 ic;in di-

nin onemini konu alan proerctrular y1::.pl!..i.bkto., 'U.c£r~;J.8.n d.o~ruJa rnUs

takil dini programlar yapt1kl~r1 gibi, di£er programlar igersinde 

bir takim dini mesajlar sunw::iya ozen cUsterm1:kteuirler. :r...-qT' de 

s8yre •jti£i1d z "Kuc; Uk Ev", "Wal ton Ailesi", ''Hi-11.en" gi bi di ziler 

hep bu espir:' i ~iw.ie haz1rlanm1;_;; progr1::;1ulard1r. ( 91) Dinin, liir 

mill! birlik rneselesi oll:lrak ele alindl:~i 5 UnLln1Uzde, ki tle i1a oE:r-

le~me vas1talar1 ile bu etkin mUes.P~eden istifade edildi£ini, 

eeli~mi~ Lllkelerin bu etkili din! silah1, ileti§im ara9lar1n1 en 

41 ~ekilde kullanc.trak va tanda§lar1n1 ve gen9lerini bu y.olla e!i t

tigi gorLllmektedir. 

(91) D.P.T., Mill! KUltur, Ankara 1983, s.557-559 
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Radyo, televizyon, basin-yayin ve sinen1a gibi ki tle ha

berlei;_;me vas:i. tdl1lrl, yuyin ve prue;rau;.larindel, cs ogu, t;enci, ye

ti ~kini, okulda, i~ hayatinua, insunlararasi ili~kilerinde, 

gUnli.ik yat;<:int1s1nda ve bo~ zamanlar1nda, hCiylazl1k, ba91bo~

luk, alkolizm, eroin, kumar, fuhu9 gibi her ttirlU kotU ali§kan

liklardan korunmay1 ve saglikli bir dini inane; ve ahlakla techiz 

etmeyi ama9law1~t1r. Geli~mi~ Ulkelerin kitle haberle9me ara9la

r1nda bu amaca uygun programlar yap1ld1g1n1 veya ayni meseji 

veren yayinlar ya~1ld1g1ni, biliyoruz. Ancak, mukayeseli bir 

~ekilde, kronolojik bir bil~i vermesi bak1m1ndan ~zellikle rad

yo ve televizyonda din ve ahlak programldr1n1 incelemeyi de 

zaruri gorUyoruz. 

Radyo, Amerika'da 1920, Almanya'da 1923, Japonya, italya 

ve Ttirkiye'de 1927 y1l1nda yay1n hayatina girmigtir. Dicer Ulke

lerle ayni yillarda radyo y1:iy1nlar1na ba§layan tilkemjzle, diger 

Ulkeler arasinda ne gibi ayn1l1k ve farkl1l1klar oldugunu, di

ger tilke-radyolar1ndaki dini programlarla Ulkemiz radyosundaki 

U.ini programlar1 a::;ag1da siralamay:i.. dU:}UnUyoruz. Bu siralamaya, 

zawan iginde televizyonun yayin hayat1na girmesiyle, televizyon

da dini program ve yay1n durumunu da katacagiz. ~unu hemen be

lirtelim ki, ttl927'de belli ba§li tilkeler arasinda ilk radyo 

yay1nlar1na ba::Jlayan tilke oldugumuz halde, dini ya.yin konusunda 

en e::;eri kalan illke, en az yayin yapan Ulke, Anayasc:.i, kanunlar 

yasaklay1c1 hig bir hilktim getirmedi£i ve tarn tersine hizlliet 

eorevi verdigi halde en gekingen tilke "92) olma vasfiw.1z, ozel

likle 1980 sonras1 TRT yay1nlar1na konulan dint proeramlarla si

linmeye ba~lami§, ancak geli~mi§ bat1l1 ve medeni memleketlerin 

radyo ve televizyonlar1ndaki seviyeye gelmemi~tir. Bu bak1m-

( 92) CONGUR, R., "TRT ve Din! Yayinlar" ( Teblig), Milli Egi tim ve 
Din Hayati, !stanbul 1981, s.262 v.d. 

D.P.T., Milli Kulttir, Ankara 1983, s.561 
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dan, kanunun daha iyi anlcu}ilmasini temin igin, yabanci Ulke

lerdeki radyo ve televizyonlc;.rin rlini vrot,rci.m ve ytiyinlariylc::. 

tilkeu~ zdeki ni, a,yri ayri det;erlendirerek bir s onuca varmanin 

daha isa be tli olacagini du:; UnUyoruz : 
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a. Y a b a n c 1 U 1 k e 1 e r d e R a d y o v e 

T e 1 e v i z y o n d a D i n i Y a y 1 n 1 a r 

1. AL:11ANYA'DA : Degil;iik r;e~itli delevizyon k8nallar1nda 

haftada bir, pazar sabahlari hirer saatlik (to1)lam Uc; saat) prog

ram yayini, Z D F ( Ikinci Kanal) da haftada bir (ak§aru. saa t 

18.00'de) 15 dakikalik din! yayin yapmaktadir. Her bolge radyo 

haftada bir (pazar sabshlari) 30-45 dakikalik programlar ve 

outur k~_:i. ts.:.:_ gUnlerde radyo ve televizyondan naklen "kilisedeki 

i)azar ayinleri It yay1nlar1 yap1lcnaktaU.1r. ( 93) 

2. PRANSA'DA : Fransiz radyolarind8 sabah1n erken saatle

rinde ,(07.15)ve televizyonda birinci kanalda (TF-l'de) 09.15' 

ten i ti buren her pazar gUnu U<; saa te varan dUzenli bir "P<:.rnar 

ayini" naklen yc.y1n1 yap1lmaktad1r. Dini gUn ve t$eceler vesile

siyle kilise ve katedrallerde dLlzenlenen dini program ve §yinler 

de naklen verilmektedir. Fransa'daki dini yayinlar, radyo ve 

televizyon y~y1nl&rin1n % 4'UnU te~kil et~ektedir.(94) 

3. !T.ALYA'DA : Her dilden devamli ve sUrekli dini y&.y1n 

yctpc:in Vatj_kan radyosunun dl:Jlnde:t, televizyonunun her iki kana

linda da din! gUnlerde dini program ve kiliselerle katedraller-

den naklen yuyin ya:pilmaktadir. Televiz.Yonun birinci kanall ise 

paz&r sabahlctri 45 dakika stireli naklen din.i ye.yin vermektedir. 

(93) QONGUR, R., Ayn1 teblit;, s.266 v.d. 
(94) II ti II II 11 
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4 • ING ILTnm·:' DE 

r :::. '1 'T(Jr11 1 r1 +n. ·1'-. ~""l'(" Id" , Q''P v1l1r···i· " C." •• ...... uu ~ j_ c J_ v" -·. v J_ .. c.. u ci . .1..... i:i J' d J• ..1. dt ... 

tc.tlauu:i c!..,·o 3'ti d.ini 1T~v.u1l1-:tro. avrilu11:.t1r. 
" u " .J 

''Ni~:in ? Sorusu" Prog.ra.wi ile her ii<.lZar sabu!u. ibcHiet 

program1 verilmektedir. 

"~ukran ~ark1lar1 ve MUl<!ka t;:t..ar" ad1ndaki 11roerHmlarda 

da rahiplerle yapilan mtilakatlaro yer verilmekte, "Pazar Hika

yesi" ve "Televizyon Tiyutrosu. 11 ya,y1nlur..i. ise uini nj teli~ ta-

~1maktad1r. 

BBC Dunya Servisi, her gUn be~i' dakikaJ.1~ dini sohbet ile 

her pazar kiliseden nal{len yay1n yo._rmaktad1r. 

Televizyonun her haftu ak;;e:un saatlerind.e ye:1,y1nlctdl.~l 

11 Goru:,;1 Ac;1s1" isimli proe;r11m1nda 1Jristiy1:m fikir ve sana t auarn

lar1n1n gorU~lerine yer verilruekte olup, televizyonun her tUnkU 

kapan1;_;.i dua ile olur. Genel yayin iginde uin:l ;;«:l,;,-in orani 5:. 5' 

tir (95). 

(95) QONGUH., R., .Adi eec;en teblig, s.267 v.d. 
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b. T ti r k i y e Ra d y o v e T e 1 e v i z y o n -

1 a r l. n d a d i n i Y a y i n 1 a r : 

Ulkeulizde rauyo ve televiz;yonduki dini yay1nl<:J.r1n durumu

nu be11 devrecle incelemek mU01kun olc::iuilecektir : 

l. 1927 - 1950 y1llar1 arasinda : Hi~ bir dih! yay1n yok-

tur. 

2. 1950 - 1959 y1llar1 arasinda : Haftada bir veya iki 

"Dini-ahlaki Sohbetler" adiyla dini program yay1nlanm1i;;, bu 

sohbetler daha sonralar1 Diyanet l§leri Ba~kanl1g1'nca basil

mJ.lj tir. Bu donemde yine "mevlid" programlar1 naklen verilmi§, 

1959'da da "Sahur Program.J.'na yer verilmeye ba~lanm1§t1r. 

3. 196C - 1964 y1llar1 arasinda : Haftada bir "Din ve ah

lak sohbetleri" ile y1lda dart defayi a~mamak ~artiyla "mevli t" 

ve cuma sabahlar1, radyonun yayina ba§lad1g1 erken saatte ilk 

program olarak, "Kur.' an-1 Kerim ve Tiirkc;e A91klamas1 "na, baz1 

y1llarda da 11 i±~·tar" prograw.lar1na, 11 Yunus Emre" ve ''Melilna" gi bi 

Islam dti§Unce adamlar1n1 konu alan kultur programlar1na yer ve

rilmi9tir. 

4. 1964 - 1980 Yillari arasinda : Bu donemde de, radyola

r1n yukarda belirtilen dini yay1nlar1 surdurtilmtifi, ancak televiz

yonda 1968 - 1974 y1llar1 arasinda sadece Diyanet i~leri Ba§kan1-

n1n kisa konu~rnasi di~indr:l dini bir yc;,;yin yap1l11ta!Ill.f]tl.r. 1974 

yilindan sonra ise, televizyonda, y1lda bir vey~ iki defa nak

len mevlit yay1n1, 1975 yilindtin sonra 1976 y1l1ndan itibaren 

r~mazan ayi suresince, ha£tada saclece bir defa olmak tizere dini 

konulctrl. i§leyen televizyon proe;ramlarina rastliyoruz (96). 

5. 1980 Sonraei TRT'de Din~ Yayinlar ve Dini Egitim - Og-

:r:etim : 

(96) D.P.T. Mill~ Ktilttir, Ankara 1983, s.561-562 
... ... -· ~ · -Q~ . ... R. ;·- ·· ""TRT ve Dini Yayinlar "( Tebli~), Milli Egi tim ve 

· Dini Hayat, !stanbul 1981, s.262-226. 
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'./8.Vlll PUCU " " ...... 

se kiJ w:1l sayisi ni ikiye ve J.aha s onre:. Ui;:e ve dcrde 9ikaru n tele

vi zyond<::t diai ;yayinlHrln C:trttigiru t/irUyoruz. 1980 y1l1ndan :i ti

:baren televizyonda, hai'tada oir p~:c:~.embe,yi cu.maya bat;lct~·'dn ak

:-.,:am, yirmi dakikA stireli "Inane; n:;n~rl::lsl II Proc;rarr1l be:.u~0 l<'.1 tilnll~'f' 

E;tu_•proe;ramda, Kur' an-1 Ker!rn ve T .. :rkge A91klamas1 ile, din2 ko

nularda ger.;1i tli s oh be tlere yer verilrai:; tir. Curna sa b<:lhlari, i;; ok 

erken saattlerde oln.iakla birlikte, radyoda dini proe;raml;';ir ye1y1n

lanm1f;: tir. 

Son senelerde, e;erek radyoda ve gerekse televizyonda, 

dini yayinlarda stire ve kali te yonUyle iyile;1me gorUlrnU~, ikin

ci kanalda da, birinci kanaldaki 11 !nan9 DUnyasi" _programlarina 

benzeyen ve "Islam ve To1Jlum" adi verilen dinf 1.1rogramlar Cuoc.t 

e;Unleri yayinlanma,/r:t ba~lan11~' tir. Radyoli:irdaki Ki~r' an-1 Keriui ve 

TUrkc;e Ac;iklamasi ile Din! ve Ahlaki Sohoet yay1nlttr1, Cuwa sa

bahlari ve Sali gtinU ak~amlari yayina devaffi etmi~tir. Senede 

be~..i Kandil pro5ram1 da, televizyonda "Paket Yayin" olarak bant

tan yayinlcmm&ytt devao. e trHi§ tir. Gelii;lili'J Ba t1l1 illkelerdeki gi bi 

ve Hristiyan Ulkeler seviyesinde, dini yayinlarin, ozellikle kan

dil Gecesi Programlc_,rin.J..n naklen yayin a~a(!lasina gelinernemesi 

tizilcU olmakla beraber J ogrencilerin % 70 I inin TV. deki dini .;ctyin

lari ve proe;ramlciri izledigini belirtmesi ve TRT r nin din ogre

tiwi i9in gtizel bir firsat oldufunun anla:,plmasi sevindiricidir • 

. ) ,-·,::...· .. .'::.: ... 



4. C e z a e v 1 e r i n d e Di n E ~ i t i m i 

v e on· retitui 
'-' 

Cezaevlerinde tu tuklu veyH rll~hkum oh1ri:ik bulunanlarin 

dinf ihtjydclarinJ. rl:ar!}llamak l.izere, bUtun cezaevlerjnde vaaz 

ve ir:1ad hizw.etleri ,yilrtitlilmektedir. l3miun ic;in cezaevlerinde 

gorev yapan ve "Cezaevi Vaizi" tinvanini ta~iyan dini yUksek 

ogrenim gmrruu~ elewanlar mevcuttur. Ancak, cezaevi vaizligi 

yapan ve cezaevi vaizi Unvani ta~iyan elamanlarin say1s1 gok 

azdir. Her vilayete bir cezaevi vaizinin dU~medigini soylemek, 

kucmyu. if a de etmek igin ye terlidir. Diyanet !~leri Bai;\ikanl1g1 

bu mctks1::1 tl~ temin edilen cezaevi vaizligi kadrolarina eleman 

bulffiak igin guglUk gekmekte, soz konusu kadrolar hig bir zaman 

cloldurulamamaktadir. Buna ragmen, din! yUksek oS;renim gormU;;. 

diBer mUfttilLlk personeli veya din derso otretmenlerinden fay

dalanilarak, cezaevlerinde din ogretimi ve ahlak dersleri ve

rilebilmektedir. Haftada be~ saat din kUltUrU ve ahlak bile:;isi 

dersi almak zarureti olan bir mahkum veya tutuklunun, bu ders

lerden yeterir1ce fdydalbntl1~1n1 soyleffiek gUgttir. QunkU, bir ta

rafttin, mahkufilluk psikolojisi ile mahpuslar1n ic;inde bulunduk

lar1 h§let-i rnhiye, dit,er tardftan din dersi verenlerin hepsi

nin pedac;ojik form.asyona sahip olmamalar1, ders gorulen yerler

in de dershane rjz1 llii!;ini ta:;i1marIJ.aS1. diger taraftan, buralt:trda 

din dersi verilmek istenenlerin de~i~ik kultJr seviyesinde ve 

c;e9i tli yai;larda olmalar1 ounu eneellemekte ve etkilemektedir. 

Cezaevlerinde din dersi konusunu Bat1'li tilkelerle k1yas

lad1g1lli1zda, Ulkemizdeki uygulamanin yetersiz oldu&u kolayca or

taya 91kmaktadir. Hemen her cezaevinde mezheplerin kiliseleri 

ile kadrolu cezaevi papazlar1, rahip ve rahibeleri vardir. t.h

kew.iz cezaevlerinde genelde devamli namaz ve ibadet igin bir 

mescit bulunmamasi, buralarda sUrekli gorev yapan, mahkumlara 
.. -

•• ,.A. ....... 
'"!•,O·•·-;'' 

. . . "~ . . . . . . 

.. .. . 
·-· ·· ·' "" .. ·-; : '·\- ··· ... 

.• ~ ' • ... 
~ ... ·. -

" .,., .. ·_ ,.,,., ,, . 
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maneviye t ve tesselli vere c:ek din adawli-lrJ. lmlu.nmH.mc::.si bir ek

sikliktir. Ancci.k, ozellikle son senelerde ce:;;:;aevi vaizli2i 

kaur(Jlarinin ihJ.~1s edilerek, cezaevlerinue din k1~l ttirti ve 

ahlak dersi verilm.esi Uzerinde il<J:::>sasi,yetle durulmasi, bu 

dersi okutacakli:ira dit?;er okulleird.a ~k derse verilen Ucretin 

Uzerinde Ucret verilerek konunun ozendirilmesi takdir edile

cek bir husu.stur. 
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Tiir·k }:ul. tur turir. inde I'.'. Li ve '.lb lak oL. planda ve Cc aim.a 

L·-'-~~lm rol o,jno.::n.,:eir. u,.1le l:i, i(irL c:ima:r:isi, tez~'lni :::.an'atlari, 
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l.l..1Ct.lrulm3.dan a.::1la;-,;:1lc.~a~(l). :'.t:...'.:..r millete .,,,,,hsiyet l::i~.J __ ,_ira.n 
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zLl .:;crnc; mesillere akta:cilrnu.si oulunrw.l:'..tadir. Eallu.11.lI.asini niz

la sac;L.i.J21ra}: .::~J.nJd·ru.n d~:vL:ri a.rJsir1a. o::iren ve bu l;:.Bll:inn1as1ni 

a::..;i tlmine b3._.;lm::i1~ olan Japon:/3 'nin e,:.:i cim anlayi.;i : 11 b.ir japain 

vui:;and1~1 ola2a~~ her t\.:rc.in, gillrcv.i.ni tam ol;.rµk iclrak edebilr:1e

si, tBrelere uyabilmc~i ve rafahtun zevk alabil~esiLi ~0~luua

C'l~~ -,:ekilde Jeti:,:tirilmeL:it'(4) fil:::rL·~e d.nyannn.~ b1..l1.c.m:i~~6L·nJ 110.y

rctle ~JrGikt0n sonra, AtutUrk'Lln y~rarida izJh 0dilen s~rJ,leri

nin ve 6en~lerimizi cini ve milli ve ahl~ki desorlorimize ~Ure 

J·~ti~.tirmei'.in isa b8ti dab u i,J i .i1il • ~ 1l21aktadir. 

Din ve anlaLi Li l'i1i rL:dea :l~· 1 rw.3.k m~tmkU.:1 c:o _,il·flir·. .:.,in 

V':: ahlak, bed en V·.] rt: . .h ,c; i ui~' ir. :tn:::.s.nli6a din ge:: ti:ceu bUr~i.n pey-

c..:; :l~4bcrlerin ayni zarn·:i.nda lJirer ,yiilrne~: ahlak orne i oluaLn·i) in

sanli,~a "en :::;lizel ahlaki o:_:;rstu:t::·l· ic;in gonde cilrn2leri 11 ve herne11 

b:.itiin ilim ve G.evlet (j_dumLH·inin din V8 ahl3ki a.Ynl J'Grde Dir a

r:d::i k u.llamnalari bo:;; yer:e dE:·~ilc'i r. .~lo:;hur ,'i.tierii~an c~ 0 \rl e i:. ada

rr:.i 'le .dirle.,;ik iw:.:;;riLa 'ni.::~ 1::~ri....CfLts~ ;,"lasL.int_Ston 'un A1:ieri::,1r._ uile

tine ~.1aptig1 :1u konii9wa vr:: na.::.:iU:ti::; .kc1jc.Ledilm2t;e J.e,~;er : ".Li:..· rr.il

l0ti siy~si huzur ve saadete cbtliren imk~n ve deste~l•rin oa~in

C:.:J. din ve .:J.ldak '-':~lir. 1~blaksL: bir· L:.:i.lk hill:lirrrt.::tinin J'1}'3JJ,s.s..1..na 
• 1 A ( ) " A ic1z:an J0Ltur 11 5 . JJini V§ r.nilli ci.::;0erler "birt)iriLdE~n Et/r1lar;1Jya-

c:::i..:;i -:..:ibi ve ou [ie,:-erl2r bit<.1i!·ind1;:r.:. :J.1r1ld1 ~l z.a::u::,n "mill,:::·t, is-

t.frlal h3.rb·· - i -·· 1'71· 0 ·., ·: 
1 i ,r 1 · ~-c " T 

1••. ·1~, l··' ~·· ,.- ~ ~ ,- . i,L O:ctl • .._ ··'./ : .• n lii.J..L '·. (._l_['.1;!. an <;,:11·.l::-· ,),1.';·-·".:> u .. ,,1.{C.d_,l .V1-; 

L2;.1.c.ine )' .J.b·_nc ::.L:::;ac3._:;l :~;ibi 11 
(:::.), ,; in:l inan~L1r1:u :z.dan ~;: ;,,; n·1:~1a-

rL1u v2 rJill:l dn:_:,erleri!:"i:dn te;:;::iturJ olJ.n ahl.~~;:-:l c..:\}.:;el2ri::.i,_jin 

ihillgli ~e ayni k5~li netic2yi Go:ur~r. Bu buk~mdan, din 1LlltilrU 

(4) 

( r::..) 
\. ../ 

(6) 

11Li.LDI'~J;.1.;J,~-IZ ,_;O A;,' ... \LO, J.s run E;:.;i cim Sis t.:;.;_L1i11 Tlil t. J _-. K3Jii :ok
L;ri, Qev. ..;'.6CAi·i) I.I. , i:i.i lt Li r v:; T • .Ok. ,_~1, Anl: .1')36, s. LH) 

A • .=:'., Jin ve L·'.li 1 ~l:;. :Lstnnb...:.l 1962, s.105, 
1:1., "At~tl.irt 1 l.:.c: ~ .. illi JCitL:',le ilc.;ili :::-or: . .:.-~1·,r·i 11 , 

Bosy.:·loji Kcnfer:msl·:1r-1, At~~tii:d: '.:..u:l [>;..~.1s1, !st. 
1981, S~Jl !9, s.43, 
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::.tl:1lak bil0 islui birlikte c.Ll.;,ojnz'.cLto vc: '.:5c:;re::;in:i:.i birli~-cte jap

m·:l:t::.i. iSc1.bet bu.lufliiJ.ktadi:e. i.JiSSl' tsr::i.ftan, ulk:::r:iin kc.lklUI':;-1.SlD.

d;:i loko.notif 2:()revi i.istV:ncn. 8Jdln sini fin, Lendiler-L1ciie:rr b:;;kle

nen _)S::·evi yerLJ.e ,~etirebil:ri:_::L;ri i;in de "dini so.sy.·:.:l ·:i11laka 
,-l i 1 'r -, e 'l )_- If ( '7 ) .,.- O 1.~ ]_0 1 c._• e V -, i- ·j · f- J_ ·r' .l-~ -, (Y• -~] f' "J.. .:~ e :. l• 'L' :-:; '' · 1 >' ·_, f- t -::. [ ..... '-" J ... ._,, ............. ' 1 ~ .... -l.>- ti . l..t _,_ "::. l..,1 • ~ .J... .., 1..... - ...... ..I.. ).. - ~- ..... .:..:.. , ._.. ..L l..i....;,. -~· ..... . __. .l. 

~~a oiL·likto d~~inildil~UcU, aDc3t 1970'li y1lla1ea, di0 d r2le-

2.:>.ir.:. aJri v.~ aL.1uJnr:. dD ri c.,lr c.k:r-s oL;_r3.L oJ;::u.tdldG ·.i,i,_;, 1982 

birlikte okutulm1s1nd3ki y~r3r ve zuP~retten d~l~yi 1Sb2 A~a.s-

( '?) Z i.L .. --~~:.,J_:c:; , G. "' ., i:: '7 
f....I • --_/ J 
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II. D ! N 0 x }.1 ~ T 1 1;1 ! N 1 I'{ L u z JM u ~ . ..... 

A. D i n D e r s i 0 k um a n 1. n v e Q 0 c u -
.. 

i5 u n a B u D e r s i 0 k u t ma n 1. n Di n l. 

G e r e g i 

Ran6~ dinden olursa olsun, butun dinlcria mensuplari, 

c;ocuklar1111 kendi d.i!l.leri iizerine yeti:;tirmek istemekted~rler. 

Dliny:.ia.in her tarafinda ve tarihin her devrinde anne b:::i.tal!:l.r go
cukL1rin1, toplumlar da mensuplar1n1 kendi dL1l.:::rine .;ore yonlt=~n

dirmcyo.~ali~mi~lordir. GliniimUzde dcvletlerin, h~k~metlerin ve 
sosyal planlamucilu.rin, dine ve din~ inanc;lo.rla cin J.er-sl~rine 
yor verm0lerinden Bncc, anne ve babolar kendilerinin ol~uzu ka- ' 

j 

dar v.e bundc.n clu.hs. ~ok gocu.klu.r1n1n dinleriric i~ore y:.;ti:;;melerini 

ve din~ killtilr alm3lar101 dU~iln~ektedirler. 1eziwizin il~rleyen 

: SaJfo:l::i.iindu, Y '-~banci ulkclerdcki din dcrsi me~clesini i.CLC2lc-r-. ~ . 
. ken bel:~rtecec:;imiz .il:zere, hristi.J'Dn veya yahudi .vey9. mtisliiruan 

olsun horlrnsin, her toplumun dinin ogretimine oneru verdigini 

·. iormekt:eyi2. Victor Emile .Michelet' nin do.:rimiyl~ : 11 !nsa.a. y :-tlni z' 
" , 

ckmakle busl.;:n.m--_~ z ; l3ilhu~rna iimi t ve imu.nla beslenir 11 (8) s0ziln- ' 
de :trade odildiC;i c;ibi, c;ocuklorinin yarinlari iC1in ;;,:;:-~c;:im vasi

tasi, zanaat ve ekm·Jk du.;:iinmok zorunda olan anne ve babalar, 

ayni zanwnda c;ocLi.Llarina i.imi t vc iman, din ve ahlak vermenin ce 
6Cregini du..;m;.;.k:t11d1rlc.1.r. !ns.:inlik tarihini, BJnl. zau~anda dinler 

turlhi olar.nk ta anlad1gimizda ve .:rorumladiciimizda, tur·iil boyun
ca insatilur1n, dinlerini Otirer.uae, din.leri ic;in m~icadele ve sa

va~ etille, ciha.d etUte, <tOCuklurini da kemli dl.ninin c;ereklerine 

(8) J".bl.i.~uJJ.JA, J., .:.rayr-i ii.e~ 1 urun Terbi.1'esi, 9ev. llakki baha, 
!stauuul 1934, s. 59, 
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~ore yeti~tirme ~abasi her zaman ~orillm~~ti.ir~ Hele, insanli~in 
::.>or:i. dini olo.rak lrnbul edilen !slam Dini a($1S1ndan dJ.9ilnclil;;::)imUz ... 
de 0u ko~u QOk dah~ ac;.ik 9larak kendini g~stermekte~ir. lsl;m 
dlninin ana k~ynag1n1 toQkil eden Kur'an-1 Kerim'de ve ~ek ~ok 
hadis-i :;: ·:riflerde, anne ve babalar c;ocu1'.l8 r1n1 dinlerine sore 

i 

yeti:.,;tirm.eye, din, ahlak ve Kurfan oe';retmcye te:;ivik ei:lilmi~tir. 
1 

- "Ey insanlar, Kendinizi ve c;.olu.k -;oc.,iburn1zu cehennem 
atr~~inden koruyun"(9). Bu ayetteki "c;.ocuklar1 korumak" emri, an-' 
ne ve babalara, gocuhlarina dinlerini, gtizel ahl;ki ve dinleri
nin geroklerini osretrnek olarak tefsir kitaflarinda izah edil~ 
mLitir. ,Hz. I)ey;.:;;amberin : "Refiniz c;.obans1n1z ve emriniz alt1n
d3.kilcrden (<;:ulu.k c;.ocui1;unuzdan) me.su.lsJ.nU.z"(lO) i;;eklindeki ha-

- dis-i ~erifi de bu ;yete ac;.1kl1k getirmektedir. bu ~yeti ye bu 
j 

hadisi du~Unen bir muslU.w.an anne ve baba, evlatl3r1n1n dini ter-
biyesind.en kendini IDGS 1 Ul VB Onlara dinlerini of;retmcye kr.endini 

. ·.mecbu~ ~issetmektedir. 

- "Hi<; bir baba (ve anne) evladina, e;lizol 1::deptea ve 
·~~zel ~~rbiye etbokten daha kiymetli bir hediye (vc ~iras) ve
remez"(ll). 

"Evlad-u iyalinize ve emriniz E<ltindakilere ilim og
retiniz ve onlo.ri giizel terbiye ediniz 11 (12). 

- "!lim ot;renrnek, kn.din erkek her muslumana farzdir"(l3) 
lieklindeki hadis-i ;;erifler ve daha pek c;ok ~in! emirler, anue 
Ve babo.lari, evlntla:rJ.na dinlerini ogretrrieye'te~Vik V9 Sevkatrn.ok~ 

todir. Dici;er taraftan, "arkamdan bir fatiha 9kuyan1m bulu.11sun, 
mezarimcla bir Yasin oku.yabilsin evladim ••• " 9eklindeki an'anevi 
duysular, yavrusuna d.in dcrsi okutrnnyi glindeme getirmekte., 11 in- , 

~
9) Kur'an-1 Kerim, 66/Tahrim/6, 
10) Hadis Kit~plari, • 
11) JL\fAN, A.N., !slam'da Aile e~itimi, Qev~ Y..LLDIRIJ.Vl,C. ,Konya 1984 

C.1, s.197, Tirmizi'den naklen) . 
(12) LlLVAN, A.N., a.g.e.,s.197, . 
(13) GAZAL1, !., !hya-u Jlumi'd-Din, Qev. SERDAROjLu,A., Bedir Ya-

yinevi, !stanbul 1974, C.I., s.43,(!.Mace'den naklen). 
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sanoglu oldil,.;;ii zaman oq.un amel defteri kapan1r ; ancak, faydala

ni lan ilim, faydalunilan ha~tane, yol, c;e;;me~ ca.u1i v.s. e;ibi de-! 
va.wli hayir ve bir de arkas.indan ha,Yir dua eqecek evlat birakan- ; 

l':iI'lll amel doftcrleri kapanmaz Ve olsele·J?'· d.e I (bu Uc; . h:;.t,yri ii~le

yealerin · Uzerine) sevap yaz1lmaya devam edilir~(l4) hadis-i ~e
rifi bu dUY6U~'u kuvvetlendirmektedir. 

i : · j 

Bu bakimdan, "Ben :rniis.liiman1m" · di;yen ;biitiln .anne ve ba

bolar, yavrularina dini bil~iler o~retmeyi, bunun i~in qocukla~ 

rini camiye, kursa, '· ozel hocaya gondermeyi ~sli ;SOrevlerinden 
s3ymaktadir. Din ularak milsllicanl1g1 kabul ettikten sonra veya 

· herhangibir dine mensup ol<luktan sonra, yeni ·nesilleri ve to-
.. ; 

runlar1n1 mensup·olduBu dinin gerekleririe ~o~e yeti§tirmekten 
· b:i9ka c;are de ,toktur. Aslinda, bir dine mensup olan anne ve 
. . . I 

· ·baban.~·n, evlatlarini dinine ~ore yeti~tirmes~, tabiat .kv.raJ,:la9f 

··. , rina da uyGun blilr ~eydir. Bal1k, ycivrusuna s'uda ya~amayi ogl;'e-
: ·tir. OrQ.ek, yavrusuna suda yilzmeyi; kUfi, yavrusuna havada uc;ma
.. y1; kea~ ~ · yavrusuna av1amay:i.; . bU1bu1, yavru.su;na i;uze1 otmeyi 

. , I . 

o~retti3.i gibi, dtinya ve Uhiret dengesini kurmaya ve di.in.ta ve 

i phiret saa~~tini temine Qaliqan anne baba ve ~nsano~lu din~ni 
' .. > ~ I 

yavrusuna ogretu .. eyi, yarat1l1Q1 geregi istemektedir. Aslinda 
I , 

. . . dii~ilnilldilGii Zaman, c;ocuk daha dogdugunda~~;dini: lcura.1lara sore:,;;;;:.:i, :-,· 

sag kulag1nu ezan, sol- kulagina kaamet ol{unmasi, belli ya~a 2;e~ ... 

lince silnnet ettirilmesi, hayat i9iade o yavruya din dersi. ver-

. mckten ba=Jka bir ~ey degildir. : Amo. bunlurin hic;bl.ri, d~zenli .ve 

milfredatli bir din o~retimin yerini tutamumaktodir. 

(14) Hadis Kitapluri 
., 

!·: 
I 

; i .·· 

., 
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B. S o s y o 1 o j i k 

1 e r i 

A g 1 d a n D i n D e r s -

Me9hur Frans1z soeyoloau R.AUON, toplumsal vorl1k clan 

· insanin ayni zam;;inda bir "Dinsel varl1k" (15) Olcl:;.:gunu ifade et

.mektedir. Dinsiz hig bir cemiyetin olmad1g1, insanl1~1n her dc

virde mutlaka bir inanci oldugu, dini inan~larin toplumsal ha~ 

,yatta yBnlcndirici (16) ve MERTON'un deyimiyle ''Dinin bir sos-

· yg.l kontrol araci oldugu"(l7), DESCHOCHE'un ifadesiyle·toplumda 

mUesseler arasinda tamo.mlama ve uyum gorevi ifade ettiC;i (18) 

bilinmektedir. Yani, sosyolojinin konusunu te9kil eden torlum 

ile din arasinda vaz ge9ilmez bir ilgi ve karQ1l1kl1 etki var

d1r. Hal bu olunca, CHA.M.PAJLT'un ahlak ic;in soyledigini,": ahlak, 

ile toplum ar:J.sindaki ili9kiJi din ile toplum igin de s(),ylcmek 

yerinde olocakt1r. Cham:pault ~oyle diJor "Toplum ve insan_lar 

arasl ili9l::iler' ahlaki kurallar ilc ayarlanm.1,;;t1r. ,;;.aye_t ahlak . 

olm3sa,yd1, toplumun varl1g1 da mumklin clamayacakti. Oyleyse 

toplum, ahlgki kurallarla te§ekkiil etmi~tir. him ahl~k kural-, 
13r1n1 bilirse, sosyal kanunlari da bilir •• "(19). Fak:.tt, sos-

y.3.1 kanunl:-:!rl bilmek veya YOh'OIWJ.LJ"'nun bellrttigi gibi yasala

ra u.ymak, torlumsal diizenin ve toplum.sal ,ya~amin dlizonli gitme

si i~in yet~rli deCildir. Ortak deterlerin, Bdrenek ve welenek

lerin birle,~: 0ir·ici ~iicilne .::.e cereksinim_ vardir. 11 B39ka bir aeyi§

le, ins·111c1l C:oi:;erler olot:1dan to11lum c;'lrl:i d.onmez. 0rno_;in, b-.:-

(15) 

~i~5 
(18) 
(19) 

Ah:ON, R. , Sosyolojik Dil9lincenin Evreleri, Qev. ALE?JDAR, K., 
T.1~ Bankasi Yay1n1, Ankara 1986, s.574, 

F'§.811EH, L., Din sosyolojisi, Qev.KALI'EuZ,T., Ank.1964, s•·?r~~ 
DUN~~Z~R, S., Sosyolojisi, ·{?.Ba~k1), !stanbul 1978, s.257, 
D~SROCHE, L., Sociologies Religieuses, F.J.F., Faris 1968,p.60 
CHAMFA.JL·r, P., La Science Sociale,26'em a., 78'em li'. ,:Faris 1911, 
· p.84 (Tourville'den naklen) 
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tun dinler ve toplum yasali adam oldlirmeyi, ~almayi, ba9kas1n1n 

h'.1kk1n1 git;litemeyi,; namusuna el uzatmayi gtinah ve sug saymi§lar
chr. Arna docruluk, konukseverlik, gugsiize el uzatma, ho;;;;orli, 
saygi ve sevgi deJerler, yasa gilciiyle benimsetilernezler. Toplum~ 

sal ili9kiler, kiGilerin tek tek ve topl#· olarak insanc1l d·25er

lare busl1l1G1 olgusiinde d:J.zenli olarak yilrilr"(20). But;un bu 

konu.lJ.rda dinin ve dini inanglar1n etkisi kabul edilmc~.tedir. 

Bu bakimdnn, s0syoi ili$kilerin tc~elinde yer Blan di2in esitimin 

ve o.;rcti:::i 1~·.in yapilmasJ., nin dersinin okutulm~si d9. zaruri bir 

konuclu r. 

Diftcr t•1.ra.ft:in, Roussea.u' nun belirtti_.:,i ilzcre : "!badet

ten (culte) ayrilmok, bu toplumdan ayrilmok demektir''(21). Yani, 

ferdi taplumln bilbilnle~tirecek clan dini inane; vs ib3i~tc ra~be~ 
ottirmek vo dini inanq ve ibadetleri U3retmek iqin din d~rsi 
bir vasits olmaktadir. 

Yine, sosyolojinin onemle Uzerinde durdut_;u ve toplumlor .. 
" iQin ideal olarat sa~lam8ya Qal1~t1g1 sosyal blitiinle~menin sa~-. 

Lmo.bilme::i ic;in 0\~rekli clan hususLirdan birisi d.e hi~ 9i.iphe
siz, din ve mezhep ayr1l1klar1n1 giderici GBl1~mal3r1n~np1lma

s1d1 r. ERK.\L' in deyimiyle sosyal biitu.hle::;me ic;in aile ic;irn:'e kar

~1l1kl1 SG~Ji, say~1, duyani~ma, sadokat, i~ bBlUmU esastir. Ge

rek aile iGin~e ve. screkse toplum i~inde, fcrtlere bu scv3i, 

s:J.J61, sa~~akat ve 6a;~·anlf,~ma gibi vas1flarJ.n k·1zand1r1lm:-1s111.a 

ve bt1 vasi.flarin bir iman :;,;u ... ru ile rertlcrin benliklerine yer

lc~tirilmcsinde din e~itiminin rolil btiytiktilr(22). Ozcllikle, 

(20) yj~J~O~L~, A., Qocuk Ruh Sagl1~1, T.1~ bnk.Y.,Ank.,1988,s.169, 
(21) f~·J1JGG~AJ, 11., Les Helic;ions, l'.U.F., Fnris 1)79, p. lcl, 
(22) ;£_.:LAL, fa., Sos,yoloJi('.l.1opluillbilir:t), 1!'lliz .t.it;c,.bt;vi, iclio.nbul 

lC)oj 7 S • 225' 
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12 Eylul 1980 oncesinlle i.ilkemizde sosyal b:iti..i.nle~menin sa6lana-
• " j I 

mamasi s0beplerinden biri olarak, insanlar1~1z1n benliklerine 
Iman ~uurunun · ve minevi egitimin verilememe~ini de saymak ~ere
kir. 12 Eyliil 1980 oncesi ua~ahan ve memlekJtimizi ugururoun e9i-

! A . i 

gine t,;;Gtiren olG.ylarin sebepleri arasinda "II)nnevi degerlerin ken-
dilerine nakledilrnedigi ne.sillerin" (23) din 'jdersini gere2;i gibi 
almqmalnrinin da etk&sini ka~ul etmelidir. ~980'den Bnceki son 
12 sene ii;tind.eki anar9i olaylaI'.1 incelendiginde, Turk devletine 
ve milletine kastetmek isteyenlerin ta.mamini'.n "dine karql...!' olduk· .... : .. :' .., · 
lari geri.iliir{24) •. Bu. devre ic;inde ahlak ve tjukuk miiess,ese.leri 
alabildigine yipranmi~tir. Ayni olayda, veya, ideolojik tuturnun-

-dan Jolayi, bir karari yiiksak mahkeme.bozuydr, ayni durumda olan 
bir ba9kas1 ic;in tasdik ediyordu, Gerek vatanda9la.r, gerek k:i:::i.un 

adaml'..lr:i olarak hukuka itibar ve saygi kalmam1~t1. !lim milesse
seler,i, devletin her kademesi, bu yipranmadan, hatta y11k:il1~tan. · 
nasiSini almi~ti (25). Bir nevi sosyal g6zlilme olarak niteleye- ' 
bilese~~miz bu durumdan 1962'li yillarda Am~rika'nin 35.nci 

· Clli1J.b.u,rb·!1~:k6..n1 J .Kennedy 'de dert ~1an1yordu. Kenaery Ame~"H:an hal- · 
kin.a ~0~ le SGSll~niyor-du : "Amerika 'nin .c:;elece 0 i teL.likucletl.ir. 
Q:~n~ii bl). LiU:..;;rlin 2>:;nc;leri, manevi de.;;;erleririden gozl.ilJp :;?ehvet . . . : 

' batakl1g1ncla gark ol~ak i.izeredir. uzerlerine, di.i~en sorumlulugu 
tai;;1yacak giigte bulunmuuorlar ••• Dald1klar1 'i;;eh~vi ~eyler', cin
sel konular, onlarin liyakat1n1 ifsat edip t~bbi ve nefsi ij~gi.i

leri y1km1i~t1r" (26). 28 yil once duyul9.n bu :endi§e ne kaclar ye
rinde bir endi9e imiti ki, "ABD 'de son bir y1·lda tecaviize ug:ca-yan 
kadin say1s1 81 bin olup, c;ogu 18 yaliindan kuqiiklerdir. Avrupa 

~m 
(26) 

D.P.T., Milli Kiiltilr, s.142 

' I 
i. 

SELiEN, Y., Sosyolojik Agidan Din, M.U.!1.,]'.,Yy,!st.1988,s.2, 
Devlet Ba1i>karu.~n1n 12 Eyllil Bildirisi, . AyricaTL Beyaz •Ki tap, Tlir-

kiye Gerq~kleri ve Terorizm, Ba$bak3nlik yy, Ank.1973. 
lJLVAll. A.N., a.g •. e. C~I, ., s.224, 
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Konseyi Adalet Bnkanlarinin Lizbon to;:::lantisinda Norveg Heyeti 
tarafindan sunulo.n raporda, her sene bir mil;yondan fazla qocuk, 
kagirilma, satilma ve diger yollarla diinya s~ks pazarina siiriile
rek ful;l.~a suri.iklendigi ve bunl:::irin go~unun Al3D ve Avrupa 'da ol-

1 

dugu ifade edilmi~tir(27). Sadece Amerika'da,de~il, hemen bUtQn 
Avrupa lilkelerinde gorlilen bu gibi toplumsal bozukluklari gide-, 
robil~ek igin, en saglam qozlim yolu, geng nesle ~!nsanlari mli§
terek bir nizama sokma 11da,(28) muhim ~ol oynayan dinl. kaideleri, 
orf ve adetleri, kitleleri birbirine baglayan mli~terek inangla
ri qgretmektir. Bunun da kisa adi Din Dersi okutmaktir. QQnkli, 
dini ve ahl;ki degerlerin bozulmas1, bir memleketin iqtimai mil- , 
nasebetlerinl, emniyet ve asayi~ini, hatta ticari muamele~erini 

muthi~ bir surette ihlal eder ve nitJ.ayet o memlr;;keti:n-~eri~an 
olmasina sebep olur (29). Bu peri~anl1G1 en a~ir bedelle odeyen 
illkemJzde, 12 .E..'ylU.l 1980 'den sonra 1982 Anayasasi~~:na din dersi 
konulmasi, hadiselere sosyoloJik olarak bakt1gim1zda bliyU.k bir 

· is abet qlmu.:gtur. <;i.inkli oliyU.k rr'urk Sosyolo.;u Ziya GOKA11P' in de 
belirtt.i6i c;ibi : 11 .b.ayatin blitiln safhalnrinda, sadlam karakter-

. ' 
li olan ~;ah1sl:.1r; ·qot;unlu.l:la sengliginde dini egi tim gorml.[.~·~·Cko: 

. lan ~.whJ::sl:1r, gogunlukla gengligindg din:l egi tim gormii:;; olanlar-, .. ., 

d1r 11 (30). Keza Ona gere ; 11 .tnsaniyetin duzenli hayati ilim ile 
dinin kar§ili.kl1 kllvvet dcngesini sa~lamns1ndad1r. !lim nuru, 
!man hararetiyle birlikte olursa b~yilk bir verimlilik glicli ya
r~tir. Bu iki kuvvet, insanl1~1n iki aziz kurtar1c1s1d1r 1'(31). 

Di~er tnraftan pedagojik esaslara gore okutulacak din 
dersleri, sosyal biltilnlo§menin saGlanmasinda, her tiirlii ahl;k
s1zl1k ve sosyal gozlilmenin, genglibi zararli yollara sevkeden 

(27) 0ZFA.TJRA, M.N., 11 9agdu.qma~mak ve Ger~e~ler", 11 Ocak 1989 
li Ttirkiye Gazeteoi, .. ·: 

!28) dKSUZ, E., Geli~me ve Sano~ilaQme, !et.1980 s.131, 
· 29) EI~'.rJ:iRll,L, .t.F., Hakikat llu.rlar1, !stanbul 1949, s .340 
30) 1rUHKDUJ,U~, o., Ziya Gob1lp Sosyolojisinde Bazi Y ... avramlarin 

Des~rlendirilmesi, 3.Baski, 1st. 1978, s.96, 
(31) 1rJH.KDOlAN, O., A.g.e., s.96 (;;evket BEY$.ti.NOGLJ 1 nu11 11 Ziya ·J.o

kalp'in !lk Yaz1 liayati 1694-1904, !st.1956, s.29'
dan naklen) 
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r· .•• 

b.er ttirlu kotli al19kanl1klarla anar~i ve · terorlin onlanm:::;sinde 

ve boy lece sosy al di..zenin ss.glanmas1nda bLl.,yi.:i.k fayd.uL::.:.r sa@;lar. 

Ferdin h::tyr:i.tirn dUzene koyacflk: ve onun vicda~ derinliklerine · · ... 
A . .: . ·: 

iman a9k1yla yerle;;ecek clan ilkeler kazanma~ina da yine cl.in 
e~;J;timi vesile olacaktir. Qahsi hayatinda mutlu ve dlizenli olan 

, ·r. 

fertlerden olw~acak toplumsa;t;hayatin diizen:t.i olmasi da tabiidir~ 

Boylece, toplumun manevi deg13:rlerinin,. or! v~ adetleriDin peki9-
1 

ti~ici mayas1n1 alan·insanlar1n, toplumlariyi~ .biitiinle~meleri 
,. '- ;' ' I 

(32) saf'!;lanm19 olur •. Bu yonilyle de din dersleri, sosyoloj ik ola-, 

rak, topluoun hamuruna iyili~? huzu.r, kur~;nl~kli sevgi, dqlay1-

s1yla toplumun huzuruna yard1mc1 olmaktadir.I 

' Toplumun en kil9i.ik pargas1n1 ama tem&lini te9kil eden : . 
~. ailenin.esas itiboriyle ilQ mes'uliyetini ve ~iikellefiyetini sa-

yB.rke~, ii{inci olarak; "A~le, <;ot:;u clin1 pren~ iplerde ta' lim ve 

terbiye. edilen orflere k.::i.r~,>l dairna yuksek de:rt:cede mes 'uliyet 

.t·:i91y~n .\bi r te9ekkuldUr 11 (33) diyeri. c. ZlMMERlVL\N I a hak vermemel>.: 

milmkiln degiluir. Boyle olunca, ailenin dini prensiplere, orf 
A , 

ve adetlere kar91 yG.ksek sevi.Y ede mesuliyet ye mJ.kellefi,Yeti:-.Li 

· l-:3pul ed;L1ce, b:.:.y~;k aile diJebilece. __ imiz toplLunun da .i:1yn1 hassa

siyeti ~soute~mesir.:.i ve ayni mtikellefi,yeti .hisoetmcsini bckle

r..:i,::k ger12kir. Bu b:1k1mdan, din dersine bu m:::mada bilyU.k ihtlyog•.

dJ.Julr.':';kcad.rr. Di::l.ha do(>rus11, din dersi, gerek ailenin ve c;e

rckse toplLi:;;un, f1:=:rtleriae kar91 zcrunlu oldlikl.Jr1 m:..:J>.::;:;llf)fiyo

ti yerine r~etirebilmeleri iGin bir vasita ol~~kta~1r. Din dorsi 

ve din.i 0~re .. i1~i :.:;;or"~vini yeriJ..!.e ~etirmeyen t~rlu..rr1da 'tu. JOnilyle 

bir eksiklik aranmalrdir~ 

(32) A:UL:Uf, H., Esitime Giri:;; ~ve !slamiyetin EC,iti111e G«:d:;ircli0i 
. De~erlar, !stanbul 1986, s.63 v.d. 

(33) Zll\11:.E:b'.tlAN, C., a.g.e., !stanbul, s.271-272, 



4-::- .·'-.'-T) -," <::< f. -r .,.~ i. ·• ... ;· , ·: -v- '• ·:> •r"'J• 1::- ( 11 r . '1. ~1-: "f"•-\J · r.t'""'"'"'"'·"T.,..r, 
-:. .. i.. .n.... ·.JC· ·-' 1. · ' ' - ·; · ·· ·! -.. · ... . 1.) .- .; · 1... ·. '. . . ' ..:_, 

( ,;. r: ..... 
' c- L... .I 

e·i .. ' • .A ;;~·'. (' .~ ':·) .~J·:··_.l : · ,,. , :,···!1 ~)T ' ._-;- ;~- 1~ .: -~;:·· -·~ ···c 
,.-.. 

·r i.. .; -~ ~i ~:: · ···::.: T~'.~Y. n1.~i :?"'/"T ~r: ~1 ··-; r r.:· .A -~- ~ .. 1T- ;:~.:: ~-:.} ·r'- 'r:: 'qH 'r, . ..,T .. r.,..\: ( 7-,,.. '. 
'G -;:_ ) 

• .:s 1 :~~· t ~:-77_; -:;:·· -. ._-r z: :r.11:-~ -~~ ~:~:::e 

' 

... . 7" 1..., 
: ·1 

~ . . 
' 

...... - "j ., . '''. ·.~-rr T . ) .A··~ : ; 1"-:- ~ - .. ~ .:.r ;-- r ': -~_: . .,.. _;\. < :: .~ ~- s-~ . ~:- .. ~ ,._- :') Tl ; '"L :·. \ ~) 1·. 
V ' L 

1 ·;,::. .. "~TrT •. J: T ;p c_; :i • . UJ T () ·~· ~ ., : ; ~; i\. -J i • .. : ·- T .. i. ·:-' T. \.:· {'.i I-r · ., ..... · -~ ~; ... , :: t_; T .: ;.-~·1~ ~" l." 4 

-;~"-- .. '.. \) i. -~-. 1. :·._; "' I . f1.·:~. ·10 i.-· ;:-:-1~ ·1 t.J . . ~:: r_ ·~ . ~;. · "f 1J~ :· 1~1~L- · .J. ~ ~ 1 c: :·:· 4. :· ~ :i:·: ~-_:: ... ~ 

r:_~ .i.!. r; ~-'· .. : [ .-. ....... ...... ' ""'." ·:; .J · ~ -· T ~-~· ·- .... , --~· :"i .. .1 •. y-. 
. L- ·:j ~-~ ( "" o --:- T--.....-· ._., __ ._ ·· r 

tJ; . ·· !"': ·-1 -.:c ,i .··~ 1-:. a ·r:.: l-~ i::~.'~J ,. 1}; y; :J 
I 

:""'.-1 ,,,...~ - '" '.... .. • " :.:~ ... ~ ' . -; "';'" ' ' rr; ··:1 7.l: ~-; ,. C1 : ·~ \~ • \.-1 T- ;- J 

1 
- r. ... •' 

-.,- - .,- • ._ r. 

J.; ~~~' 

-~ 
-~ r.i 1 ~:: :~: ~: q ;"j :-.. f ·: T ~; .:c ·~ ;:::·1 t ~ ... c: ·r i. r .. : .. 1 ·--, .. ·;_: 

., ..... ("I 
' ..... :_: - ,.) ~ .. ~ .... --. ·:~ -.... "T .:~ 0 :--~ =~'·'.'.1 ... : 

-:.. T ·r ~ .~ •1,. · 
• J · • I ,_ 

~::- 1\ :l ·J .. { .. T 'T ,,, '.'.i .;·:~ :.~·'. 

- ~ J .. 

, ........ r .~ -
! '· .• -. 

,ne :,:,•/1. . ; c ~1 .. . : :- ;::- ~~ '.. ~ c . '"' -t .• ' i ~ . .; 

:~·TT ... :-:- ·- - , .. ,. ... .., ,, "--=--::)'"_ 1_ -t-"'•._ l ~···q 

-~-;~1 ~~ T ·' :.:;: :.• -, r1 .J ~-· T ~ . 0 i . ~ ::•/\. 

< ;··; .:: ~..i ·"{ (f. ~ . ~, ~.J ;: __ . . T ... T CJ.n: ..,. '.) "~ : ; ;.~ .., ~- ::, " .. -_;· ~)--; :· T -.~· .. ~ •;. 

t_";I ~ / ~~.::· 1. :- ·· .-~ - r: ~7·~~_.;r·,.,-_ ;:~ 

• "T ; j 1\ :-1 ~ -.. '. .1 'f' " "!'~ rr • '!"T•~ ._. ! 7 ,,. ......, 
' ·' I ' .:• ~~-~.' ( --· •/ 

< 
r.;_ ·:':) i~...: '.; ·:~· L-· ~~~\. ;::~. : -.... ,:_ L.q f}t"• ,-. ,,. ,.-;., ,., 

- f 

:1-; : { · T Tr. ,..~, 2· r-=; ;.:~ : .... ,. . '"'"' r: "i ·-.. :~=-r· ,,.. ,... . . 1-T.' "\ 
.. ':- . :- ·:~ . ' .. ? -~ ... Jc T ..... ~ -~~! TI-~ .. ~ ·r r;. f} (~ .; ; } 

.. " 
.. -~ !. • • • 

1 T , -~;· ~l. t-: ~. · )i:.t ·· "!. ~. ~1 ·~·,), d }:.~. -~ [.I ~- j ( J ~:; ~) ' '·' l. ;:i; ll : :T-r.:· t.I ~- .T 0 ·:.~)er-~~ :-.1 " 1) ;· ' ~\ L1' :_. .\ 

-~s ~ 

~1 ::: s 

~- ~ ;""'" ~ 1>~'. :-[ ~~ 

T ; i <, ~-: ~- 1 · :.~ T : -~ t J ~ -~ 2 

1 ;-:· ·:: ' ., .. .,..,.. .. 
~ - (\ T ·:;. T s L; .. •· c.· 

B :..:~ r; i..:·i: :.~ ·:~· ... ~c .: ~ -i :.~.»~--~;~ ~10 r:~ ·- ..... , .l.: 
L.-

· ,:;Tr-"'· ... ~:-=~ :~-,~~- o -r -.: .. ··: ·• t~<;:·;· ·"' r_:.=; __ rn~'. ·('-:_::;-~i:~ cr.-::i::.t: .. ~~: q_ :: l-·<. ·:. s 

-1./':· · l ::- ) ' 1::-· AC- s T -~ :n1 T ~-: .1 )'·::;i '.:r-· ~" 111 ' w" T: t 1 ~?1m._1~"mT~l u n' ·; 1 ·:: :-:1. ~ :-r-.:: . .I 

-':; l'~· : '· "f ~: u l ' ·=:. ·. ~! ~ i:a ;~1 1 :.t-; ·c- ~,.i"1- '. .. · f··· i ') ;J ·: /~'· ; · } G ·~·, t ... ~ (;- • .I:l."[ 0 .<: ·1 ,, •• ·: r: ·~' r c• ( -· ~- \ 
- . .. . .. • L ·., ... .> \ C:: ':: .. / 

~.:t -.. 1 - l.-... ~, T·~_:·:·:~ q. :·.i '-1 ::. 1.t "f. t.r -;_ 11~1ro1 · "1 1-:·2 ' -J ~.I ·: _. T ~-.~ S' 3·t_: T n ~-:,. T ·8 TTJ ·~· r:i · , .. \':.' r .. , 1 :) T . .:r : · :.i. 

-~1~~~ 1 ;~:~20~ 0A JJR 'u1u~~c [ J~~c : 1.1'1- ::::1 rJ~;w ~rr-;_ r~! .. 1 1 · ~1 c ·+ 
v 

( '" "'~, "( n 
-::J'.)"=":' }. ~; ""T 

·.11 ~-- T~c~s+ ·;:;p tsr. ~e10 ·quez np u r:::i r.l>"'~q p:.::;.!J1":1·i•':> + :rc8t: :~;ri. 10 nDp.1e1::;..:1;-:i J 
-...-. ...... I · · .-~·; .... •. .. .... , '!-..,..,.., Y'!• .. ·r:· •T'T.... ..t "f "", ........ . :::. "' .,. "' . !'- ~ ~ , ·~ 1 1'"'"\ .... , 1· , ._ ,.. "T i'T' t;:. O .. t •· .·1'-' ~1[. _ ,_. , _,,, ,p ._,-, .. , .. :_.i• , ,~ .-.[, _, .:l- '··· ·· ·' '.[ ~ "r'v._ . .... -r~- - · :t= .. .ic.. v <:"·1 , :· ~~\ ,.L_'..\. \-· ', a 

'.'T - r.··T!. r}-::; ·Eu:::(: ~ ; -._r,_ ':.i: 1 .• ~3 -;::. -~-~ . .r :: .. , T \J ~ .. --r ~- ~; ... ~ 1 'J ~ r ::._. 2 .. _i t;, . , 1 .. :.:: · ./ ( .' 1 /.- ~·31t: C T_I ~:t_': J 
;:1 ~.7'''f." .. I -:;: l .·;-r. T: .. i·~ .J 2 ·9 TJ'S· PJ Tl\ TI"1 .. \ :.~ ~ :· n /\ ~1. r::· :"\'I' :: .. : 'J }~ .::) • ; <J ·:_, :·, .:· :: '"' . 1 ; ' 11 n -~ ~- '-l ~:\:.: 

• l - · ·r· 
·. i. ' ! ... ·:. ;- ". f·1:-,_·j. · · ..... "·1 r . ::·; 1 . .J. T · ~· -:·. :. · r ~ .. ~ ... ~: ~ -·i ~ .• ~-~ , ... ~.' 1 ... - . '~· · ,.~ .:; :;· ".l •. - ,-·· ,:::, ~ 

T ·-y T' , ..... i .. ;".J. ··~.J s· :: ::~J\ T~~ ... : · ~ :~ · ~? ~ T": 1·---r. ~T-~T r~ JI:~~ T. Tc: ~: :~. r:·.,r T": L .:; :~ :J ... 1c-71 

l!!t 



··r '1: Ll r k i 1 1 
. ._ c::. i t i i j_ J~ l 1,..; .. UJ. l 
., 

Gl 11 r G:< a g a -ra l, ... -· 
A c• l. ~ l. :.:1 d a ..,, .. D i. n '" ~~ ~ .... ~ • .:.1 1 s r i . 

'S u J.J ·~ .~ ... . 

G·:.'·1 el Ol!:i r·,:;1:· " ·; . .; ~--; [·:· ·i r ~ "" '·" •'l .r i-• ·~ >.L ·"r1·-. e~) ll.1;--'.r !·1.-.i. ll•"'t ... e V•~ i..;:;;.L... ._. ~ ... ._ v ,_, ..L V-L.. _1 .... _,L -.ul-·· :/ ·- .... \...i--y Ji. \,• • -~.s.... _ .,,.__ ._ v 

kUltLlcilnU a~iilatriak, vatancia~lc:1~::i..na ~·evreler-Llli canimak, '§tu .... r·lu 

ds.vrarn:.ia.k~ toplum ya1.11s1 d.f: 'tJ <,: iklL:: l.eclrce l:.y2J·)ib1ek, kend.iler:Lrd.n 

.'"fa ha~i rlr.u:i.akt1 r.. C}o :tu 3s ti Avr·u:bJ:~ Ll1l-:c.L 81."i:r:.de ve bj. i:·:;,Dk di ;er 

Ulkelerda okulun au.::ici 1 b elli bir· Dt.1i1tcvE;1.:11.1 ( cier.sl e rclt- okutulan 

bilC:;i ve bee eril eri:n) b UtilnUne h::'.kimi:retJ. 1
:) yUlrn ek bilgi i:i e·viyele-

, ... ine r.> 1"'i·sr ;:c-.k·ti'r(:•c:; 1'- 11 ·i11 '"anc ··7 -;-ii .• ,. , ,., ,lun'U'1 ,,.i::. ,.,.,l ;. .. ~,.,,,0• 1 rt.:.Y·-i1--;r, J.. _.._ -S.1. .. - ,..,,,.' ;' 6 -.;.L. ....,..b,,:;.J ..,.. .... tl...U._\. •. '\._ J.. ('..::- · ·•.!. V .i - ~L (;4~ '-J-.4 .J..1... ... 

C!'c .. '""e e '1·i ·Ha:·· n b-1· r" n~·. j !· ., .. ., e-J.. "' ·~ a- .-,, '"1111· 'rt'1l+: u" .,..;"''' :1eua· !' ... ,., 1 J. x--·m. · ~·· . A., ;;-4 .. ~ ~· .J """""· -'-'-"'" vt.flJ c. .. t..4. - '-.""-P ~ .. ....._ LJ.- 1 . t..• • . VAJ, :..c. V !JLL . ..-- ·;;..J-

sa czlaa;akt:i..r .. Bi;. arr:.a9 rn.i1li VE. fuane v i de ,;;erleriai.izin geng nesille-

E'":i 'tim. faaliyctinin ikinci. s.ms.c:i., e. · ~iti.w.in so ~:~:;·al gelj.~u::.e ve <.::kc-

11omik b LlyU:lle igJ.n bi r- vi:.d:>J. t<.t o l.a ·cak h.ulJ.ar;.:i.1rn.rJ.sJ. dl. r.. tlr;:UncU t El[;1el 

bLlyUme ara.sJ.nda en uygun e\id.tr. stratt.~jifilL.:i uygulamaktir(37) •. 

(34) II. Be§ Yill1k Kalkim~ci l-'larn.,(1962-1972), Ankara, 1967,s.158 
(35) CDAr,·rE.R, J ·m BD···•r 11r G S r• -· 1 ~,~. t• (t.,ev.·o.· .. ·.>-.,uzk."'·n,A .• "'•) .uAJ.I~ ..... ; . .t1..v .1 H, .. , .. , ~·a g" a:;; .i:., ·.~i ·im, Y _ _..., -~ 

M.E.B .. , Istanbul, 1974, s. 211 
( 3;.;) CD.\ .. '4'R nRO"'Ir · ') "' .~ v Lti'•.W.-'-' -.u (I ·~, a .. g .. e. I ::; ? .)VO 

( .3 7) BILGISEVEN A v · ~ .. . _, i1 · ~ .... t · ·· .. · -- ··· 
•• ' .• ".\. e , 1.1u :t 2. t;;i i. w c· t raj; e. Ji rui z r~a s :i l O.l.ma 11 di r? 

Turk Dunyo.si Ar·a9t.Lr.walar·i Vt::.KiJ., tstanbul, 1966, s .1 
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9i.r1ldi e:-~ittruin gl~nel aw.u ,;laciiJ1.n :;-ernnda, l..f.,Ji .. i973 tarih ve 

1739 sa~rilJ. u.illi E,>itim Te~;;l Xanu:r~u. il.;.:; b81Lcl1;;•t:i :tli;:;t olan 11 Tlirk u .... . .• ~ 

l:ilil1:t I~(-:itiu:dnin ArJ1~::i.glar:L~ 1 1ia bir g:)z atalu:.L.. :rurir l\'.Lilli B,i:titirn.i

nin Ar.r,acla ri Uc ana madded e dz et lenw.i :; t:i r ~ :Bu ma.rldt::lert1 ba.karak " . . 

11 '.l1U•"1
:'" '·'liJ.li £t'~it1.."• ir-_1 ~_;_ ·r·J. ··r"'nc.1 ···r1" ' '"'' ... t'i... J. - - ....u. - ,l. t..l .:-.:. ·'-• \.,; .,... ..: . t ~;;;.:.. \j .J,. f. TUrk ~illetinin bLltUn 

lald., insaui, ma nevi va kUl t i.irel de ::-;c cl0cini b i::nile.3 eyen, kot•:..:i.yan 

calt~eye gali§an, insan hakl~rina Vci Ansya can1n ba §langicindaki 

leti olan TUrkiye Ci..:.uihuriyetin e kar91 gvrev ve soru:nluluklarirn. 

bilcn ve bv.nla ri 

+ 1.. c:< ti' 1~rp €·1,- • 
V ~l - U.i. , _ ' 

yeti ;J ti rmek; 

3. !lgi, istidan ve kabiliyetlerini geli~tirere~ gerekli 

bilgi, beceri 1 d.Bv1"'ar..i~;lar ve birlikte i;:g gtirme al19kanli,~ ka

zandirmak sureti;1le hays.ta lu:;.:;a t•lau.ak ve onla l"J.n k ·sr.i.dilerini 

anl'tlukilac:ak ve topli.Hnu.n w.u tlul i-1£Ll.G.f-l kati.nda bulunucaJ.;, bir mes1t::k 

sahibi olID..&larirn saglamak .. 

Boylece bir yandan 'It.irk vatanda;;larin1n ve 'ftirk to:plumunun 

ref ah ve mutlulugunu art ti rillak; ot e yandan :a.illi bi rlik ve but Un-
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lUk i ginde iktisadi 9 sos;ycl v c: kLlltUrcl kal.k:i. nw.s y"J. d.eS' t eklem.ek 

ve h::i.zland1 rme.k ve nihavet; Ti.l:ck wtJle tiui ·::~ 0·da;::: uvg3. rl1 ?7111 1ra-..., .., . ...) '$ :J ~ --1 v 

bu amaglai-·1 gergekle:;itirrnek igin~ a.::.n derslerine ve cU.n decsle·~ 

rina en sa :tlanmasi b ekle•tJen aw.aglarina Le kadar 1rr1,;:,hte.9 oldugu ko

layca. anla§ilmaktad1.r .. Birinct madded.(: ele nlinan: iiAtat'Llrk mil

liyetgtli (i;i:ne ba ~;li ~ TLlrk mLLlet1 nin a·illi ~ shleki ~ im.mni ve 

li J;ini; milliyetgilik iginde en ess.sl::t. urrn ur olan d.:i,n uris u.ruml 

bilmeden, "va tan s evgis i, itu:.::i.ndanJ.irn du~r~~usmrn .-.:..nlai.l.l.9.dan 1~as1l 

o ?,renip ba 11;lanaca 1;1z ? Milli, nhlaki 1 ma nevi ve kLll tiJr·el de ?';:er le-

t:'imizi, benimseyip koru~tarak geli;d;irmetEiz i9in her: f}eyden once 

bu kavran:.lari bilme<U.is ve ruhumuzun. d.1:n'i11likleri110 yecle~ tirmern.iz 

gerekw.ez mi ? idlli, insani vo ab.laki de,J;erleriw.izi, dini ve ah

laki degerlerim.iz oluiadan .no.sil bi.le8e~i;~z ? .1:nsan bi1" §eyi bilme

lidir ki .. onu benimsesin ve n;·.:;lictir·in kor.u'}-abilsin .. Inte bu de-
, \....,. ' ~ i;;' I'; .J ' 

gerleri ancak ge:r.ekti ~I:l gibi din ve ahlflk dersle·cinde or:;renebil-

mek m.LlmkUndLlr .. 

11Ailesini, vatanim .. , milletini tHl\l'O:n ve yLic:el tme;ye gal1sian 11 

insan ti.pini nas1l yetL;itirece};iz; '? Ailesini, vatan ve r.uilletini 

sevmeyi, bu sevgiyi bir irr,o.n §U.Ut'L"< ile kutsal hale getirm.eyi gen9-

(38) Cuuihur:iyetin 50 .. Yil1.w'ia f,~illi J(-:,itiwimiz~ LI .. E .. B .. i:stanbul~ 
1973, s. 207-208 

1mam Hatip Liseleri Ogrr.::tim. P1~ogtta.ruari, 1.1.sE.G .. ve S .. B .. gi; 
M .. E.B .. , Ankara, 1985, s .. 9 



lerim.i.ze nasil a91layacar~1z? .b'izik~ ma.tematik, biyoloji ve resirn 

dersiyle m.i j yoksa. din ve ahl.ak dec::;iyle mi bu ::: ovgiyle yt::tt~ti

rece 3iz geni;:lerimizi ? Iler C.e·csin b elli r.iir ko:nusu bir s8.has1 Yar

dir ve de'terlj.dir,. Ama bu "aile~init vatam.rn.~ mtlletini sevme ...... 0 

di:ni. nahaya ve din de15'sinin ko.rrnsu.na g~irw.elctedir .. 12 ·ey1til 19o0 

oncE:si. ba.::ika id.eolo"ii ve..:ra baf.;;ka oattidendir dive ailesine ku·L .. _ ~ "3' U 1 ~ .Jo - V 

§1.:tn s1kan, va·t;an ve m.illetin bLltLl:1lU:;5;UniJ tehlikeye soka..n gengle

riruizin bulunmasim .. j onlara bi.;, s evp;ile;:-i iman :;ru.uruyla v:;; s eydi-

rerek veremed.iglmizde a ramali d:i.r .. ·B Ll konu 1H;m 12 Wiart l/Iu.ht:1 ras:i. 

bildirilerinde ve hem de 12 EylUl bildJ.t•ilerinde UzilntU ile dile 

getirilmi§I ti.r(39) .. Ni tekLn 9 OuLll1ur·:l.yt:!t it5:ne01inde 12 EylLH sonras1 

Din Darsinin Ana~rnsa;ya m·2:c0uri iJ;n·;;;.l<.-':J:. .. aras1La konwasim.n sebeg 

ve ger·ekgelerini, rnilli erji'tiw.i:1.1 arn.aglal"'J..nl. gere·;:ince gergeklf:§

tirm.eye yo:nalik olarak gormelt:te isab et vardir .. 

TUrkiya Cumhuriyetine ks.rqi gi:.i-.:·cv \re soruml.uluklarin1 bilen ve 

bunlar1 davran:i.~ haline p;eti rc1i;i yurtti::i§lar ye·ti1_rt;i l."'11.ek 11 ga;y eaini 

acaba, .!nsan Haklar:i. Evrensel Bey:;.:nnau1esinin 18 ve d6 .. c1 ..:.adde-

sinde yerini alan din ve vic1an hUrriyeti ula~dan, vatan ve filil-

let s evgisini y:Lne kutsal bi r a evgi olarak :tro.an ~uur.uyla gonLll 

derinli R;ine yerle~tiru.eden get."'9<::;kle~ti1·mek nas11 mLlmld.L:1 olabilo-

cektir ? Gerektiginue vatam. v<; cumhuriyeti igin olmeyi ve s;el:Lid 

olw.a~ri geng nesilleriulize t.angi vr.:ts1 ta i1e ve din dersinden ba§ka 

hangi etkili yBntem ile benihlsGtece~iz ? 

Milli Egi timin bu Ug su.:,ar~nn1n cUnilelerini ayr1 ayrl. ele 

alarak inceledi ];imizde ve Lizellikle son r:.iad.dedeki: u:soylece bir 

yandan Turk vatanda~;darinin ve Ttlrk to.;;ilu1.IJ.unu11 refah ve a1utlli.1lu

gunu artt1rmak, ote yand.an w.illi birlik ve bLitUnlUk iginde ikti-

(39) D.P.T.; Milli KLlltUrt s.141 vd. 
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sadi, sosyal ve kUltUrel kalln.nm.ayi de~teklew.ek. ··" gayesini, 

ktiltUrUw.Llz iQindeki din unsurunu bilmeden; lll.illi birligimizi 

sa :;1amak igin, milli birli gi teudnde din ve inancin ne kadar onem·,.. 

li ve vazge9ilmez yeri oldugunu hesaba katmadan ne olgUde gergek

le§tirebiliriz ? 

CURLE' nin ifadesiyle: "Geli~menin dayandi ?_'.;1 isileri yapa

cak insan tipini yeti§tirruek 11 (40) ve birlik ~uuruna sahip bilgi

li insanla:oa sahip olabilcnek i gin, "Birbirimizi s evmedik~e iman 

etmi§ olamazsiru.z. Ey insanlar birbirinizi aeviniz 11 (41) siekiin

deki dini telkinlerden de.ha etkili ve insanin ruh ve mana derin

li ~ine hi tabedebilen bai}ka bir§ley varuud1r ? Birlik §UUruna sa

hip olmayah f er·tlerin bilgilerinden ve ilittleri '1den ne kendileri

ne ve ne de mehsup olduklari cemiyete gerektigi gibi bir fayda 

t emin eailemedigi ve ha tta tai;i t ersine bu duruw.da olanlardan go gu 

kez zarar geldigi bilinen bir husustura Kurtkan'1n deyirniyle: 

"ferdin, milli menfaatlerle kendi menfaatinin parelel oldugunu 

idrak edebilmesi, iktisadi bUyUme.nin teuiel ~artlar1ndan biridir" 

(42),. 

Netice olarak ~unu soyleyebilirtz: Crawer ve BrovY-b.t':un 

tesbitine gore: "E~itim Llzerinde etkisini gosteren temel inanl§~ 

lar arasinda dinden daha kuvvetli olan1 yoktur~·~ Dinden, belir. 

leyici onemli bir kuvvet olarak neden faydalanmak gerekti 0;i an

la@ilmaktadir. Zira birgok egitim hareketinin temelinde din var

d1r11 (43) .Milli ezi timin anii:: ... glarim. gergekle§tirm.ek a91sindan da 

din dersi zaruri bir derstir. 

(40) CURLE, A. ; Geli§en Cemiyetlerde E,gitiw.in RolU, (QeviC.Okurer) 
M.E.B., Ankara :1 1971, s .27 

(41? Hadis-i ~erif, ge§itli hadis kitaplari 
(42) KURTKAN, A. ; E?:itim Yolu ile Kalkinmam.n Esaslari, !stanbul, 

_ 1982, s. 154 
(43) CRAMER, J.F.-EROW:H, G.S.; a.g.e., s.10 
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3 Mayis 1900' de T .B .J.VI .. IL. de okunan HUkUmet Prograµw..nda 

Milli E"J;i tim.in gayesi anla tilirken de: Maarif' ililerinde gayem.iz, 

9ocuklar1m1za verilecek terbiyeyi her manasiyla dini ve m.illi 

bir hale koymak 11 (44) §eklinde i.fade edilmekle, AtatUrk 'l:Urkiyesi

nin maarif (milli egitim) gayesi iginde din ve ahl§ka verilen 

ve sonrasi donem.lerde bu ders e varilmesi gereken anew. anlatilmak

tadir .. 

( 44) OZTtlRK, K.; Ttirkiye Cuwhuriyetleri HUkiitLetleri ve Program.la ri, 
1981 Yili Sosyoloji Konferansalari, Istanbul, 1981, 
s.22 
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4_;,~~ 1;1 e y 
,,, i. J i ~ .'"i (} .. 4./. 

,_ d \.-a i f) B. t Tr 
,!:';. Sl n u n 1). 

'" l, C,;· 1. n ;1 a n T• 1 tl 
,, 

(~: t· 8 
~ 

l:" i j_~~- (~.~ ... ,',.) J.l .l ·i:~ 

: . .-a r ·1~.r· l a·1 ·c:',· r ... ~ 1 .. -~.. "1.1:·<'..> 'Y•i 1 ,_, "1 "o 1· r· 1 .. ,, r 1 i ;· ,:; , "t' r::: 0 · .,,, .• ·h ~· .,.1 f" ·1"1J '~ c-, ;i '>;ra"" 0 -, f' B "''"-,,.i. ... .J.... _ :.i... 'S ,,..u .(.. ... -..1.;.A..i. • "~r.:.1._ .. v.:...1. .... i.""'" fillo l..J~ .... •.. \..~.,... i,_, ... , .,.1.- ..... , 'J ..... """" -..:1v 

t 'lrJ' ..+.·;~·~..-,1;'1 .!- ..... -....... r·,i.,,,-c:i -i-·1r~ ,v,,,,.,.1' :·_·:::··i"'o.. ;1,...; -t;i~~ ... 1~; ..:.l'*'l·~::~y- "'!Ti.Y-1-• ..; ~1~~;1~1·r, 1)-... 
u.. v~i.."' Lt~.J...t,,;, • .;;;;o, ,,.._ ..... t:.,,( .. •.:i.'.i-·.,.•( •..• ,,,~ .. ~1 • .J..\.1 ~-1L:.;:;.1.l ·-~'·"v"·?·'·~'-~-" ...,lll 

za (Cf:~n, 

nu.na ay}~:t r1 olaca ~::L fikri hE'I' znman tar ti1;11.lrc.iig. tl.i."'-a I1in dersleri

nin, m.illi c'.3i tim };.)l:'o_:·:1"'1;;n:.lE~r'1 L;inde J0l" almasi ve okulJ.:::irda. din 

dcrsi ">°kutulmssi te&ebbL:slG:t."1 he; ·..:evhiO..·-i 1J:eJrisat Kar.n:.c1u 1 rd, 

----
(L~5) B:i:LG:tN, B,,; 11 i:;1Ll:c:if~·t1:c~~ (I1i.ich:iyc 1 de Islt~rd Ser.ui111;;:ri-", Din 

O}treti~·1i DE:r··i::::;i~ Seyi 14~ tv.,.:;•: .. B~, Ankara, 1986,,;3.18 
(46) EllG!N, o .. ; 1.CLlx'k 11iaa:cif J:acini, r~~t&nJul, 1977, c .. 5, Seol740 vd .. 
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din deraler·ine kc·.r§l clc:::ldl. > ve akELLn.: 11 H13.pimi.z~ dir:d.rnizin hlF1: 

kthul er~. ni ayr.l. dareo ede o '};rE:i.:;~J.eye mecb Ln: ·~z ~ H ec t ,'3rt ~ di.nini, 

diyanetini, im.am .. m .. o:trenmck igin bi:c yer:& w.1~1tai;;t1r .. Orasi tl:a 

mekte:.11tir 11 (47) .. ::1ozlerlyle di:::1 der1::1i cgre11rrivntr1 v12 !.ld.11i egit'Lm 

_,, .. 1 1·~ d k l - v b' 1 .•• ,. '1 1· . J..ai ~ J .. ge e ay .. 1 r1 o .ri.a en ,,._ ~ i i:'!J or:: 110. ti1 .1 g e -~ § t:I.i.l si lnik Ulk~-:b 

l erde bizd.ekinin 3-4 kati d.aha fazla clin de:csi okuclugu is pa tla-

naca~"J,.ndan, bu. bolUui.cle din dersl0rinin Tr:\'tdd-i rredri:3at Kanunu-

d.a bulnndugu izah edilccekti;e .. 

tir.rin5 .. onleyioi mi, yoksa em·::·edit~i mi olup olc..a·:J::L ";:i. ko:m.u:iuncl<?. ye 

d.in ogretiininin bu K8.nunla nas:i.1 ba.?;d.far,~t1.r:i.1E-ca'11 hususunda kesin 

bi:c hUkmo vara'oilruek igin tamscD.. ye!li v}added.tn ibr:.:cet olan bu lrn-

nunun metnini goz:ien gegir£Lt•:mi n liizumuua insrn:::..yci.."rtz: Bu k2nunun 

·iam etetni 9udur: 

!1lad.de lo TLlrkiye dahilindeL.i b UtUn mUesi::1 es8t~J. illll.i.ye 

ve tedrisiye Maarif V~k§letine mGrbutturQ 

:Madde 2. §er'i;ye ve Eykaf Velr.8.l:eti veyc:1.hut hususi vak1f-

h~r t2.rat::i..nd.an idure olunan bilcik~1c medre;:i e VE.: mek"Gc'p.ler 110.arif 

Vek&iletine devir· ve ra1JtedillW.iS3ti1: .. 

Ms.dde 3 .. §er 1 j_ye 're Evkaf V :0ka1eti rifHg eeyinde mok§it.tp 

(47) ATATtiRK 1 Un Soylev ve Demegleri 9 c .. II~ Ankara~ 1952, s.93 
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1edilecerl:tir .. 

yeti']ti rmek Uz ere~ D::a rLilfLlnurda lJi r i.J.ahiya t fto':kUl tesi t es is ve 

·\ cnt~ a: ,::.t ·n ·j t:=i ~ ... et a·11'"' 1· 1'1i r~ cr,-,J t-1 .-] l o:i, I irc'l'l j !1 ·l f (:;' 4\, \f8_')' l ·f pq i .,.:1 .c..1 '. ;n,.. e} ~ ·-1;.~.i.,..l.1.A-b-· '1 J,.J._...,. ....,.i.,J" c.-:i- ... 1., J:.' ... .1...'""~ - J. ~""'.,,' - .... ... .... '~--... ~ .. 1.;..ol ··- ........ _t,~ ""•''-'' tl .... ~ .. ... 

. . d . - 1 s ' ., if " ./'•1 ve 1aa i1er e ~nniye eKa e-

t. -._,·. ,.l!"! o·.· e·i.''O l1 {~ olc.rl '1$.' "'i'"Pl "''d··~1··l·:c .L., 1·" ;; +· C' 0· 1 e"".; ·v·· "- 11 .-::·er I e+-J...: t') ""'.L"L· ,,,.; "It "-1 ,:._ "'-- .. ..,, ~v. l i...:.a: ··"' '""'v '-"'""' .;. c.-. j \...• ,,._ 1.1 ~ - .~-.J.. '= .1._.'\o.•u '·' \.:<I .... ,.LI..Jw..; \d..J... ..... 

l;t._1 h:flf\1Jl~, 

T1·~·'·'.·a.".-.-~-=> ,...,, i·q ,o···-' ·1,.-,,., 1n 1 ·-i-· in·.-.·.:.~r~-J ~,i.-,1,..f'::it'.L'l"a· J.+''1'.·,:·, \T,_~·J,·-i ·.LJ ,:,r-; ·-- ~""' • ~•s ' ,\\.u.;.-. ...• ,,.,*.1 ...,,, "-'','! • "-'~~r .. c.,l _J '-'•-~ • • __ _,., __ .... 

".Bu karn .. ;:lll.n dor.-dLlni.:.: li u.n. ~hh:f,dnde '?Ck t-3 ·;;J. k oJ.a rak ifFdo edil

di i'?.;i eibj_J din oj1'ret.iminLl (.o~;as1r1l V8 L:.~;;:.s. ~:l.[J.l. tai:;~ril eden Ila-
-' 

Okullsr,i 

( 48) GURTA~, A., A ta tLl rk ve I:in 1~,};;i ·r;i mi, D, ! , B, yayim., 4 .•. b ::> .. 

Ankara ( m.uhteu~2l0n 1982 ba.skis:i.) ta. rihsiz, s. 79 



ozUnde ve dordi.fr;ci:..1 maddesinde r;ok ag:"Lk bir ifadeyle din U~;'l'.'Eri:iim::. 

garanti alt1na a1mas:tna ve bu E:,f'l ti mi ;~n1pt1ra.ak igin IJ.illi Bgl·tim 

l ' C' •• ,1,(P !'!.' A·I- .:::. t'~~ r'r I ~~rl. Ii "if;::.\•:>.., 1 , ··i }' e·L~ ·1·; ,.,,. · .. ,I"' +a ,-:01-i rr· •.7.lrt an ""'-"' ,_·,i.._t;i R !1 '" >~i· ,:;iii .• ,..,.. l./{.#1. ~ ... ~~ t.J • J, '-""'· .. l.k l.~ . ,1. ......... w \,,. ... _."" " l_..t. .J,. ~ . .i.~'-l.L.. -~ '~J~ -.;,; J.J ... ---iJ 

AtatLfrk 1 Lln s:1...lah arkad.a.9:.. vc; '".'-1. ' .• ·cft.~·.t·l >.' tin ,,,.1-.1Plr r .. r.J.'°' l"'lO~··nl·l· t n ::1·1 •urn 6''"1·1· d. -"' - ~ -- - - J,.J. - ~ ;~) ~ ::1., ..._. '·"" ... ...I.~ ..j., Jo.~ ,.,.."'" L' "'4,j, 01 .J... • o i. • ...... 

b1··1· n-,.;.c: .. ·i 1.0 ("lo1" n m·illi.' 'iri'J'l t.i~r·u··u·i.·i'iri -, .-,-1 ,.,,.::;€, iJ-1 ·l"kr""' ,yp·,,1· s b-i· r y· "~··i· ~rr-; . "'.;::; ._,.... .I , ..... . "'· v -· ... "' • • v..., ~- 's'- LJ '-'- • • - k I.\ .. _ ':i "-' ~-, ~ .. ,, ... ' .... - " ... 

tesiri olan din kliltL1runU ih@::.J_ 

ti i . . " d J • ' • 

r1~ O<F;8 ni cur;ur ugu g1cJ., c:,,y.tu 

"ir" mr· d'' r. ... >t°' ,..., er: m·il., - '-i' ... .. . . :i..· ·1 -. -t; i-·'· )~ a· 1· '[' o"r..,·"' >r • ~ ;J a.·t..L'" • 'r"1. ~ ~ ,j c.i , •• cl· <~- j ,j b .J.. "i · l 1 ......._ ..t. t,; v l: .;; J L!J. • • .L c: .. ·. J.t ·~ · .. "' .i.. ,, ct .:;l ".l" . •c - .t: . .;:;-

---------
(49) 

(50) 
(51? 

ATATURK, Din Politikesi tlzerine 
A .. tt .. T .. ! . T'~Ens.. Anlrn r2,, 

ERG!H 11 O. a.g .. e .. , s .. 1742 
GtffiTA~, A .. ; a .. g~e .. , s .. _81 
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Ni tekim~ 19ii6 yilindan i tibaren, gen9li ,~in anne ve bab&lar111a 

st::.yg:i.larim.n azalmasi, ahlaksizli~;il'.1 yayilmas:i. ve kcGlLlniz.n.e khr-· 

:}1. bi i:· koruma. t edbi ri ola rak din -e~;i tiw.i ve .. .. t. . o '('C'EJ J.Lnne 

ba§lamil]t1. r ( 52) .. Envor Ziya ICa ral 1 2n, Herl] A1ni.de:jil•::rinJ.e v . .n·JJ. ?_fi 

konfe1--ansta da belirt-GL~i gibi 1iJJLn e ti·i;iCJ.ii 'J~i::".rhid-·i T~,dLLs~?&t 

Ks:i:r:..:mu 1 i1a gi:ire aya rlanma "ya ( 53) W.8'JbLu:-iyet htfrn sa:Llrr,i.:? t:i. !' .. ·J:opl.u-

~iilin ve 

( 52) B!LGtN 1 B. ; Tilrk1ye 1 de Din E?J;i ti mi vc Lis elerde Din Ders--
l eri~ Ankat·a, 1930, s .. 56 

( r;_:i) Tt•.·r::i~L E r? • T'~·'t" + .1.~- ,-.. - >1,-.v,'il~-i ('Tr ,,. .......... ,a..,_ .-r..,,1,.,.-~ .,\ r::r~ ... .,,, .l ~J.!\l'J.. ' ... L• • ) '·' L :~ .L r~L'\...L. .La .,b' - c .. J.. ---~J.... ; l'l. 0 Al .L (:; !, us ·-.1- 1,..n_ .;J .J.. r I 1 •C.l r .1:' 

A' ,.a a." '." (~, l - "'' .L.., .- c- 1 "" o\ .. l' t .~ t .- -- ·1), • l ] ·J t'.". '\ 1i_ 1:; .d . .J. 'C ;., l. ~) :;;l ~:l .-... ,.l.L •,__, . • ) ·4'. '.~ ct .l U .. i.,.{._.,. ~<' • "' \,.: 1·J 

( '-:.1) ~·r::;.:)~i j·r r3 o lF.i~· r'i ..-..i''"I' -kt·d,.--1 .;. .. ...:i ... 4'"'11r .. ":~.:·:i.· ."'"\! "·' '"r~,.. '"ti" t • Tr"' -1 • .... 
_,. .l.:;0-•' ·..LJ<jo u. f '"*O.,.c,.tL1 J.:i.c,.i..-..1.J.U.~ .L. ,~1,.:._, V.1...t,.L';;l£;.. J ... ·,;i;il .ol.r.J..:Lc~J. 

ve Yanl1 ::; Uy,:';1;.lr:i.t::a ·-~-<:.. rH, A ta -:~[ji-k A. ra;:;:ti ~.'.'trin. hler-k. Del"'~ 

(55) Yay1n1 



ti tarafindan tasdik edilen 1922 Anayasa81 ile 1 din derslerinin 

lerin davrani~larina ydn verwekte(56) vaz ~agil0ez bir unsur clan 

(5 -) ·on T 1· · 11· ..-r .. 1 .... 0 . ,. J; • • i ;. •• l l h U _.._ -._, L,((' ~ 19d31 s~543 



150 

b.A t a t Ll r k' ti n D i n D e r s 1 e r i y 1 e 

i 1 g i 1 i G o r U § 1 e r i 

Ata-ti.irk'Un, dinin ne kadar luzumlu ve millet hayat1m.n 

devami ic;in ne kadur vaz gec;ilmez oldugunu belJ i:cttigi h;:!kki.nda, tezimizin 

ilgili boltimtinde gerekli bilgi ve belgeler verm:i~ti. "Din, gerekli 

bir kurumdur. Dinsiz uluslar1n yal:}amas1na imkan yoktur"(57) diye 

Atattirk'tin lilzumiloa inand.l.gl. bir dinin egitim ve og•:-etimini savur.l!llasi 

kadar normal bir §ey yoktur. Dinlmi?.in, or:f ve adetlerimizin,sap1k 

ceryanlara ve ozellikle kominizme kar;:;1 en bUytik engel ve koruyucu 

oldugunu belirten ve : 11iJlkernizin toplumsal kos;ullar1. din ve ulusal 

geleneklerin gticil, Rusyadaki kiz1lc1kl1g1n (Kominizimin) bizde uygula-

masina elveri§li degildir (58) diye Atatiick•it<, kominizme kar:;;1 en 

bliylik engel olan dinin ogretimine deger vermemesi nas1l dU~LlntilebHi:r? 

i§te biz bu tezimizde, Atatilrk'iin din hakk1nda gorii~Jerine paralel 

olarak din egitimini mi1li egi timir~ ;s:ma9lar:1. arasina almas:ini ve 

herkesin dinin,diyanetini ogrenmeye rnecbur.· oldugunu ve bu ogretme 

i§ini bizzat devletin yapmasi gerektigi11i kendi sozleriyte .:Lzah etmeye 

Gali§acag1z. Bu arada, Atatlirki;il eg1 tim sistemini izah eckm degerli 

ilim adamlar1m1z1n.gorti§lerine ve yor·urnlar1na'da yer vererek, Ata·turk'tin 

din derslerine nasil tara:ftar oldugunu (59) i:fade edecegiz.Boylece, 

din derslerine Atattirk 1e ragmen, ama AtatUrk ad1na kar§l. 91kanlar1n 

hi9 bir ciddi dayanaklaruun bulurunad1,g101 gosterini§ olacagiz. §imdi, 

Atatiirk'tin, hiG bir yoruma ihtiyag duyulmayacak ~.z:kilde gayet a91k 

olarak ifade ettigi goril9lerini s1ralayal1m: 

(57} KILI<;, Ali, Ataturk'tin Hususiyetleri, Istanbul 1955,s.64, 
(58) ARIN,E.,Atattirk~Ulilk sava§inda Ulusal Egitim ve islamda 

Atatlirk~lilUk,istanbul 1970,s.7, 
(59) Bu konuda,Ahmet GtiRTA$'in;Atatlirk ve Din Egitimi,Ankara.1982 

isimli kitabinda ~ok geni§ izahat vardir. 
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;. 

-"Hepimiz, dinimizin hUklimlerini ayni derecede ogrenmeye 

mecburuz. Her :fert, dinini, diyanetir.d, 1man.J.1'11 ogrenmek is: in bir 

yere rnahta~t11"'. Orasida mekteptir11 
( 60) ~ 

-
11 {Bu yurdun geri;;-e'lt sahihi ve temel ot{.-.::si olan) ••• Ki5yltiye, 

dUnyasini taniyacak ol;:_;lide cogra:fye , ta.l~ih, din ve tor·e bilgisi ver1nek. 

egitim politikam1z1n ilk amacid:t.r"(61). 

-Nasil ki ,h(!r hu.susta yliksek meslek ve ihtie:as sahipleri 

yeti~tirmek gerekli ise. 

ara§taracak bilimsel ve telmik clarak -telkin kudr€rtine sahip olacak 

se~kin ve ger<;ek din ilim adamlar:mi da yetig;tirecek yliksek ogr-enim 

kurumlarina sahip olamay1z11 (62). 

ederken de §oyle diyordu: 

-"Ef'endiler. yeti§ecek i;:ocuklar·:1miza ve gen.glerimize, ..,;orecekler 

tahsilin hududu ne olursa ol:slli•, en evvel ve her ::1eyden evvel t'iirkiye 1 nin 

istikbaline w kendi benligine, an' m1at-1. m:Uliyesine dli.§man olan blitUn 

anasirla miicadele etnwk llizW!llu ogretilmt.:litlir" beynelmiyel vaziy<~t-i 

cihana gore, bir cidalin istil~am eyledigi ana:nr-1 rUhiye ile mticehhez 

olmay.,. :fertlere ve bu mfilllyotte :fertlerden mili:·ekkep cemiyetlere hayat 

ve istiklal yoktur "(63}. 

(60) ATATURK4Un SOYLEV ve DEME<;.LERi-C.ll •• i'utkara 1!352 s.93, 

(61) ATATtiRK 1 i1."l Milli Egitimle Ilgili Dlii:;i.ince ve Buyruklari. {sadele:;:.tirer;: 

Vas:fi .Bingol ) • Turk Di l K. Yy ~ ( 2. Rask) linkara 1!379. s .12. 

(62) ATATURKCiiLUK, (3.Kitap) ,harp ilk.Komt. Yy~ ,tatara0ul 1978 s.226, 

ATATtiRK.Din Polit;ikas1. ti2erine Konio§r:ialari. (Haz.K.AY'l'Ag) 

Ankara Uni versi tesi turk I:nk1lap T. &mt. Yy. Ankara 1986 

s.100, 
(63) KARAL,E.Z.,Atati.irk'ten Dti§ilnceler,{3.Baski)T.I§ Bank.Yy.Ankara 

1986,s.79, 
l'l;) SARAY,M., 11Atatilrk Milli Egitim Davamiz ve Kominizm Tehlikesi", 

Sosyoloji kon:f.AtatUrk Ozel Sayisi.istanbul 1981,s.87, 



-"Egit.im ve Tersbiycd:i.:r ki, bir mil.leti hUr, mU:stakil, ~ansl:i 

yUksek bir topluluk halinde ya:;;;atJ.r 'lf(':!ya bir milleti esare-t ve sef'alet.e 

tark eder11 ( 65) • 

-
11hig bir millet yoktm~ ki, ahlaki ·cernellere dayanmadan 

ytikselsinH(66). 

-"Buraya kadar soztini.i ettigimiz h1.1suslar~ ulusun maddi gil~le-

rini geli§tiren yi.iksel ten onlernlerdir. Halbuk.i insanlar. Yalm.z maddi 

degil, za.manda, bu maddi gil<,; ic;inde yer a.Ian, manivi giJctin de etkisi 

alt1nda hareket ederler. Uluslar da boyledir ••• Manevi gil9 ise. ozeJlikle 

bilim ve inane ile yi.iksek bir suret·te geli;;i:c 11 (67) Bnraya kadar, AtatUrk' 

i.in gorti~ ve fikirleri olarak ir.a.lad1.g1m1z pasajlardan, atattirk4Un 

din ogretimine ne kadar hassasiyetle onem verdigi ve Ti.irk gen9lerinin 

din diyanetlerini ogrenmelerinin lizerine onemlc durdugu ve bunu olkulda 

ogrenmelerinin geregini vurgulachg1 c;ok .a<;J.k olaral< anla~:ilmaktadir. 

Dinin manev! gliciinden yoksun ve ahlaka degerlerden uzak bir i;;ekilde 

yeti§en ger.~lerin ne kendilerine ve nc de millet ve memleketlerine 

hig bir faydalar.i olmayacag1n1, Atat:Urk 9ok gti:zel bir §e~rilde dile 

getirmektedir. Hele Ki.lit; Ali 'rdn ~u hat1ras2n1 dii9Undi.igilinUzde, Atattirk'tin 

dini terbiye almam1§ gengler.in durumundan nasil ha.kb olara.k yak:i.nd.:i.g1 

daha iyi anla~nlmaktadir. Boylece om.m gen.r;lerin milli ve manevi degerler-

le ve ahlakl1 olarak yeti§tirilmelcri di.rektifi Uzerinde durulacaktir. 

Kl.11~ Ali §Oyle anlatiyor: 

(65) ATATURK, (Heyet), 1000 Temel Est::r, M.E.B., Istanbul, 1970, s.219 
Cwnhurba§kanlar1, Ba§lbakanlar ve Milli Egitim fial-:anlarinin Milli Egitimle 
ilgili Soylev ve Demet;leri; M.E.B., Ankara, 1946, s.24 
(66) ARSLANoGLU, C.E.; Temel Ilkelei'.'imiz ve Atatlirk~liliik, Ordu Ozel 

Sayi 4, Istanbul, 1982, s.46 
(67} ATATtiRK 1 tin Soylev ve Deme<;led, ·r.'l'.K.Bsm., Ankara, 1961, C.l,s.229 



11AtatUrk muvazenelerini kaybe:t:J.ai§, i~.t.ihak ve ihtiraslar:u:un -tatml.ni 

yolun1a dima.glar1n1, k::trakterlerini bozmu§, 

h·er gUnah:i. milbah go:ren, her;,;;eyi istihL:i ve 

vlicutl ar nu. y1pratm1;;;, 

ka,yi t;;:;:i.zl:tkla kar9ilayan 

yutmu§ gibi bayilmi§ ne 

yapacag1ni §a§1.rmi;; §:rn1ar1.k gem;.11..~rden ht~ hoJ?luri.m~zhiU'r.ih G Boylelerine 

son derece k:i.zar ve ne.fret eder..::k: 

"Boyleleri tabiatiyla milli mufkiireyi laicay::i.t, bigane bjr gen<;Hktir. 

Ifor tlirlU i~timai, ahlaki alakalari. kesHmi~ vadyettt~ olan bu gibi 

gern;ler i9in~ kumar, dans, raki • :fu_hrn], p~ra, J§to hakimeyett; i Milli.yeni:n 

I;:;te cemiyetin nmnas1. onlar i.gin y.oilm.z bunlar·dan ib<.irettir a Bu gibi 

gen9leri tereddiden mehemahal kurtannak ve g.enc;ligi mehemahal mefirureci 

ve memleketle alakall. olarw( yet:iiatirmek, hcrkesin, hepimizin, her 

devlet adrunr.11n ba~rta gel en v;c,zif"<-:lerindendh·09 der ler·di. 

"M.aarif'in gayesi, yaln.u~ hLl.k~im,'!-te me.mur yeti§th·mek degil» daha 

ziyade meml.ekete a.hlakli. • karakter li • cumh.w:•iyet.,;i ~ • • gen.;; yeti§tirmektir" 

darlerdi(68). 

Atattirk' tin bu dfo~Unce ve s;Jzleri derinden de:dne dii6iliuneye bile 

llizum kalmadan ve 9ok net bir §eldlde ge::a<;li~;i i9ki, kt.Jaar, zina, 

millet ve memlekete kayi tsiz kal.mak gibi kO-til _~ll.:jk"1!1hklardan kurtar-mak 

ve ahlakli olarak yeti§tirmek ir;in davlet adamla.r11.n1 onlem almaya 

~agird1g1 a.:nla~.p.lmaktadir. Bunlar ara~·111da:n din. J5gretimi ve gengl:;:ri 

din ve ahlak dersi verilmesi d~ gelm.ektedi.c. 

Atatiir-k'iln din ve laLlUc gori.l.;.;tinil i;o!( gUzel bir i:i~~kilde ch:etleyen 

ve Harp Akademileri Komutanl1gu1ca yayin1anan "At.attirkgiilil.k" isimli 

ki tab:m: "Atatiirk' lin laikliginin 

aynen aliyo:ruz ki, Atattirk adl.na 

dayam.hg1 Esaslar" 

Ii Din Aleyhtar1 1~ 

boltimUJ1il a§agiya 

bir tavir i~inde 

olan.larla , din adina 11 Atat.Urk Alcyh.t.ar:t" tmn.r it;inde ohw1lar1n yanild:i..gi 

anla§:t-labilsin. 

(68) KILIC, A.; a.g.e., s.60 
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1111.tatiirk'tin laikliginin dayand1g2 esaslar: 

a. Din. Allah ile kul aras1nda bir bagl1hkt1r. 

b. Din. hayal degildir, ger'(;ekt;ir, .insanlar i~in gereklidir. 

c. Din, inanan ki§iler·e gUc; verir. Kii;ilerin ki§isel faaliyetlerini 

etkiler. 

d. Dinler, medeniyetlerin bir uriln.li ol.m:id1g1 gibi, belli bir m0deni.tete 

de bagalanamaz. Bili111 ve teknoloji, insanla. bilhassa insa.11 akh. ve 

zekas1 ile vard1r ve geli~ir. 

e. Din, dev·le·t, :fikir ve e~-\onornik hayata ili§k:...n faaliyetleri:n; akil, 

mantik. bilimsel ve teknolojik esasla.ra, kl.§isel ve milli <;ikarlara, 

insanl1g:i.n bir blittin olarak yararlanm~sina uygun ola:rak ylirUtillmesine 

kar§l degildi:r. 

f". Laiklik? dinsizlik degildir. Din ile dUnya i§lerin.in ayrilmas:uhr. 

Ki~iler vicdanlarinda hUrtiur dinin ar11.::. •;l.. j ns<.m.l kj §i olarak ah lakl1, 

ailesine ve yurduna yararl1 insan yap1nakt1r;'(69) 

0 De-vlet, ki§ilere dini esaslar-J.n gar{;ek olarak ogr~·tilmesini 

saglar. Dev let, "din! ve di..inyevi 11 blittiu egi ti min bi:r bi.H;iin olmas1n1 

gerc;ekle9tirir, bir elden yUrUttir ve kontrol t)der"(70) 

Atatiirk her defas.inda, milletin manevi hayat1n1n yerinde olmas1n1 

istemi§ ve bu manevi hayat1 takviye i<;in h'1'!.?'Win yapilmas.uu ifade 

etmi9tir. hatta Atatlirk, Ru9en Ef']ref Unaydin 1 1n bir hatirasina gore, 

manevi hayattan mahrum olman1n bi.iyiik: zararlarin1 ~oyle di le getirmi§ti:r. 

Ru~en E§ref''e gore AtatUrk'tin edebiyat ink1lab1ndan yalda§J..k on yil 

once kendisiyle Yalova'da yapt1g1 bir sohbette Atattil'k kendi ktiltiiri,;mtize 

vakit kaybetmeden sahip 91kmam1.z gerektigir:i itli:'<"J< etmi@ bir liderdi. 

Bu sohbette Atati.irk. Rm;en E§ret''e ~imaiye kadar btitiln yap1lanlar1n 

tehlikede oldugunu ifade eder. bunu h-hlY:-c'<~t ederek, devletin i~te ve 

di:;;ta i tibar1n1n bLlylik oldugunu niem1eketin ba;?tan ba~a onarJ.ld1g1n1 

soyleyen Ru§en Ei;;;re:f' e Atattirk •tin masa tizerinde duran 1'' rans1zcc.' bir 

tarih :felsefesi kitab1n1 gosterek verdigi cevap §udur: "Maddi potansiyelim 

( 69) ATATURKCtiLtiK, 3. Ki tap, Harp Akademi. leri Komutanligi Yay1n1 • istanbul, 
1987, s. 235 

(70) ATATtiRK~tiLtiK, a.g.e., s, 235 
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miz yerinde, ama manGvi potansiyel.imizin bai.:aryalari bo§... Buglin 

§U kitabi okuyordum. Yazar bir yerl.nde 11 tarihten, zaf'erlerden, bUytik 

adamlar·dru.'l yoksun milletler. maddI 1.mhfinlardan yoksun olrr.asalar da 

ciddi bir sallanti;~ra dayana.mazla.r, gokUp gider ler" diyor. Birdenbire 

dil§ili'1dUm, laiklik dedikt dinle ilgimi.zi devlet olarak kestik. Cumhuriyet 

rejimimizi tehlikeye dli:;,tirmemek i~in saltanat devrini kotilledik. Latin 

har.flerini ald1k yeni ku§aklru"'l. binl,~rce yillik geo;mi§inin hazinesinden 

yoksun b1rakt1k. Bati 0 n::i.n bir pari;;asi olmc..k gerektL Ama ya a~1lan 

manevi ~ukurlar? Bunlar yapt1klar1mu:i giderek tehlikeye d~ilriiyor ••• "(71) 

I§te, tattirk 'Un btiyiik endi.;:e duydugu mr.me'f'i hayatlil bozukluklar·in1 

gidermekte, din ve ah.lak derslerine buyiik gorev dti§mekte. boy lece 

maddi hayati. yliksel tmenin yrunnd<'.l m,J1nevi degerlerimize de dru'la gok 

on em vermenin geregi arda§ilmaktadir o 

Netice olarak §unu soylE:yebiliriz ki, A-tatUrk. dine ve din 

ogretiminin geregine inanml.§, dinden ve dint. ahlaki i..naniglardan yoksun 

olanlar:a.n her tilr lli koti.HEge miisai t olacaklarin1 ~ bunlard.an millet 

ve memlekete :fayda gelmeyecegini. gen~h:::rimize ve .milletimizin blitUn 

fertlerine dinini ve diyanetini ogretrm,'miz gerektigini ve btmu da 

mektepte yapmamuan lilzumunu arilatan bit• liderdiro Atatlirk, namina 

din derslerine ka.r131 ~ikonla.rin belli bir dayanagi olmadigi gibi. 

bwilarin Gabalari, At.atilrk'il sar1.ki dinin ve din dersinin kar§:ts1ndaym1~ 

gibi gostermcye, kli:;;Jiltmeye v.::;sile olmaktad1r. Nitekim yarimaslr aradan 

sonra, Atatlirk'tin yeti§tigi Harp okulundan mezun degerli generallerin 

ve 12 Eyliil Harekat1yla millet ve memleketi bliytik bir u~urumun e9iginden 

dondtiren pa§alar11n1z1.n 12 Eyllil sonrazi haz1rlanan Anayas.a din derslerini 

mecburi olarak koymakla, Atatlirk • un gergek .hislerine terci.iman olduklari. 

gibi, miletimizin katnr ekseriyetinin de tasvibini alm113lard1r. Boylece 

{71} BiLGiSEVEN, A.Ko Milli Egltim Stratejimiz Ifosil Olmali~-ir ? 

TUrk Dilnyas1 Ara§ltirmalari. Vak£l. yat-1nf, 
s.121 122 , (R.E§ref tiNAYDIN) 16 KasJDl 1974 - ' 
Gazetesindeki hat1ras1ndan naklen). · 

istanbul, · 1986, 

tE.rihli Cumhtriyet 
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Atattirk'tin belirttigi ve Milli egitimin temel arnaci ile si.irdilgti 

"Hepimiz, dinimizin htiktimlerini aym. dedecede ogrenmeye mecburuz. 

Her :fert, dinin, diyanetini imam.n1 ogrenmek i«;in bir yere muhta<;tir. 

Oras1da mekteptir. 11 (72) uzak ,gorU~Un degeri yeni yeni anla§ilmakta, 

mekteplerde verilecek mUfredatli bir din ogretimi ile, batil ve hurafeler 

den uzak,tevhit inancina dayali btitilncti islami bilgiler vermenin geregi 

gtindeme gelmektedir. Yine boylece geli§mi§ Bat1l1 tilkelerde lik memleket

lerde ogretildigi gibi Ulkemizin okullarinda da din dersleri okutulmakta, 

geli§mi§ laik Ulkelerle lilkemizin laiklik uygulamasina bir benzerlik 

getirilmektedir. 

{72) Atattirk'tin Soylev ve Demegleri, c.11,Ankara 1952,.s.93 



111~ D i n ~ I r e t i m i V e 1 a i k 1 i k : 

Yurdumuzda din v·e din egitimi dvyinc.:,:; tarti:]ma k.:musu yap:i.hm 

biri ve en i:ineml isi ~Uphesiz "laikliktir~ t;linkU, yar1m 

bir zama.ndir. din ve din egi timi ile din dersleri konuscc."lda yapilan 

veya yap1lmayc:.n ne varsa hepsi. dogru veya yan!J.~. hakl1 vc;ya hakeiz, 

hep laiklik adina yap1lm111tJ.r. (73}. Laikligin yanl1§ yorumu ve uygu-

lamasi, laik bir illkeden din dersine okul programlari i~inde yer verilme-

yecegi §eklinde bir durumu ortaya 91karm19t1r. Laikl ik pek gok tilkede 

din dersleri ya devlet eliyle veya i;ok geli9ml§ cemaat ve kilise 

imkanlar1yle okultuldugu halde, yurdumuzda yarim asir-di.r Ti.irk gern;lerine 

geregince din dersleri okutulmamasi da yine laikli,~in yorumundan 

dogmu~tur. Hatta din derslerini mecburi hale getiren 1982 anayasas1na 

ve 12 EylUl hakekat1n1 ger§ekle~tiren generallere bile sadece bu 

ytizden laiklikten saprna ve odiin. verme sw;lrunalari yap:ilabilir. Bu 

nedenle, din egitiminin ve din d<~r~:ilerinin laiklige uy~run olup olmad1-

g1n1 ele almadan once, laikligin ne oldugunu ve. geUi;,mi~ Bat:ih 

Ulk.elerde nasil anla~ild1g:rn:i. lo saca izah etmekte yarar gorUyoruz. a·. l 
oy e-

Boylece laikligi "din DU~manl:igi "§eklinde yorumlayan ve bu §ekilde 

uygulamas1n1 isteyenlere. onu geni~ manada din ve vicdan hi.'!rriyeti 

olarak anlayan ve bu ~ekilde uygulamas1n1 isteycnler arasinda ~eli~-

kiyi gostermek isitiyoruz. 

(73) GtiRTAS,a.g.e.,s.118, 
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A.L a i k 1 i g i n ·r a r i f i. L a i k 1 i k 

f'Jedir? 

Laic-Lique; clarge • e der.en din ar.famlari s:un.:f1na ai t ve bu 

s1nif'a dahil olrnayw1 insan din 

demektir. Latince Laiscus kokiinden gelen Frunsiz.ca bir kelimedir 

ve la:ikligin Fransa • da dogrm1§ ve yay:i.lmi~ clm.?>s1 nc-de..:ii:;.•ie bu kav1~am-

la ilgili kelimeler Ulkemizde gcnellikle f\:ansi.z lisham:1dan al1r.1.11nf]t:u.·. 

Turban FEYzjoGLU, Atati..i.ck Yolu adli kitap·tai laiklik sonusu.nda 

geni§ bilgi veriyor ve : 111.aik s(:izU • tilrlq;:e' d.e fransizcadan get;mi tir. 

Eski {;aglarda bu soz II mensip 

kullam.liyordu. Hiri.stiyan aleminde de kilise adamlarina cleri 0::i. 

bunlar dl§l.nda kalan inanrni§lar toplulugu.na laici deniliyo't'du1\75), 

diyerek, kilise ve din adamlo.r1m.n dur:i..nda k2l;m cemaata ltk dendigini 

belirtiyor. FEYZiOGI.U o.yn.cr..t: "Laiklik elbet·t.~ dhd recidi 0 inane 

ve ibadet hiirriyetinin t;;;ninmnruas-i_. dini i.r;tam;lara saygi duyulmamas1 

anlamina gelmez.. Laiklik, blici..in ki§iler i·;inde din hurriyetinin tan:un-

masi demektir. Din hi.irriyeti, y:.:;hn.z vicd.m ( i:nan~) 11U:r.riyeti degil 

ibadethilrriyetini de kapsar ••• hir y<inil ile de. devlat yonetiminin 

din kurallar:i.na bagl1 olmcJCtasi; mill(:t w;; devlet i.9leriniri.hukukun. 

egitimin ihtiyai;;lar·u1a gi:~r;:> yliriltlilm.esi ve dilzenlenmesi 

demektir " (76) demeksliretiyle JaiKlik anlayx.::11.na bir a~1kl:l.k getiri-

yor. Met;in TOKERe gore, nLaikl ig1r. • dini :.:eddede:'l ateizm ile bir 

ilgisi yoktur. Hele Atatti.r·k'9i.i lui.kligin hi~ ••• !i:tatfu~Y:, Islam dininin 

yUcel ttigini daima soylemi§tir ve mi.islumanlikta hep 11bizim dinimiz11 

{74.} 

(75) 

(76) 

(77) 

Petit Larousse Illustr'e, Librairic Larousse, Paris 1976.p.966, 
FEVZIOGLU, T. ,Atatlirk Yolu, Istanbul 1981.s.168 v.d. 

II " 11 ve Milliyetc;ilik, Atattirk kliltUr,Dil ve Tarih 

Y-uksel': kurumu,Atattirk ArafJtl.rma Merkezi Yy., 'flirk 

Kurumu Bas:une'li, AnkE>.ra 1986, s. 50 ve 52, 

TOKER ,M. , 11 Laiklik ve irtica-1n,14 Arahk 1986 tarihi mi lliyet 

Gazetesi, 
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Laikligin ne oldugu konrn::;uuda olduk<;a muhtcvali bir eser 

Hrist:l.ya..>-tlar ikiye ap·J..ll..re Bir J:.nsm:i.na" clerge 11der..ir ki, bunlar 

din arlamlariih.r ve ruhaniler s:i.nu~un. ti~l}kil edecler. bu sini:f ta 

kendi i<;inde 11regulier11 ve "s,tctd.er·3' d5.,ye iki ztilm: .. eye ayrihr. lhrinci 

kaparn.p omilrlerini ibadetle ge~i.cen ~§.hitlardir. ikinci zU«ire ise. 

papaz ve piskopos gibi balk it;;1nrie ve hrkesle birllkte ya13eyan 

kilise hadimleri ve dini a;tin rahiphridir. j§te U!ik di.ye. ru.hardler 

Sllll.fJ..nl:n bu iki zlliuresinden hi<; birisine me.n.sup olm.,.·iyan, zani t Ve 

papaz s1fata olmayan hristiyan"ti'lra. d•:mir~ o. ~HugLinlin Garp memleketleri 

hukukunda liklik~ din ile devletin ayrilm:J.s1 ve devl<~tin din. dinin 

de devlet i:;:lerine kar:i.g.mamasi.; memlt:kette mevc:.:-ut ve mari.f din ·ve 

mezheplere kari:Jl. devletin bitaraf bir vaziyet alilla.31 • bunlardan hi<,; 

birini, digerleri aleyhine olarak, hususi surette imtiyazlandir1lmamas1 ~ 

nisbi. de olsa. bir muhtariyet i<;inde ahliiki v·e m.anevi hayatin nazl.ml. 

ola:cak hillclim silrmesidir. Laik bir devlette, tdkilinet ve idare i§leri 

ve bunlarl. tanzim eden kanun ve kaideler p.cer.nsiph.A'.'illi. dint mi.iHihaza-

lardan degil, sim .. f ihtiya.;lar1nda.."l ve hayat realitelerinden alir. 

Halbuki Hiik olmaya."l devlette kaide ve kanunlar dini esaslara dayaniro 

~u halde Laiklik, ne miixtldrliktir. de hususiyetle din dU§ni;ml:l.gi. demektir. 

11 (78). 

Amiran KURTF'..Ai.'V'a gar~ "laiklik tari:fleri, ba?:l. ifade fa:l"klih.k-

larina ragmen, esas itibariylt~ i!<i gtir~pta toplm1makt&dir. (79): 

(79) KURTKAN,Ao ,Sosyolojik A~1.dan Tasa.vvu:f ve L3iklik, (2,Bask1.). 

Fatih Genglik Vakfi Mal;baas l.. If!tanbul 19'77, s .167, 
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"Birinci gruba giren tar:i..H.er(~C: laikligin esas vas:fl... din 

ikinci gruba giran tarifelerde ise tam aksine olmak fu-:ere • 

dindru}J..n bu htir:ciyetini kn.r•uma vazH'~s:t yiiklenmd~te.:11.r ••• D.~vlet Laik 

ise. din hUrriyetini ve di:r..dar vatan;ia91 .. n her s:e:;.:i t tecavUze 

korumak zorundadJ..r. yoksa keLmesi, devrinde tefsir 

edildigi gibi, "La dini" (dinsizlik) mana:::n.n~ g,:-;J en b.5.r kelime degildi.r 

(30)~ 

Hamza EROGLU ise. yukar:t.da i zah edilenlere benzcr t-?..rzda 

§Ciyle bir yorum getiriyor: 

11Laikligin ne oldugu, mUtav.;:z1. ~'e §umulil hususunda rnli§terek 

edilmesi yerine, hislerh: hareket edilmesi ve r,;:e~it:;li memleketlerde 

tarihi, sosyal VC siyas:i: saiklerle fax•kl:i.. §Bkillerde anla:;p .. lmaz:td1:C'. 

Lfilklik kelimesi b 

aleyhtarl1g1 ola:r.ak goste:rilmektedir4 Ge:.r~ekte laiklik, din dU§ma:nhg1 

ve aleyhtarligi demek degildir... Genel ve ortak anlamiyla laiklik, 

dini ve dlinyevi otori tenin dig;::1·inden ayrilmasuu.. din i§le:rir..in 

f'erdi, hususi sayilarak ferdin vic<lruuni:, terk edilmeHi ve deYletin 

dinler kar§1s1nda tarafsiz kKlarak din hi.ir.riyetini saglfu"rias1 diye 

anlrujilJ..r. Ge~ek bir Laiklikte, di.n dli~n,anligl.. d.egil, dine tara:fs1 z 

bir davran:t.§ mevcutturn(81). 

Daha geni§ manasiyla 11Laikl:ik ilkesi. tlirk devletinin dit, • .,,,r 

ilke ve esaslar1n1 bUti.inleyerek gfo;lt:ndirir. Dini .. E1 dini olmayan h:!.llus-

lardan ayr1lmas1n1 saptayacak csaslarin uygulaxuaasini gerc;ekle~tirerek 

(80) KURTKAN,A.,A.g.e.,s.167-168, 
(81) ERoGLU.H. ,C":aerc;ek Yontiyle AtatUrkc;liltik, ttirk Devriminin temel 

Prensipleri ve Cumhuriyet Rejimi, Ankara 1965,s.140 v.dco 
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dinin ozilne dorui1esini. bu sfiretle kh;ilerin "biitilil sadeligi ile · dindar 

olmalarl..nl. saglar. 0 cAtaturk H.iik~iUkl igi. dine ak:i.lc:i.. yoldan yaklU§J.r. 

Laiklik. din ve me.zhep kavr:::.mlarun. C.t~lcr" i'Ulli birlik ve bex•aberligin 

saglanmasi i~in §artb.r.Geri;;ek din ,bd:i•le bir ortoJn i.;inde dogru olarak 
ogrenilir. Bu b.akimdan Atatiirk liiikligi dilrt mliessesinin vazi:fesird 

tam olarak yapmasina imkan verir"(82}. 

Hakim Tugamiral YoE.RYIL.MAZ tia, 0 Laik devlet, ki§ilerin dinsel 

inan~larina uygun davranmak, haklar1n1 giivence·altina almakla yUklimltidUr 

"(83) gorti.~Uyle O. 'l'illtKDOG::U~ ve diger bir <;ok ilim adamlaruuzin 

:fikirlerini dile getirmektediru 0. TliHKDOGt-1i'JI a gore : 11Laiklik, fer.din 

inan~ ve duygularl.na devletin rr.tidahale et1nci3esi si.irecidir.. btArda 

din bir vicdan meselesidir. Fert, diledigi tar:zda dini inanglar.1ni., 

pratiklerini (ibadetlerini) yerine getirir. buna devlet hi~ bir vakit 

mtidahalede bulunama:r.Q Devletin dint okullar ac;masl., gen.;;leri in.ar1i;lar1. 

dogrultusunda yeti§tiriro Bu dw.~um, d.inin toplum hayat1nd.aki rolUnU 

a~iklamas1 balnmin.dan oneml idir11 
( 84) • 

Blittin bu gorti..5lerin i::r1g1 al tinda, laikligin kesinlikle din 

dti§manligi ve dine ve din! ohm 9e,:rh~re bir tavir almadig:i. kolayca 

anla§ilmaktadir. buna ragmen. yurduim;.~:da laiklik, bu izahlara ragmen 

ve laikligin din hlirriyetini garanti alt., •m alan bir sistem olmasina 

ragmen, din ve vicdan hilrriyeti.ne, ibadet hUrriyetine kar:Jl. bir kavrasa 

olarak geli§mi13tir. Her ne kadar laikligi temel ilke olarak kuran 

Atattirk ve om.m ilkelerini izah eden yukariya gorU9lerini kaydettigfadx 

degerli bilim adamlarimiz laikUgin din dil§manligi Sleklinde degil 

(82) ATATURKQULUK, (ill)tincii kitap) ,s.45--46 

( 83) ERYILMAZ. Y. , "Hukuksal A.;idan I.a ikHgln korunru.asi uGUncelKonular-. Geri.el 

Kurmay Basra.Ankara 1984 sayi 5~g.152. 
(84) TtiRKDOGAN.O. ,sosyal hareketl.;;rin sosyolojisi, Klilttir ve Turizm 

Bagi,Yy,No.858,Ankara 1988,s~417, 
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de tam tersine dine ka:r~l. :::~ayg:1.n:u1 1turw11.L-;.Qma;:11 ile vat;mda§Ln dL'l 

ve vicdan hlirr·iyetinin d,:,·vlet·;e korur.m1a;:;.1 vaztfe13i·1;.in (85) i"fadesi 

olrak yo.rumlamalarina rajtmen,yurdt:Will't.dak1 'bu y.runll.::}$. anlayv;. hala 
devam etmektedir. Ziya BUHSALIOGLU'nun bc:lirttigl gibL Ra.hip ran:i:f:1..ndan 

olmayana laik dendigine ve islilmiy<?tte hristiyanliktalti g:ibi bir 

ruhbs.n sim.fi da olmadigw.a (86) gtire, blzdeki laiklig.in uygular11§ scbebiy 

le ,Avrupadaki laikligin dogi1;;.icmur.1 i:;i ruilayam.arna.kt<om dogan yanli§liklar 

her zaman devam edecege beri.zeIM~ktedir. 

Bilindigi gibi laiklik, bUt:Un o.rta~ng boy•,mea, dini ·vicrfa.n:.t 

agi.r baski al tinda to:i::ulan • ytizyillar·.::za anlamsiz di.n ve mezhep kavgalari 

il;(indc bulunan batl. toplumlarl.nda gcli"?;Ellfl d~mokrasi anlayl.~f.tm .. n ozgtirli.ik-

~ti ozelliginin din ve inc.nl'.f o..lanina yai.'i.t.nm,;.s:i._yla. vicdan ve inani;; 

ozgUrltigu saglayan bir kav.r·aw olara.k dofr ... 1p gelii:;.;mi§·tir •• Ve sor!X'a, 

geli§en bu laik artlayi§ dogu§ §artlaruu..n bir sonucu olarak halk tarafin-

da.n kolayca benimsenmi§, daha s(>ru·a da. zaten biribirine :fa:da kar1§ll".all!1..§ 

ola.::1 dev·let dinin bir.ibirinden ayr:..lmaa1 ~:v,1r olmu::;.tur. 

Halbuki ttirk toplwmmda durum "t;;;mamiyli'? b~kam .. dir. tlirk 

ulusu, ylizyillardan beri dinseI. ho§gi'5ri..i i<?inde ~e§itli din ve inanglara 

mensup topluluklarla yanyar.1.a ya.:1.ayip gel1niljtir. Devlet ii;;inde egemen 

dinin sal:dbi oldugu i~in kendisi~ onun engin ho:;mc5:rilsti nedeniyle de 

oteki unsurlar hi~ bir zaman dlnsel in;:m.;lardan dolay:i herhnngi bir 

baskiya tanik olmam1§t1r. bu yiizdtm ae zaten sahip oldu.:,l';u vicdun 

ve inang ozgilrltigUne hi~ bir zaruan susii•ami~ ve bir ihtiyaci hissctrni9tir 

ama ayni toplum, yine ytizyillardir,diniyle devleti. taruami.yle biribirine 

kar1§ml.§ ve kayna§ml.§ bir durumda. ya§ iyordu. Ic-te yen i ti.irk devleti, 

boyle bir ortam i4;(indc: ve tamru:aiyle ted<ra·tik bh' devletin yl.k.mt1lar1 

(85) KURTKAN.A •• a.g.e.,sol67, 
( 186) BURSALioGLU, Z. , "CumhW"iyet-Laiklik-Egi tim tlzet'ine" AtatUrk 

Arai;;:tirma Merkezi dcrgisi,C.2~Sayi 5 Ankara 1986 s.379. 
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arasinda dogmu§tur(87). Bu durumu dl..i~:indugL'imliz zaman, hiristiyan 

ulkelerdeki gibi b:i.r laikligin lil.kemizde anla91lmasl. hein menSl..lp cldugurm.:1z 

ve "laik" diye ikiye ayrilma:s:u::.a imkan vermediginden mlirnkiin g•:h:·ulmemekte-

dir. 

Asl:i.nda. yurdumuzda Avr.upada.::-i gibi laikl i g:l.n uzun y~Lllaru1 

c;ekilen c;ileleri ve din vicdar1 hUrriyt.ctine hasretin netice..;;indc gele-

memesine ragmen, Avrupadakinin cHnsizlik olarak anla:;;r1lmam.:;.si:rn. anlayabil-

mek mtikUn degildir.i'rie§hur tarihi;::"i.miz Y:tlmaz OZ'i'UNA 1m.n da ifade ettigi 

gibi laikligin dinsizlige varacak fjE"ldlde yanll.f} uygularn.as:ma §af}mamak 

mlikUn degildir. OZ'fUNA §Oyle diyor: nlaikligin kotli tatbikati ve 

dinsisizlik ~ayilma.si ile , halk ile idarHsinin arasi, 1950 1 lere dogru 

c;ok agil111i§:ti. Bir devlet adaminin hatt;a ala:Ukle mcmurun camiye gi tmesi 

ic;in bir mani yoktu.; ama gidende go:t•tilmiiyordu. Hatta gidenler, 1970 

yillarina kadar sol gazetelerde IU;'.u1.§t-~tte taYizlere hede:f oluyorlardi. (88) 

Laikligin bu 1:1ekildeki yarllx~ yorumu, din dcrslerinin laiklige aykir1 . .. 
oldugu §eklinde iddalara uzam.yor ve bu yanli§ yorum, Atai,i.irki,lin "Laik 

hilldimet tedbirlerinden, dinsizlik wanasini 91karmaya yel "tenen t·irsat<;ilaJ.~a 

t'irsa-t vermemek lzimd:i.r" (89). Direkt"i'fine ragm•:?n ve Atatlirk f Un Cumhuriyetin 

korumayi can1 pahasina yapan ve A.1ayasaya din dersini koyan 12 Eyltil 

harekatinin generallerine bile yapiliyordu. 

(87) Cf!:VIZOGLU,H. ,AtatUrk<;li ff;.i~Jli."1ce ve sonw;;lar:t,K.K.Gti9.Vak:f1 yayim. 

No.l.K.K.Ilasimevi Ankara 1980,s.98-99, 
(88} GURTA~,A.Atatilrk ve Din Egitimi,Ankara.s.127,{Yilmaz OZTUNA 1 n1n 

BUytik TUrkiye tar·H.i.C .10, tatanbul 1978,;o,.348'den naklen) 

(89) GtiRTAg.A. ,a.g.e .s .127(0sman pazo:1rli ':>.:rn lise 3 Sosyo1oji, 

istanbul 19'19, s.63,iHta'::..I.ndan :·-.aklen}. 
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Netice olarak §Ul!U soyleyebiliriz .ki Hdk denen i.illderde, 

devlet ile kanunl&r laiktir, ki~ileri:a lfriklif;i soz konusu dagil.Jir 

ve laiklik, devletin vicdan hirriyetini eaglru1:.::Wr i~in bir vasitadir. 
(90}, laiklii';in yanh.§ anla~ilmasiyla :;«anli§ yoru.7!llanmas1 iae laikligi 

savunmu durumunda olan kimselerin kendilerini dinb1 d:i.~1nda hissetmemele 

rinden ileri gelmektedir. E.TIBHAN '' J..'.'.1 da belirttigi gibi ~ 1Bir din tam.mak 

i~in o dine girmi~ olmak ve o dini yHs;uta"Jm:tit laz1md1r. Fakat o dinin 

d19i.nda olmCllllaktir."(91). Hernack ta aynl. ~eyi soyler : Bir dini taniyabil 
mek i~in, en azindan o dinin t as11c:-.m::;.ni 

tanimak lazimdi;r •• ''(92).I§te bu manads, laikligin isl.fun dinine uygun 

ol dugunu savu."lup ta mensubu olduklari bu din<~ uygun tavir ve hareketleri 

olmyanlarin, en azindan mansubu clduklari dinin inac;; eve ahlak sis 

ternini ben:tmseyenlerin din nami.na ve ya. rejim na:iuria la:i.klik yorumlari 

her zamai• yanh.§ olmaya mahkumdur ~rnna·tindeyiz. 

(90) KABAKLI ,A., "Devrirnci-Evdmci ", 3 arall.k 1986 tarihli yeni Haber 

Gazetesi 

(91) DESROCHE,H. ,Sociologies Rf: ligi ues, P. U. F. ,Paris 1968.p.217, 

A.g.e.p.217, 



.b. Laikligin Yanli§ Anla;,;1lmas.i.l11.f1 Se;ep ve Sorru~lari ve Burum 

Din Derslerine E tkis:i. : 

Yurdumuzda HHklik yalniz 1:1in ve d\in~ra i~ilirinin biribirinden 

ayrilmas1 olarak degil, ayn:i. ~mmanda bUtEn yur·ta!gilarin vicdan ibadet 

ve din hUrriyetinin garanti al tina alininere.1 ( 93) §eklinde e::..nla;nlmasina 

ragmen; din ve vicdan hlirriyetini ge:u:•nnti altina alai'"l leikligi 11Din. 

sizlik ve dine ka:r.'§1 olmak" teklinck~ m'llaysi.rak boyle tatbik etmek 

isteyen baz:i btirokratla, % 98' i mlis1Um:::m olan bir tilkeyi 11Darli' l harp" 

olarak ilan eden ve sozde din.Jar. dcvle·te manasiz 

mlicadelesi devam edip gitmi~rtir. bd fa~rde.!:llZ mUcadeledtm., hem devlet 

hem milli birlik ve duzenledigj11d·z vc h-:.m de '\.ingu.nlugu •.:lint duygu:,1-a.;:-in 

en sar· haliyle tatmin etmek ve Jinia ya~atm::'k istey~n mlisl liman ki t:le 

btiyi.ik asirdan 

:fazla bir zaman din eg:i.ti::rdnin laildige aykir:i. olacag1 kanati.yle 

ihmal edilmesi ve boylece TUrk gengl:i g:i.ne dint egi tim verilmemesi 

§eklinde dini ogretime olmut1tur. Z. flNDIKOt1LU4nu .. "1 11~hkemi z 
•' 

dini 

terbiye ve og:retim buhrani ge<;irmektedir ve bunun lehinde ve alyhincki 

olanlar vardir "(94) :;;eklinde ifade edilen endif]esi:nin sebeplerinin 

ba9inda, bu dini terbiye ve ogri;;i·tim buhranlarinl.n dogmasina sebep 

olan laikligin yanll.§ yorumu ve ·catbikidir. Halbuki, 0. 'fUHAN' in 

if'adesiyle 

ne derece 

"Din ne ka.dar 

bliyiik bir ~~ip 
kutsi b~.r mli~t-;sene ve hef}eriyet lehinde 

ise,medeniyetin eri§tigi laik zihniyet 

veya vicdan hlirriye·ti me:fhumu de. oylece il;;;ri ve insani bir gayeye 

uygun (95) olan din ve laikligin birbiriue zrt ve dli§manca yorumlan:i..p 

(93) ATATURK {Komutan, Devrimci ve Devlet Adanu. Yonleriyle) ,Genelkurmay 

Askeri Tarih ve Stratejik EtUd Ba§kanl1gi, Gn.Kur.Basimevi, Ankara,1980 

s.580 
(94) KURTKAN, A.; Ziyaeddin Fahri F'inchkoglu, Ktilttir ve Turizm bakanl1.gi 
yay1n1 , Ankara, 1987, s ._69 
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uygunlanr11aSJ. ~ bu iki Onemle kavraml. ye·terince t;;1n:tmamak·tan VBya bir 

kasittan ileri gelmektedir.Daha qo-k ta bl.r me:fhum buhrani. soz konusudur. 

HoZ. ULGEN' in deyi:§iyle "Met.'hu.m buhram.. iki f.::ebepten ileri gel.ir; 

Biri o me:fhumlarin bizzat ya~arunakta olan hayattan dogmam1~ olmasindan; 

iti%alat e§yasi gibi gi:t•mesindendir. (Bir teknik cihaz1 itt.al edip 

kullanmayi bilmemek, katalogu okuyamame.ik gi bi ••• ) o Digeri, hi9 olmazsa 

onlarin i~inde dogduklari• medeniyett;eki i.gtimai meselelerin bi.itlin 

derinligine bilinmemi§ olmas:rnaan. Bazan iki sebep bir araya gelir. 

Mefhum buhran1 ne yapar? Ya§anmaml..§, duyulmann .. ~ ve nasil dogduklar1 

da hakkiyla bilinmeyen kelimelerin yanluj yerlerde kullarn.lmasi insanlari 

birbirine dti§tirlir. Yanll.§ te:fsirler, yanlifJ hUkumler yUzlinden bazan 

ic;timat mantl.k, hissi manti.k halini alir ve cemiyet i•;;in zara.rli hareket-

lere kap:i. a.gar 11 (96). Oyle ki, yurdmnuzda kendilerin.e 111aik" diye:n 

baz1lar1n1n, bunu 11dindt:trlig:i..n z1dd1°1 olarak kullanmalar1, bunlar:i.n 

bati kill tlirlir1den dogmm~ olai• "Laikligin11 dinsizlik demek olmayLp, 

kilise ve din adamla.ri s1n1f'1na dahil olmny:m ama inannn .. ~ halk yig:i.m.ni 

i:fade etttgini bilmemeleri, Tanzimattan beri devarn etmi§tir. Tanzimat 

dil§Unilr ve ayd"tnlarinda tam bir <ltializm ha.kj!r.di. 0 ya tam?ffiiyle ken.di 

muhitine kap1larin1 kapam:t§ bir Garp hayran1diro Yahut bu tlir aydim.n 

ic;inde iki ttir §aheiyet ya§ar; bir tara:f1nda i9ine kapannu.~ ve ~eklini 

kaybetmi13 §ark, otede muhtel\iD!'(SJ;2...;.:; ve rt:alite ile bagimsiz Gar·p. 

(95) TURAN-.O••.:..'.'Din ve Laikli.k", TUrk Yurdu, c.l. sy.275, Anakara 1959, s.3. 
(96) ULY..E:Ni H.Z., Millet ve tarih ~uuru, i.U.Ed.F.yy., ist.1948, s.1-2, 
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Bu dUalizm (Qifte standart veya ;;;;it~t.::. §an::;i.y,~t), Lirbi.cinden habersi'.:!: iki 

insan gibidir. Aralar:m.daki U9i.l!'Uinu farket;w:ksi:dn yanyuna ya§ar durm'lar. 

(97). Arna bu yanya.na ya§ama, sulh i~i.nde bi.r ya§ama olmaktan 9ikmi.;:, gilnU

miiz Cumhu.riyet aydinindaki bu yanll.~ la:lkl ik a:-:1lc;y1§ l. ve 9ifte standart, 

'11.i.rk aydim.n ve TUrk halkirnn, TUrk kti l tUrlli1Un temel urLaur larJ.ndan biri c

lan din ve din kill tilrtinden kasten veya bilf?,isizce mahrum olma { 98) s onucunu 

dogurmw:;tur. 

Ulkemizde laikligin yanll:.J a nlasiJ.1ma::nnJ..n sebeplerinden biri ve be1ki 

de en onemlisi' Tilrk aydl.m.n :m, Tc.mdmat t an i tibaren geri kalml.9l1g1n Sebep-

l erini genellikJ.e dine yUklerncsi ve b0yle,:e dine karlJ]i t i r tutum. ii;ine gi.t'me-

si dinine candan Lagl1 olan halk ile kendlsi aras:tnda.ki kopri.iniln y1 k.ildigim.n 

f a rkina varrnarna s i, aydin- halk ikile9n1es inin dogmasidi r. BL- onemli sebepte, 

Cumhuriye t dc>n e mi nde Te vhid-i T€dr i s a t il e ka.pa t i l an medresele.r.i, sadcce dini 

eg i tim ve ogr etin1 y a p e_n raese l eJ.er ola~· .::ll..: gormesi , bu med.resel<~rde tip , rnlk1en.-

d.i s lik, e dc:bi yat v.s. g i b i t'ak'J.ltele.r-in, mat-=matik, kimya ; yaba.-i.ci dil gibi 

der sler in yaninda, d i nin ve din derslet·i:.1in bu gi.lnkil Al manya ve A11usturya, 

ve.ya di ger tilkel e rde okutul an din der s leri. seviyes inde bi.le o l madigini bil-.. 
merueleridir. Burum sonucu i.i.ll~emizde , !]Ogu zaman yanll.§ bir yakla§imla yorum-

lanan ve dine hayat hakki tam.mama ~eklinde anla§ilip anl atiL;1aya .;al191lan 

bir laiklik anlayi§i.n.in sonucu, san<-.y ile~n.e stir-ecinde bulunan ve bunun ge-

tirdigi ~ok ~e9itli karma.']:t.k mesd.~lere ta-;.• :i.r almayi beceremt:z hale dti§en. 

'fiirk toplumun bu konuda en biiyi.ik yardi.mci.sindan (M.anevi bag1ndan) uzak tu-

tulmw~tur. Ti.irk toplw11 0 bu s1.Jrctte ktiltiiri.lntin hemen her kesimi dir1le yog-

ruldugu i~in, ge•.;mi§iyle bag:m:i. yi tl.rv1i§, dolay:i..s.Lyla tabii temelinde kopuk 

-(97) tiLKEN. H.Z., A.g.e., s.2~j. 

(98) D.P.T., Milli KUltlir, Ankara 1983, sah.520, 



168 

hale gs~lmi§tirc.. Cum.huriyet tm-.Lhincle, bir lc.sl.m aydi.nlar ve k:i.smenen 

yonetici i;;ev·relerde haki111 olan dini t.r..n.1.iii~:lv.tan ve l&ikligi yari.11§ 

yab-<:dlcila§m.i§ veya ters dU§m~i§ bir nesil yeti§mesi.ne yol a.;;m1§t.1r 

ki bu ~ekilde saglrun bir din ktil turil ol.mayan bu gibi gen~ler ~ yabancJ.. 

ideolojilerin aleti olarak silfilili eylemlerle devleti yikl:naya te1;jcbbUs 

edecek kadar ileri gi"l[;Illi§lerdir ••• 

l'i.irkiye 1 de laikligin yanll.§ a.nlasil .. ma.s:i..na ve bu yanll .. § aulay:q}l.n 

okullarda din dersi verilmAHini en..geller bir duruma gelmesin.e vesile 

olan sebeplerden b.iri ae, her tii;:-lti te¥.nik j_wkaularlu. d~ desteklenen 

bir komilnist ideoloji.n.in Jr..::rle0m.::si i~in zemin hru.arlama propagandalarim .. n 

ba§arl.ll. olmas1d1 .. ro 111955 yl..11.nda Moskova' da toplanan Koinililist part:i 

temsilcileri toplantisinda all.nun l.8 maddelik bildirinin !:•.Ci maddesini:n 

din dur:;manligim .. n tahrik edilmesi §Oyle istenm~=-::ktedir: 

MADDR: 5- Gizli ve a.~ik din dii§rr.anl:i.gi yapacaks:miz. Mezhep 

ve tarikat m'i.in.al{.&.§alarini tahrik edec:·el<siniz.". 
•' 

Soz konusu Komi.inist Beyann.artve' de belirtilen hususlar, hedep 

memleketlerd.e ve ozellikle Ulkemizde nar·:fiyyen uygula.JIDl.§. "M:i.lli 

ve dini inan~lari zey1.i'latmuk, din di.i9manllg1ni yaratmak; dini, insanlari 

kilsktinle§tiren bir afyon olarak truutmak. mezhep ayr1.hklarim .. te§vik 

etmek, ai;i.ktan olmamakla be:rabcr dinsizligi te§vik etmek ••• 11 
( 100) 

§eklinde la:i..kligin arkasi.r.a sig·u, l [ ."rak 
~ .... ()\bi 

ve dil§Uncelerle 

(99) D.P.T. Milli Kliltlir, Anb:u-a 1983, sh .. 520-521, 

( 100) GUNCEL KONULAR, Genel Kurma.y Askari: 'l'arih ve Stratej ik Etild 

Dairesi Ba§kanligi, Gn.Kurmay Basimevi, Ank.1980,sh.28-30, 
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·dQ~il, 

derslerine kar§1 G.1k1Im1§tl..r. N'it;:;kim, 1978 y1l1 ~ubat ayinda Ankara'd?.! 

toplanan 11.ilnkara Demok:rat:i.k Egitim KuJ•t;\ltayi, DEK, So:1ui:;; bildi:risinin 

5. inci maddesinde ve 18 Maddelik Komln.ist Beymmci.m.ay.;; ve o·nun 5.ci 

maddesine benze·tircesine :;,:oyle den• yor: 

"Devlet gildUmi.indeki t:i.im I.Hatitil Okullar1 ,Kur'an Kursl<:n~1 gibi 

gerici egi tim km•umlar:i.nin sona erdiri lmesi ve .feodal egi time karl}l. gerek-

li biit:iin alanlarda mticadele edH11tesinin g0rei~i.ni belirti.r 11 (101). 

Ulkemizde laikligin yanli~ anla§JlmasJ ve :1anh9 uygula;na iste.kleri 

oyle garip ve bard t noktalarci ka.ja1~ gotiiru.l.mU:;rtUr ki, devletin rodyosun-

dan bir dua okunm.:::is1, l aiJ.d igin yaru.nda Crntihuri.retin °i fl as" ettigi §:ekilde 

yorumla1lmaya, {;a1191lm::u;}t1:r. 13 Arahk 1.986 t1:.r:i.h1 i bir gaze-l;ede M:.imtaz 

SOYSAL, 11 iflas•i Ba::;l1g1 al t:i .. nda: 

"'l'Urkiye Cumhuriyeti dLin 12 Aral.:1.k 1986 Ct...1ma gi.inU saat 7 .15' te 

iflas e·tmi§tir. 

O an, bilinc;;li bi:r zamanlamayla, bUy;:.ik kentleri susuzluktan k.:i.r1 

lan • ba.s:kentinde ti:fo ve sari l ·1k b;wgosteren ••• Tii:f.'kiye Cumhuriyetinin 

radyolarindan yagmur duas1 okundcgu andirlr. 11 .:U.lah:i.m~gogi.i.n bereketli 

yagmurlar1n1 bizden esirgeme11
• Bu so~~ler, cuma sabahinin" dl.n ve ahlak11 

saatindeki spikerin agz1ndan 91 kan .r:1o:i:ler •• ( 102) • 

Tezimizin, TV ve r-adyo ile d:i.n i::g:it.imi nC.lumUnde de izah ettigimiz 

gibi, laikligin be~igi olan Frans1.z televlzyommun b:irinci kanah 

TF-L'de her pazar sabah1 lit,; s;s.at mE·eyle kiliseden dua e.dildigini ve 

uzun silre Cumhurba§kanlig1 yapm:i.~ \h::.lery Giscaru Ii 1 Es taing' in Cumhurba§kam .. 

olarak kat1ld1g1 katedraldeki ayinin naklen yay1nland1g1n1 bizim ayd1n-

larimiz nasil gormezden geliyorlar ? 

(101) Milli Egitim ve Dini Hayat, Bogazi~i yay1nlar1, istanbul.1981,s.238, 

(~e:;ii tli ·tebligleri:km olu§mu~ kollektif ki"tap) 
(102) SOSYAL,M., 13 Arall.k 1986 'l'a:.:-·ihli Milliyet Gazetesi, 
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Laiklik, her ne kadar, devletin din kar§J-S:.Lnda notr olmas.i(l03) §ek-

linde ifade edilirse de, laik bir devlette de, vatanda§in ve hatta devlet 

adaminin din kar§l.Sl.nda notr olmasl. demek degildir.A.KABAKLI'm .. n da. i.fade 

ettigi gibi. laik lilkelerde, devlet i le kanunlar Hdktir. yoksa ki§ilerin 

laikligi soz konusu degildir(l04). Buna ragr11en Ulkemfade laiklik boyle 

anla§:i.lmami§, laikligin be§igi olan lt'ransa'da 1970 1 li y:i.llarin Cumhurba§kam. 

Valery G.d'Estaing her pazar gUnU ef}iyle Paris 

Katedralinin haftal:i.k ayinlerine katilirken ve bu ayini Fransiz devlet 

televizyonu TE-1 U~ saat stireyle arah.ksiz yayinlanl.rken, lilkemizde bir 

Cumhurba§kaninin Cuma namaz1na gitmesi koriueunun bile laiklikle bagda1:}ma

yacagi tart1§malar1 (105) yap1labilmi9tir. Hat;ta bir devlet adamrnin, cenaz·e 

na111azina kat1lmasin1n laiklik ad1na tar-C:t§l.ldigi glinler olmu:}tur. Laik 

Bat1l1 lilkeleri ve Amerika'yi gc)ren herkes, bu i.iU:eler-in hav&alanlarinda~ 

istasyon ve garlarinda, hastahane vc her seviyecteki okullarinda, birer 

kii9i..ik kilise (chapel) bulundugunu, otel odalarina birer incil konuldugunu 

gormii§ veya duymui;;;tt..ir. Y .OZER, B.i'.'iiksel havaalcuunin son derece bak1ml1 ve 

temiz odugunu belirttikten sonra, transit salomu1da zevkle doi,J..:mrni§ ve maun 

agaci oyularak yap1lm1§ minberi olan glizel bir mescit bulur.duguuu ve ayric 

yahudi ve hiristiyanlar i~in de ayri ibadet yerleri dUzenlandigini ifade 

ediyor (106). Aym. 'fJE=kilde Fransa 'nu1 i:e:.inci btiyUk 9ehri Lyon §ehri tren 

istasyonunda da her dinden insam.n iba<let edecegi olduk<;ta glizel bir salc·n 

mevcut olup, icinde Kur'an ve dint yayinlar da bulundurulmaktad1r. 

Ulkemizde ise bu gibi durumlar hep laiklikten sapma olarak nitelendirilmi~, 

basin ve yayin organlar1nda her vesileyh~ din aleyhtar1 tutum bi tmemi§ti:r. 

(10?). 

(103) ERDOGAN,M., 11Laiklik. Din ve Gelenek",F'or-m Dergisi, C.6,s.145,s.25, 

(104) KABAKLI,A., 11Devrimci ile Evrimci 11 , 3 Arall.k 19&6 tarihli Yeni Haber 
(105) Kasim-1989 gtinliik gazeteleri, 
( 106) OZER, Y. , 11 Aral1k 1988 tarihl i l'tirkiye Gazetesi, 

(107) D.P.T.,Millt Killtilr, Ankara 1983, s.521, 
T:i:.MURTA§,F.K., Milli Universite ve Ref'orm, Istanbul 1972, s.144-145, 
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tilk.emizde. laikligin y.:ml.i.50 yorumum.I ve vygulcPtaSJ.m. yaptirmak iste-

yenlerle. din ogretimini ve d:in dersle:rinin. laiklige ayk1r1 olc:'mgunu 

savunanlar hemen hemen ayn1 sozlerle goril~lerirli dile getir_mei<:t<-,dirler: 

Bohr-iye U<;'OK; 11Din dersleriuin Ulkemlzde zorunlu kl.l.i.n.masi, 

anayasa1111z1n 2.nci maddesine aylnr1 dU~er. QLinkil bu mEiddede 'l'.C. 1 nin 

"laik" bir ckwlet oldugu yaz1hd1r"(l08) ri1{l"ini ilc-d. sUr-i.iyor. 

Orhan '.I'UZUMEllf, (Dani§tsy Ba;;;;ka1u) , 110tml la.ra din dersi konulmas1 laH<-

lig•:: ayk.iriilir-11 • Evr·en Pa§a 'nl.n koydurdug,u, okulla~,·a zo.runlu olan din ders-

leri kesinlikle yanl1~t1r •• "(109) sozle:cine karl]1l1k, cevap olmak Uzere Ana:ra·-

sa Pro.fosorti Orhan ALDIKJ\CTI ;70yle dis.~or: 

- "Okull&ra din dersi koncJb;asindan daha modern• dah::i i;agda§! bir dii§i.in-

ce olamaz 11 (llO). 

Eski bas;bakanlardan Blilcmt ECEVI'.i' ise, 11Laiklikten en bUyUk sapmala-

rin • irticaya en bilyUk odUnlt:'ri n 12 Eyliil askeri yonetimi doneminde yer-

aldig1 ve ~dmdi bunle>..r1n s1kinbs.l:m.n ~<-ckildigi ·de. z:rt:lk hie;; bir ku§ikuya 

yer b1rakmayacak a:.;:1klikla gortilr11E·;-:tedir"(ll1) sozJer:i.yle Rusya'rnn bile 

kapattl.gJ. kiliseleri ve camile:ri at;:tl.gl.. hristiyanllga girdigi tarihin bir-

inci y1lu.11 kutlama torenle:dni t:elevi:;.;yonundan vei·digj s1ralarda, din 

derslerinin laiklige aykiri ve irti.caya odtin vermek oldugunu ileri stire-

biliyordu. 

{108) UQOK,B.,"Tilrkiye'de Din F:gitimi Konusundaki Gorli§lerim11
, 

Atatilrk'iln Yolunda Bir .Arpa Boyu, 'l'.'I'.'"Krm.B.,Ankara.1985 s.160, 

(109) 13.Arahk 1988 tarihli Sabah Ga:::etesi ve dj.l;er gtii<liik gazeteler, 

(110) 09 Aral1k 1906 tarihli 'ftirkiye Gazetesi ve gilnlilk Gazeteler(HUrriye) 

(111) 14 Arall.k 1986 tarihli '.l.'ercliman Gazetesi, 
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A.F.:SA~GiL gibip O.'I'URAN 1 da; laikligi:i yanh~ yorumunun boyut

lar1n1 a«;ik bir eyekilde §Oyle dile getiriym.-: ••• i-Ukat, iba(..aet ve mukaddesa-

tin itibar1n1 kiran, dini an'aneleri ve din a0.amlarim .. istihza mev2.u-u yapan 

irtica ve gericilik amili sayan telkin ve propog~ndalari ve hatta b.:izen d 

dindarlarin resmi rrievkilerde yUkse3 m.esir~i, onh"!yen hadiseler-i bir tarafa 

biraksak dahi, ibadet hakkina bile her zaman saygi gosterild:i.gir.i iddia 

etmek imkansizd1r.~t1(112). 

Ulkem.izde, laikligin yanl1~ yorumlanm<:.suun neticel..:::rinden en i;:ok 

etkilenen din ogretimi ve din dersleri konusu 1982 Anayasasi ile gariplik-

ten kurtar1lm1§ ve bu korm laiklikle bagda§t:tr1labilmii;;tir. Laikligin 

yanil:u~ tatbiki neticesi ihmal e:chlen din derslerinin, bir ~.ok Bat1li ve 

Laik illkelerde oldugu gibi mecbu:ci hale get:irilmesinin gerekgeleri.ni de 

goz online ser·mekte yarar vc zaruret gi-5ri1yoru::r.: 

1982 Anayasasim. yapan Dam.~ma 'Meclisi Uyelerinden i. Dogan 

GURBUZ, bu dersi.n laiklige aykiri olmadJ g:.uu ve ge:cekgelerini savunurken 

§unu ifade ediyor: 

" •• Atatlirk' Un kurdugu Cumhuriye-t 'l"i.ir-kiye 1 sin in teme 1 kaidesi ise 

laiklik olmu~tur. Tasari gerek~esinde laikligin dinsizlik olmadigi 

belirtilmil'J; ama a~ik tari:fi yap1lmam1f_ft1r. Bu sebf::'!ple, laiklik bu gUne 

kadar kii;;ilerin dilf)ilnce ve :felsefelerine, uygulay:Lc:t.lar1n gorli~ ve 

dUi;;tincelerine gore §ekil ve li"il.L'"iteva kazanm:q~tir. 

(112) TURP..N, O.,Tlirkiye'de Manivi Buhran, Din ve laiklik ,Ankara.1964,s.71, 

BA:]GiL,A.F. ,Din ve Laiklik, Istanbul 1955; Y.OZTUNA,Bi.iytik Tilrkiye 

Tarihi, C.10,so348,Istanbu.l 1978, 
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Laiklik. din aleyhtar 11.gi, oz<e,llik le isl fun Dini alyhtar hgi olark 

anla§1lm:..13 ye yer yer bu yom.'k~ uygulamal<".,Ni ro.at;lanriu.§t:.r. Bu tutum ve 

anlayl.\:J milletimizin vicdrun.nda dzrin y;;-.;.ral.ar aQml.§ f id.are ed:Ll('nl.erin dev-

Bunun sonucu da elit tabaka ile vat~i>.'ltdt>l~ ;ocr.n.Binda her yi5ndGn kalktnabilme-

si i~in gerekli i§birl.igi ve goni.il birligi saglanamru111.~rti.r (113) ~ 

D~GURBtiZ, kanun gcrekt;eleri arai:nnda ~un.lar1 da i:fade e:J.iyor 

11Din, ie;tiruai bir ihtiyaigt:i.r. Ifor· kiginin iyi veya kotil. mik,,pel: veya mcn:fi 

bi:r inanca sahip oldugu gfrclilmektedire l~:i.~inia iru::.r; ihtiyaci dogru ve 

yanll.§ yollara stirlikleyebilirQ Ahlak:m kB,J·nagi ca genel olarak dindir. 

Cemiyete ahlakli f'ertl<'!r kazru1dl.rrua:..t. istiyorsak, bu fertmcra din ve egitim 

meydana gelebilmesi igin, :fertlerin egi tim ve ogretim di:innminde !'En'.i: yon--

den de egitilmesi luzumlu ve zaruridir ••• (114). 

Dani§ma Meclisi Uyesi f'uat YILNAZ i:se : 11 ~ •• Say1n ar-kadas;lar, 

y1llard1r biribirini ·takip eden ~c§itli hatalar dolay.:unyla kelime-i §eha-

det bile getiremeyen. hatta bun.a ihtiy~~ dah:t duymayan nesiller yati§-

tirdik. Bu:nun gUnatnn:t y!.lklayecek merci aramayt birakaliw ve Tiirk i;-;ocuguna 

adam o.ldtirm.e. gasp , soygu.."1 , gosteri • if]f/:-i.1. luziliu. t.aht·ip. milli 

ekonomiye ihanet, a.r.iarui. teror, kurtar1lm1§. bolgeler, enternasyonel mar·§-

lar, Lenin, Muo ve Kasro yer-inc din.in ger~ek an.landa ve devletin er1liyeti 

Anayasa Komisyonu ad.in.a Ihsan \X)K.SEL de §Oyle diyor: 

11 u TJ..}lkl. bir insainn bacaklar1 gihi. milliyet duygular1 kuvvetli 

olmayan, dini duygular1nainaric1 tam olma.yan toplumlaru1 y.1k1lmaya mahkfim 

(113) DANI~ MECLisi ZABITALARI, B.140,0.l.9.1982,s.273(i.D.GURBUZ) 
(114) GORBUZ,i.D. ,Dan1§ma Meclsi Zab1talar1, O.l,B.140,s.273, 

(115 YILMAZ,F., Dani§ma Meclisi Zabitalari, O.l,B.140,s.275, 



aJnbetleri vard!.r. Allah Tilrk milletini btmdmi esirgesin ••• Hi.; bir zaman 

din ogretimi ve c.gi"timi laiklige ayk.tri degildir11 (116) • 

Yine Dan1lilma i\'iecH si tiyer-:i i\Jurettin. A.yan:.::.glu , 64 U3·e U!'kada§iyla 

birlikte ver-digi onerge Uzerine konu$urkenn: ••• BUyUk ~ogunlugu mUsltiman 

olan ·rurk milleti dini gorevlerini yE:rine getirirken serbest olmal1, din 

ve vicdan hlirriyeti agik ve kesin olarak hm·kesin anlayabilecc~gi gekilde 

Anayasada yer almal1dir. Boylece memle ke timizin g~lecegini tcsilir.a·t alt1na 

alacak olan 'f.'iirk gengligi dini bilgiler·le mUe.zhh.e~~ olc:t!"ak yeti~melidir. 

Dinini ve ahlfik1n1 l::aybeden milletler s-ok;r~eye ni::;.hkrn11dur. 12 Eyllile gelmemi 

zin nedenleri aras:rnda dini ve ahlaki. bilgilerin noksanllgim. da sayabili-

riz ••• islam dini ~ocuklarim1za he:c <;;e9it; hura:fe ve me~:h(.'lp taassubu.Vldan 

uzak olarak devlet okullar:i..nda og1~et.iln;;:;:: li. ibadet gibi dinin tatbikat1yla 

ilgili hususlarda vatcmda§ serbest b1rak1lmalJ.di.r. Bu sure·tle gizl i yilrutii 

len din egi timi Ve ogre-timinin onlenecagi k~dati:ndeyiz. ~. ( 117) ri. derken 

Kamer Gene;;, 11 ilk ve ortaokullara din egitimi koydu@.lill.1J.z takdirde, kanaati-

mizce laiklik ilkesinden bliylik b i r odiin Vt;rilm~~ .;;;lma.ktadir'' .. _: , 

Din egitimi ile Atatlirk ilkele.c·i bana gore bugda§maktadir"(ll8) §i::k 

linde c;;eli~kili i:fadesiyle din der•slerinin laikligc aykir1 ama Ata·tUi·k 

ilkelerine uygun oldugunu if'ade etmekted i r. 

Vicdan, din ve inan~ hU.rriyetiui gar.l.nti alti:na alan ve din dersl0-

rinin mecburi hale gelmesird sagla~ran 24.cli ir.add.anin M.G.K.da gorli9meleri 

sirasinda da NLG.K. Anayasa Komisycnu Ba:Jkax11. Hakim 'lumgen.~ral M.uza:r:fer 

Ba~kaynak, din derslcri meselesird.11 yJ..llard:u:· ihu-,:;:;, l edih1esini kastederek 

" 
(116} GOKSEL, t. , Dani~ma Meclisi Zabitlari, sh.280 

(117)AYANOGLU, N.; Dani§ma Meclisi Zab1tlar1, shQ27r ~ 272 
(118) GENc;;, K. ; Dani§ma .Meclisi Zabitla.ri. sh.276 
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0 ihmal edilmi§ bir miies:ieyi. bu :g;ekilde Ar1.aya";:,da ihya etmek zorunlulugu 

duyulmu9tur"(ll9) diyor. 

M.G.K.tiyesi Hurettin ERSiN 11 
•• e(;iinkii Ulkelerde toplumun birle§ti-

rici unsuru olarak din mevcut o.ldug1 .. m.a gfJ.r.·e. bwm herkesin bib1esi kadar 

c;ok tabii bir §ey yoktur. Ozell:i .. kle Ti.irk t;oplumu bil;:/ilk bir ekseriyetle 

islfun Dinine girdigine gore. o halcie bu imkam .. kendile:t'ine saglamak ve 

birbirlerini ba§ka yerden alacaklari yex·de, devletin kon·trolli altinda 

saglamak <_;.Ok da}ia uygun ola.c:ald;:1..r. 

Binaenaleyh, burda (din dersleri ~in) 11zorunlu" kelimesinin bu 

tarzda ai;;1klamas1. hi~ bir zaman laiklige aykJ.:ri dcgildir? ... ( 120) • 

§eklinde goril§lerini dile getirmcktedir. 

Netice olarak, Laikligin, din og;.~etimi ve din dm"':ale1"iyle ilgili 

olaruk stiregelen yanl1~ uygu.lw.1aci. 1982 Anayasas.J..nin 24. maddesi ile bclli 

bir seviyede aGikliga kavu.jturulmu§ ve boylet:e okullarda mecbur-i din 

dersleri konulmak surctiyle mahrfuuiyetlere, bir olc;ild~) ·tarti§malar-a 

ve yanli§ anlamalara son verilme;ve ;;al1§1.lmi~t:i.r. Laikligin yanli.11 yorumu 

ve uygulamasi nedeniyle. zaman ~~ruuan hi<; okutulmayan, za:11an zaman segmeli 

ders olarak ders saatelri ic;inde veya d:up.nda okutulan, am.."'l hi.;; bir zaman 

iizerinde tarti§malarin bitmedigi din dersleri konusu, milletin kahir 

ekseriyeti tara.findan kablil edUen Anayasa ile c;oziimlendigi gibi. a:,yni 

zamanda laiklik konusunun yorumu.i:ia da bir· g.erc;eklll< getirilmi§tir. 

(119) BA~KAYNAK,M. ,Milli GUvenlik Konseyi Zabrtalar;.., B.118,0:1, 

18.10.1982, s.341, 
(120) ERSIN,N.,M.G.K.Anayasa GOrli§me Zabitalari, 18.10.1982, s.342, 
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C. D i n D e r s 1 e r i n i n L a i k l i g e 

A y k i r i 0 1 m a d 1 I i : 

Laiklik, rcsmen. 11ki§ilerin bilti.in aadcligi ile dindar olmalru:·1n1 
saglamak.11 (121) §eklinde anla§imasina veya boyle anla~.tlm.asi ve uygulanmasi 
gerekmesine ragmen boyle olmad1g1n1 Uztilerek gorUyoruz. Bu bakimdanp din 
ogretiminin ve din derslerinin laiklige ayk1r1 olmad1g1n1 savunmaya mecbur 
kaliyoruz. 

Lfilk devlet, ki§ilerin dinsel inan;;la.rina uygm1 davronma.k ve 

ki§ilerin dini inam;larini glivence altina alw.akla yi.iki.ilnllidlir (122). 

6 nisan 1949 tarih -ve 9119 sayili Ilakanlar Kurulu ile ka.bul edilmi§ olan 

insan Haklari Evrensel Beyannamesi de devlete bu gorevi ylikledigi gibi, 

vatanda§in dinini ogrenme hakk:rn1 ·tan:1..maktad1r. Bu beyaTUia.menin 18. maddesi 

aynen : 

" Her §ahsin :fikir, vicdan ve din hi.irriyetine hakk.1 vardir. Bu 

hak, din veya kanaat degi§tirmek htirriyetini, dinin veya kanaatini tek 

ba§ina veya topluca, ai(fl.k veya ozel sw:·ette~ ogretim, tatbikat, ibadet ve 

ayinlerle agiklama htirriyetini gerektirir" demektedir. Devlet bu Beyanname-

yi kabul ettigine go.re, vatinda§.1.n1n din.t ogretim ve ibadet hakk1n1 da tani

mak ve saglrunak zorl.illdadir. l§te bu bakimdan 1982 Anayasamizin 24. maddesi 

bu konuya §Dyle 1§1k tutuyor. 

Madde - 24. "Herkes, vicda.n, dju.i inru19 ve kanaat hi.iriyetine sahip-

tir. 

~CULUK, (U~lincti Ki tap), Harf A.Km.gi yayim .• Istanbul 1987, s~45, 
(122) ERYI~. Y.,"Hukuksal acidan Laikligin KorunmasJ. 11

$ Gilncel Konular, 
Gn.Krum.Basimevi, Ank.1984, say1 5, s.152 
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1badetler, dint ayin ve torenler serbesttir; bunlar kamu dlizenine, 
genel ahlaka ve bu amaclarla gikarilan kanunlara ayk1r1 olamaz. 

Kimse, ibadete, dini ayin ve torenlere kat1lmaya1 dint inan~ 

ve kanaa·tlerini ac;iklamaya zor lanamaz; dint inane ve kanaatlerinden 

ve dini inanc1n1n gereklerini yerine getirip getirmemesinden dolay1 

kinanamaz. 

Din ve ahlak egi tim ve ogretimi ~ ilk ve ortaogretim kurumlarinda 

zorunlu olup# Devletin denetim ve gozetimi altinda yapilir. islam 

dinine mensup olmayan ki§ilerin din derslerini takibi isteklerine 

baglidir. 

Milli egemenlik ve Cumhuriyet ilkelerine ayk1r1 olarak kimse, 

Devletin sosyal ekonomik, siyast veya hukuki temel dlizenini kismen 

de olsa din kurallarina dayandirma veya siyasi ya da §ahsi veya 

ntif'uz saglama amaciyla, dini veya din duygularini yahut dince kutsal 

sayilan degerleri. her ne suretle olursa olsun istismar edemez ve 
•' 

kotilye kullanamaz. Bu yasak dl.§ina cikan veya ba13kas1n1 bu yolda k1§k1rtan 

gercek ve tilzel ki§iler hakkinda kanunun ongordtigii mileyyideler uygulanir." 

Din dersi okutma i§ini devlet kendi Uzerine ald1g1na gore 

\{e bunu laiklik ilkesine de ters gormedigine gore t artJ.k soylenecek 

bir §ey yoktur. CUnkti, din. dersinin mecburi dersler arasinda ve devlet 

taraf'l.lldan, devletin gozetim ve denetimi altinda okutulmas1n1 garantileyen 

1982 Anayasasini halkin kahir ekseriyeti gonillden destekleyerek kabul 

etmi§tir. M.GoK. Anayasa Komisyonu Ba13kan1 Hakim TUmgeneral Muzaf'f'er 

B~KAYNAK'J.n da belirttigi gibl, "Bir milleti dinsiz yapmak mi.imkiin 

degil, Bu c;ocuklar din killtilrtinil okulda almayacak, ailesi vermeyecek ••• 

Nereden verilecek? (123}. Yani, din dersini devletin okutmas1 ve 

(123) BA§KAYNAK, M. 1 Milli Gilvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu ZabJ.tlarJ., 

o.l, B.118 1 18.10.1982, sh.342. 
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en c;ikar yol olarak kabul edilmi§tir. Bunda, uzun yillar bu derslerin 

laiklige aykiridir dli§Uncesiyle hie okutulmamasinin veya sec;meli olarak 

okutulmasim .. n devlet ve milletimize ne gibi zararlari oldugunu resmen 

anlamamizin da :faydasi olmu§tur. 

Diger tara:ftan, 25.5.1949 ta.rib ve 7217 sayill. Re:smi Gazete 1 de 

yayinlanan T .. B.M.M. karariyla kabul edilen 1nsan Haklari Evrensel 

Beyannamesinin 18.ci maddesinde oldugu gibi, 26.ci maddesinde de: 

ti Her §ahs1n egi tim hakki vardir •••• " denmekte olup • bunun 

ic;ine, din egitimi ve ogretimi de girmektedir. insan Haklari Evrensel 

Beyannamesini kabul edenlerin • din ogretimine kar§l. olmalar::i..nin manasi 

anla§ilamamaktadir. Dolayisiyla, din dersine kar§i olan1n, bir manada, 

insan haklarina da kar§l. olmalari gibi bir durum ortaya c;ikmaktadir. 

Necmettin HACIEMi:NoGLU•nun da belirttigi gibi, devletin idaresi 

ic;in soz konusu olan laiklik. dini inanclari ve bu dini inanc;larina 

gore te§ekktil etmi§ dilnya gorii§leri ve ahlak anlayi§lari olan :fertlere 

tatbik edilmemili, Bati 'daki orneklere uygun bir laiklik anlayl.§1. 

ile (124) yeni yeti§en nesillere gerektigi gibi dini ogretim yaptirilmal1-

dir. Atatilrk'Un "Ttirkiye Cwnhuriyetinde. herkes » Allah 1 ina istedigi 

gibi ibadet eder. Hi~ kimseye dini fikirlerinden dolayi, bir§ey yapilamaz. 

(125) §eklinde i:fade ettigi "Allah' ina iste:digi gibi ibadet yapabilecek 

nesillerin yeti§mesi igin, din dersi okutmak ta laikligin oztine 

uygundur. Yine Atattirk'Un: "Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz uluslarin 

ya§amasina imkan yoktur. 11 (126) diye belirttigi ve milletin devami 

ic;in §art olarak gordilgli dinin ogretiminin yapilmasi nasil laiklige 

(124) 
(125) 

(126) 

HACIOONOGLU. N., Milliyetc;i Egitim Sistemi. Ankel977, s.22-23. 
iNAN, A., M. Kemal ATATURK'ten Yazdl.klarim, Ank.1971, s.98, 

KILIC, A., Atattirk'tin Hususiyetleri, istanbul 1955, s.64, 
ATATURK<;ULUK, (0.;Uncil Kitap), Harf' A.Krnt .. g1 yayini, ist.1987. 

s.222 
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aykiri olabilir? ••• 

Din dersini laiklige aykiri olarak yorumlayanlar. bunu da Ats.ti.irk-

ciililk adina yapanlar; Atattirk'iln Hepimiz, dinimizin emir lerini ayn1 

derecede ogrenmeye mecburuz. Her :fert, dinini • diyanetini • imarunl. 

ogrerunek icin bir yere muhta~tl.r. Orasl. da mekteptir. H ( 127) sozlerini 

de laiklige ve Atattirk'e ragmen Atatlirk~iililge kar§l. mi buluyorlar? 

Hamza EROGLU'nun da i:fade ettigi gibi 9 toplumun manevi ihtiyac1n1 

ve huzurunu saglayan dinin egitimi ve ogretimi de toplwnun sosyal 

bir ihtiyac1d1r (128). Toplumun bu sosyal ihtiyacinin kar§ilanmasi 

ve din dersi ogretimi de kesinlikle laiklige ve Atatiirkc;lillige ayk1r1 

degildir. 

Lail( illkele1•de ve sanayile§mi§ bat.l.11. tilkelerde din dersinin 

ne durumda oldugunu ve bu iilkelerde otedenberi ve kesintisiz olarak 

yeterli seviyede din dersi okutuldugunu a.;iklayan boliimde de geni::; 

olarak ifade edilecegi gibit din dersinin mecburi olmasi laiklige 

ayk1r1 bir uygulama degildir. 

. . 

~(i27) A.'i'.i\TtinK 1 Un· Soylev ve~Deme,_;leri, G.II, ,Ankara,.1952, s.93 
(128) EROGLU, Ii.. "Modern Egitim ilkesi olarak Egitim Birligi ve Yanll.§ 

Uygulamalar", Atati.irk Ara§tirma Merkez Dergisi. C. 4, sayi 

11, 10 Ankara 1987. sayfa 43, 
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IV- D i N 0 G R E T t M i N i N T A R i H i: G E L i -

lilkemizde din dersle:rinin tarihi geli::;imini • bu derslerin zaman 

i ~inde mecburilikten, yokluga ve kandirmaya, sec;meli ve nihayet mecburi 

dersler arasina girmeye kadar gecirdigi devreleri gozJen gegirmekte 

yarar gorilyoruz. ~unu pe§in olarak belirtelik ki. Osmanli doneminde 

de din egitim ve ogretimi problemi esasli bir ~oztime kavu§lturulamami§tir. 

Esasi medrese egitimine dayali OsmanlJ. Egitim Sistcminde, din egitimi 

medrese iginde verilmesine ragmen, 'l'anzimatla birlikte medresenin 

dl.§Jnda ayri mekteplerde egitim yoluna gidilince o donemde de din 

egitimi ve ogretimi problemi ortaya ~ikmi;:;.tir (129). 1933'te Ilahiyat 

Fakilltei$i Dergisi 'nde (birinci sayi.da). :LHalrJ.n BAL'l'ACIOGI.U; (130) 

diye ifade ettigine gore, diemek ki, Cu.mhuriyet oncesinde de din kill ttiril 

yetersizdi. Cumhuriyet 1 in daha ilk y1llar1nda bir ilahiya·t; prof'esoril 

uBiz. din kill ttir a<;1s1ndan talihsiziz •••• n diyebildigine gore, bu 

soz, Cuml".i!.uriyet oncesinde de dini ogretimin yeterince verilmedigini 

if'ade etmektedir. BALTACIOGLU, eger kendisinden sonraki gen~ligin 

dini kill tiir yontinden hie;; bir §tY ogreneruedigi gi.inleri gorseydi • §tiphesiz, 

bugiin ki scviyeyi if'ade etme.Kte gtigllik c;ekerdir. Hikmet TANYU 0 nun 

da belirttigi gibi, " MoAkif' ; Babu• l Me§ihat dedigin bir Ummi kogu§u" 

diyerek <;ok daha evvelden. Cumhuriyet de·11rinden evvel de, dini egitim 

ve ogretimdeki tereddiyi11 
••• ifade eder (131). 

(129) PARMAKSIZOGLU, i.. Tiirkiye'de Dig Egitimi, M.EeB., Ankal966, 
s.12 

(130) BAL'l'ACIOGLU. i.H~ • 11Ger~ek Din Kiiltfu-Utt • Ti.irk Yurdu, Sayi 288, 

Ankara Eyltil 1960, sahife 20. 

( 131} TAIWU • H. , Milli Egi t.im ve DJ:ni Ifayat. Istanbul 1981 p s. 337 • 
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N. HACIIDillNOGLU. Milli Egitimin degerlendirmesini yaparken. 

bunu dort devreye ayirmaktadir: 

1923-1938 Devresi 

1933-1950 II 

1950-1960 II 

1960'tan sonrasi •••• (132) 

Biz, bu dor·t devreden ayri olm-ak, din derslerinin Anayasaya 

girdigi 1982 sonrasi devresin:i de deget•lendirme.k istiyoruz. Hacieminoglu, 

1923-1938 Atattirk donemindeki TUrk Milli Egi tim_in~n. bazi hatalarina 

ra.&111en, son elli yilin en parlak d1!)ner;dni yagadigun, TI.irk milliyet,;iligi 

ve Ttirk is-tiklalinin ebediU.gi .fikrinin temel oldugunu. ancak egiti.mde 

laik anlay1~1n 0 fertlerin dini inan~ ve hayatlari tizerinde men~i mtidahale

lerin gorilldilgilnU ifade etmektedir. Devlet idaresi i~in soz konusu 

olmasi gereken laik:ligin fer·tlere de tatbik edildigini. devletin laik 

olabilecegini, ancak fertlerin ve cem.iyetlerin laik olrunaiyacag1n1, 

cemiyetin ve onu meydana getiren f'ertler1n bir di.ni ve o dine gore 

te§ekkill etmi~ dUnya gor~leri ve ;-;1hlak anlayi§lari olacagi:ni belirten 

Hacieminoglu, mtisluman olan Ti.irk gocuklar:tna okullarda bu inan1§a 

gore bir terbiye vermek zorunlulugu oldugunu, fakat bunun tersinin 

yapild1g1n1, bu yilzden Cumhuriyet neslinin gogu milliyet~i oldugu 

halde, dine ka.r§l. soguk ve tirkek bir tavir aldig1n1, bu durumun dinine 

bagl1 halk ile, milli geleneklere ve mill! zevke yabanc1la9m1§ aydl.nlarin 

arasiru agt1g:1..n1 izah etmekte ve 111-lalbuki. . bi~de de Ba.ti I daki orneklere 

benzeyen bir lfilklik anlayl.§1 uygulansaydi, yeti§ett nesiller ne din 

{132) I-IACIEMi:ImGLU, N., a.g.e. s.19 
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yobaz:.. olur lardi ne de din dli§marii. All;;1.h keliruesini agiza almak biJytik 

bir hadise gibi kar:;f1lanmazd1~ flit; bi.I.-- pol.i.tikac1 ::i:u veya bu yonde 

halkin dini irumi;;lar1n1 istismar edemezdi" (133) demektedir. Ha-~1.aminoglu 

gibi Ba§gil&in (134) ve diger pek .;ok ili••• adam:tnin i1~ade etmeye c;ah§tl.g1 

bu din ogretimi noksanhgim.n ge~irdigi devrel0ri {]Oyle siralayabiliriz: 

-1924 Yil.1.11.da Daru' 1-Funw:i 'da bi.r• IHihiyat Fa.kill tesi, 29 ilde 

de Imam Hatip Okullari a9illlt:l§t::i.r6 Ilah.iyr .. t Fakiiltesi 1933 yi.1::1.na 

kadru"' :faaliyette buluvnBU§ bu yil ilga edilen Daru' 1 1''unun ile birlikte 

kaltb.rilmi§. yeni kurulan istanbul Uni·v,~rsitesi •nde Edehiyat Faktiltesine 

bagli 11isla111i ilimler Enstitlisil" ai;;1lA11l.:Jt1r. Bu enstitii, 1936 yilina 

kadar K._:zlan Tarihi, Tasavvu:f 'farihi , !ran Edebiyati. islam Mezhepleri 

Tarihi ve Dinler Tarihi dersleriyle ogi.~etim fa~~liyetinde bulm.mU§ 

bu yil ogretim kadrosunun dag1lmas1 tizerine k21.paroo19t1. 

Din hizmetlerinin i:fasi igin eleman yeti91tirmek Uzere. ilkokula 

dayali ve dart y1l stireli olarak kurulan Imam Hatip Okullar1n1n say1s1, 

ogrencisizlik yilzlinden yildan yila azalnu..§ ve 1930 yil.i.nda tamamen 

Ancak, 1930-1931 \i'e 1931-1932 y1llar1nda ortaokullara 

bagll. sini:flar halinde faaliyet goste1"'mi:g,;l.erdir. 

-Ogrencilerin din ders ine girmel eri. 1927 1 den sonra arme ve 

babal1r1n ·arzularina biraki.lda. Din de:csleri 1931 'de orta me:kteplerden 

kaldi.r1ld10 ilk mekteplerde ise 1935 y1l:ma kadar devam etti. M"uteakip 

on U«; sene zar:finda, resmen din dersi veren hi~ bir s:ini.:f a~1lmad1. 

(136) 

(133) 

(134} 

(135) 

HACIEMINOGLO, N., a.g.e. s62.0-23, 
BM]GiL, A.F.,Din ve Laiklik. ist.1955, 

Cumhuriyetin 50.ci Yihnda Milli 

sh.153, vd ••• 

Egitimimiz# MEB. ,ist.1973, 

(136) SCHiloIEL, A .. , nAvrupa GozU ile Tilrkiye 8 de islamiyetn, Cev. H~YAVUZ, 
Islam Araf}tirmalari Dergisi~, C.2, sy.8iAnkaracl988~s.57 
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A.KUUTKAN, bu dw·umu :;,Jyle :a;;,:i.kl:i..,yor. "19~:13 y1l1na kadar ~e9itli okullarda 

din dersine ras"tlanilmakta iken, 1933' t~n i tHmren koy okullarJ. mtistesna, 

ne kerem olaral;: ne da ders olarak d].n egi timi kalmamir;tl.r.. Din egi timinin 

kald1r1lmru.n Atatlirk'iin resmi ve ozel bir d.irekti:fine dayanamayip, ikili sis-

temin ikili bibtemin ortaya .;ikarchgt tezatlf:,r:m so·syal bilnyemiz Uzerindeki 

t:lhribatim. onleme gayesine yoncliktire •• N"~ticede,ayd1nlarm camiye gitme-

lerini dahi ay1pland1gi bir cemi.yet tablcsu -ortaya i;;1lcm1sit1r" ( 137) • 

Toplum i($i:n llizumlu inkar ve ihmal edilemeyen din.in, egitiminin 

uzun seneler ihc11ci.l edilmesi ve 1946 yilina k.adar bu ihr.1alin slirnit~si • &"la ba-

baya seyg1n1n azalmas1; ahlfild'. diciflt~r lere ilghdzligin uyanmasi; Kominizm 

tehlikesinin giderek yayginla::;masi; i\.'!ai:..~ginin devlet hayat1n1 ciddi §ekil-

de tehlikeye sokma~:n. gibi sebepler din egi timini yeniden gtindeme getirmi:;;tir 

(128) o A.SchililiUf.'1 1 in i:fadesiyle: "Nihayet hiikl.w1et 0 din ogretimini ta.ma.men 

kald1rmc-.n:m, aha.kt ve manev:'l deg;:'rleri yok etmek demek oldugunun f'arkina 

vardi .. Bu hususta ilk Meclis mtizakeresi. 24 Aralik 1945'da bat;ladi. Temmuz 

1947'de Muhiddin Baha. PARS ile, 1925'1n Maari:f Vekili H.S.TANRIOVER prog-

ram igin bazi i'ikirler ortaya att1lar .. 'I"anriover..: "Genglerin Tilrk .Milleti-

ne dir1r milesselerinde hizmet etmeleri igin biz de onlarin • (Avrupa ve Ameri-

ka 'daki) laik devletlerin yapt1klaruu.n herbirini, olmazsa onda biri kada-

r:mi yt:ti§·tirmeliyiz" teklirined bi..lundu { 139) • 

15 ~ubat 1949 tarihinde, Diyanct l§leri Ba§kanligi ile Milli 

Egi tim Bakanl1g1n:m progranun1 beraberee haz:u:·lad.tklari din dersleri ,g0-

niillli ogreunenlerce- okutulmak tizere ilkokulliil"l.n 4. ve 5. s:miflar:tna 

(137} KURTKAN.A •• a.g.8.s.33 
(138) CiLACI,O.,liLaik Ba:ti Ulkele.rinde ve Tllrkiye'de Din Egitimi", 

Kubbealti Mecmuas1, 11.4,Istanbul .1982 ,s.27 v.d. 
(139) SCHIMMEL,A.,a.g.makele, s.57, 
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se~meli ders olarak kondu~ Bir sene sonra yani 1950 1 de isemecburi ders 

haline getirildi.. Din clarsle1~inin , l Hwkulla.rd:a. tekrar okutulmaya ba~

lanmas1. 'fildd.ye 1 nin bilti.in koyler·inde \;.OCuh:l&rL"l okullara devam:mi sc..k!;la

yan en biiyillt amHlerden biri ol d .. l (140} • 

Modern T'Urkiye 1 nin Dogu:;:u i.simli ki tab1nda B. LEw-'1.s a in de belirt-

tigi gibi • 1946 yili ba§linda T.BftMeM.sinde enine boyuna tartl.§1lan din 

dersi konusunda, hillrumet par"\.;isihe (CHP) men.sup bir gok millet;vekili de din 

egi timinin okullara tekrar konul.nasi lehinde gorii§ belirttiler ve 1949 yil1 

ba§inda dini egi tim yeniden ba§lc..d:i. a'Th:i ccmart(:;si giJnleri ogleden sonra 

iki saatlik bir ders olarak ve ru:me babalari isteyen c;ocuklara bu d'ers ve-

rilecekti. BUyiik {;ogunluk ta din dorsi vt::dlmesini istedi ••• Ikinci ad:.i.m. 

Ekim 1950 1 de dtni egitLnin 2oru.nlu yap:tlma~uyh• atilmi:;; oldu (141). 

Ilkokullara 1949 yili §Ubat ayinda se:<;meli olarak konulan din 

dersleri konusunda 1 Mayis 1949' da bir ank.et yapildJ.gini gori.iyor ve bu 

atikete verilen cev",plardan, din dc~rsinin herkes tarafindan istendigiue, 

i;ahit oluyoruz. On sorudan ibaret anket ~ Yeni IUlgi Mecmuas1 vasitasiyla 

ogret,aenler Birli~i (lolualHmler .Birligi- is·tanbul) taraf':rndan yapilmi§t:l.r 

(142). Bu soz konusu arJ.cette. din dersini kimin okuttu&"'Yu, velilerin ne kada-

rin1 istedigi ve saire gibi sorulara cevap iste:rnnektedir. Ayni mecmuanin 

l Haziran 1949 tarihli nilsb.asi.nda ise llliytikada Ba9ogret111eni SUleyman Nuri 

Oz'tin vercUgi cevap yayl.nlanmi§t.'l..r. (143) o Bu cevapta; ilkokul 4 ve 5~ci 

s::mi.fta okuyan t:oplam 52 ogrenciye kendi istegi ile ba§ogretmcnin din dersta-·: 

okuttugu, biitiln ogretmenlerin se~meli olac·ak di11 dersine taraitan olduklar1, 

(140) SCHiM"<4EL,A. ,Ayn1 makale. s.57 • 

(141) I..EWIS., .B. ,Modern 'filrkiye 'nin Dogugu, CevGKifutrLI ,M., ·r. T .Kurumu 

Basimevi p Ankara 19C4 , s. 413-414, 

(142) Yenl Bilgi Mecmuasi, Cilt 111, Sayi 25, 1 Mayis 1949, s.30 
(143) ti II II II Sayi 26t 1.Haziran 1949, s.16 
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biltiin ailelcrin din dersine t.:.ir.nft<-..r olduklari ve ogrencilerin de heps,inin 

kendi ist:ekl.::ri din ders:i.ne girdikle:d ve devt:mt ettikl.eri belirtilmi§tiro 

1950 y:di Ekin• ayinda bu mecburi i:mle getirilmesiise. bu ai.-Uretin ortaya 

<;1kard:i.g1 genel is"tege uygun karar.J..n ali:nmas:mdan b2:.§l,·.a bir §ey degildir. 

1949' da ilkt1kullarda dL'l der8i segmcli de olsa bru;,layu1ca ve 

velilerin bilyiik gogunlugu budersi uluml~ kar91la)·ip, gocuklar1nin din der-

si okumas~ni isteyince. bu defa da din bilgisi dersine ogretmen yeti§tiren 

kuru~lara bilgili din bilgisi ogretmcni yeti§tirilmcsi dil§ilnillerek,Ankara 

Uni versi tesi 'ne bagli ilahiyet :FakUH;esi a;;;ilm19t1:r( 144) e 

Bu arada 1951 y1l:mda Imam Hat.ip Okullar:m1n yeniden a;11ld1g1n1 ve 

1953 yilinda toplanan V. (Bei;;inci) r<lill:t Egitb1 0(L-as:i..na Din egitimi ve 

ogretimi konu.sunun girdigini gorliyoru:z:. 

Ortaokullara din dersinin kcnulmas1 konusu ise, yine u.zWl tar-

b.§malar · sonucu ancal<. 1956 yili EyliH eyinda ger.;ekle§mi-;r'cir. Zamanin 

MUli J<:gitim Bakani, 29 l'v!art lf'E6 da, din derGlerinin okullarda oku·t.ulma-

s1n1n hUktimet<;e kP..rar..la§tir1ldl.guu bild,irmesi ve Talim ve Terbiye Daire' 

sinin 19 .. 9.1956 gUn vo 32321- 196811/4286 sayih Geuelgesi ile ve gocU&'unu 

din d~rsi okutmak isteyen velilm:•in ya:z.1.11 mUracaat1 iiz.:!rine okutulmak 

§artiyla ve se{;mali clarcJt kabul e<lilmil}tir (145). 

Bu arada, 9e;;itli 'Carihlerde toph'llllu§ olan Milli Egi"t;im Sliralar:m-

da, din ve ozellikle ahlak de1·si ek:::ikliginin il2erinde onemle dw•ulmui;J. 

mill1 orf ve adetlerimize ve ahl&ki degerlerimize uygun egitimin geregi 

_____ , __ _ 
(144) BiLGiN, B. ,'fiirkiye'de Dil'l Egitimi ve Liselc;;rde Din Dersleri, 

P.nkara 1980, s.58, 

(145) BiLG:i:N,B.,Aeg.e.s. 61 ve 62, 
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her dcfasinda belir·tilrui§tir a..1a, b;..a §Uralarin komisyon rapo:rlarinda yazili 

olmaktan oteye ge~eme;sii§~ uygulamaya konulama.m.l.§t:1.r .. 15 ..... 21 §ubat 1943'te 

top.Ian.rm ikinci fo!aari:f :}1.i.ram.nda, glmoewdeki ti;; konudan hiri d~ g'Okullarda 

nl. H . .\Sa."'l Ali YiJCEL §Oyle ifade ediyor : II$ oitu u~ meseleiLm birincisi. okullar-

da ahlak egitimi geli§tirilmesidir·. 18.3.1942 tarihinde Milli ~e:fimiz ve 

Cumhurreisimiz isruet iNONti. izmir' den blitlin Tlirk analarina ve babala.~i-

na ~oyle demi§lerdi: 11Ancak ahl.Jkli ve kar·akterli c;;:ocuklar1n bilgile-

rinden memlekat faytlalacu.r .. Yavrular1miz , memleketin ilerisi, kendi 

ellerinde oldugu..""lu bilerek kuJretli ve bHgili oldugu kadar, ahlakll. ve karak-

terli olarak ycti§mclidirler. Boyle bir yi.i1'".s,~k amac;, kUgUk ya§ta. mektep 

siralarinda zihinlerde yerle§irse szj~lci111 olur11 ~ 

Milli 1,1.::ri:fimizin bu so:-.:;Je:;:•i k;,,u·~J.£n.nda , okulun odevlerini tekrar 

diiig<ili1.r11ek ve ameli mahiyette kararlara vararak. talebeye e.hlaki bu gUukUn-

den daha derin ve d<.=J1a geni§ ol($ilda t;elkin i;;:arelerini bulmak i9i de bize 

c"lil§mektedir"(l4'7). 2-10 Aralik HM6'da toplanan Ustincli maarif §Qrasinda 

22-31 Agustos 194':-i'daki 4. Maari:f ~uras:i..nda (.l.48) ve 05-15 ~ubat 1962'de 

Bunun yaru.nda , ilk def'a yedi ilde hirer adet olarak a91lan imnm Hatip 

Ok.ullar1n1n say1sin1n giderek 9ogalmas1, halkin bu okullara ragbetinin a§iri 

derecede ylikseldigi nedeniyla 1959-1950 Ogretim Y.ihnda Istanbul Yilksek 

isl fun Ens·ti tUsU ai;ilmi§ ve da.ha sonrakl yl.llarda bu ensti tUlerin sayisi da 

artm1§t1r. Buna paralel olarak Milli Egitim Bakanligi Merkez Te~kilatinda 

(146) Cumhuriyetin 50. Yilinda Milli Egitimimiz 6 M.E.B.istanbul 1973,s.956 

(147) WCEL, H.A., 11.Maarif §firas1, J.5-21 ~ubat 1943, s.5-6 9 

(148) OORDtiNCti MiLL1 EGITIM §ORAS!, 22-31/8/1949, M.E.B.1949,s.59, 
(149) Cumhuriyetin 50. Yilinda"Milli Egitimimizw Istanbul 1973, s.98.vad., 
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once 10. 7 .1951 tarih ve 1C44 sayi.h ·•mciple "Din Egi ti.mi loilidtirlil;bji11
, 

sonrc;.dan 29.5~1964 tarih ve 26540 sayili m12ciple ise "Din Egitimi Genel 
f,ftidUrlilgliu kurulmu~rtur o 

Liseler·de din dersi konuGunun gUudeme gelmesi ise m1cak 1967 

yili sonlar1nda olmu§tut'. 1967 y:1.l1nda T.B.)!~:inin onay1yla liselere din 

dersi konulm.U§ ve 23 Ekim 1967 tru:·ihli ?alim. ve Terbiye Kurulu Karsriyla bu 

c.l.ersin amaci: 0 Milli birlik ruhu i~7inde, Anayasar•in laiklik prensibine ve 

istege baglill.k §artina uygun olmi:1.k Uzere • lise c;agindaki ogrencilere Din 

bilgisi Dersi okutmanin bei§lica amaci, ilk okullarda edinmi§ olduklar1 bil-

degerler arasinda sik1 bh• bag,l:t.h.k buhmu§:ima ve bunlai.·~ILn biribiriyle 

celi§medigine dikkati i;ekmek 11olr.1rak ai;:1klar.!iI111.§tl.r (150). 

9unu kesin olarak kabiUleru::ek zorundayiz ki. sei;meli din dersle 

ri uygulwnas1mla., bu dersin cku.tu.lmasindan beklenen sonug elde edilememitir. 

Bir de:fa bu dersi ckutacak .. ogretmenin, bran§ ogretmeni olup olmamasl. • diger 

yandan da okul itlarelerinin insiyotif'ine bagl1 bir halde getirilmesi, bunun 

sonucu ol:Jirak bazl. okul iaarelerinin bu dersi ..se~meyenleri te§vik edip 

yonlendirmesi 1 din dersiri.isegen ogrencilerle se<;meyenler arasl.nda "Dindar-

dinsiz 11 kavrau.lar1 ile if'nde edebilecek kadar z1tla9ma dogmas1, dersin 

okutulmas1ndan beklene.n amacin gerc;ekle§mesini engellemi§tir. 

1974 yl.l1na kadar Din Der.:>i okutulmas1 uygulamas1 devam eder-

ken • 1974-1915 Ogretim Y1llndan itibaron. ayrica birer saat ha:ftal1k Ahlak 

Dersi okutulmaya da bat;}lamni§tJ.ra 

CHP-MSP Koalisyon HUkU:;:,eti zaman..i..nd<;-1, ~lak ,dersi okutulmas1 bu 
/n' ,a,~ -rfo,~-1.;.,,; .• ·;n·•u~ ,,,.... .. ,,..,.-.1,d;;;. 1rel" <ii.lni0,~;4 li::0.$4.I'.eo\Jii"".4/ '.f.'.r~u,a · u.r ... Ult1.-'::.IU~"lt' ... t:.·--·~"',,;. ,..... o -·- ~ - . ..,-r ·, · - ·' 

koalisyon arasrp<i.a topl~. Milli Egitim !Juraai neticesi 22 Temmuz 1974 

glin ve 1978 say1l1 Tebligler Dergisine gore , 26.8.1974 gUn ve 395 say1l1 

Talim ve Terbiye Kurulu Karariyla ilkokul 4 ve 5, ortaokul 1,2,3 ve lise 

i ve 2 inci siniflarda haftada bir saat, haftal1k ders dagitim gizelgesi 

(150) BiLGi.N, B.,A.g.e.,s.61-67, 
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i~inde ahlak dersi okutulmas:x.na 1974:-1975 oge~t:.\_m y:tl:rnd::-11.1 itibaren 

ba"?lrtnrlU.§.tJ..r. Ancak bu dersin okutulma.si.mla cgretmen se9j.mi I okul mUdUrle.,.. 

rinin insiyat:U:'ine balnld:i..g1ndru'l ve ·bu de:csin ok:utulacak mesleki bilgi. ve 

pedogojik f'ormasyon sahibi ogretmen bulunmamas:i.ndan dolayi, mU:fredat 

program1r:a girse de, bu dersin okutulmasindan beklenen. :fayda ve milli ve 

ahlaki degerlerimizin ya§at1lmas1 gayesi gerg;;;kle§ememi9·tirG 

27 l!~yli.il 1976 gtin ve 1900 say:d:i.. '.f'ebligler Dergi:-:1ine gor~. Lise 

il.;iincli s1n1:fla:rda da ha.:ftada bir s~.tat Ahla.k da:rsi okutulmasina karar 

Din ve ahlak dersleri konusunduki bu se9meli olma.ktan dogain ve:r.im-

sizlik ve onemsemezlik hali 1982 yJ..bnda yeni Anay:asaru.n kabtiliine kadar 

devam etmi9 ve bu an.ayasan:in 24. madde:.=d.nde mecbur! ha.le: ge·tirilmekle bu 

gi.in uygulanan son §eklini alm13t1r. 

29 Mart 1982 giin ve 2109 sayili Tebligler Dergisiyle Din ve ahlak 

Bilgisi dersinin genel a.mag ve ilkeleri belirtilmi§, Anayasan:in 24. maddesi 

ile mecburi dersler arasinda ilkokul 4.sim .. :ft.an itibaren ortaokulun 1,2, ve 

ti~i..incli s1ni:flar1nda haftada iki saat, lfo:e 1,2., ve U~UncU s1niflarda ise 

haftada birer s&at o.larak okutulmasi mecburi olmu.§ 0 adi da Din Killturil ve 

l\hlak Bilgisi Dersi haline getirilmi13tir. 

1982 Anayasasiyla ilkokul 4. s1n1ftan itibaren lise son s1n1fa 

kadar mecb4ri din der-si okutuimasi sa.£lanm1.§sa da. ilkokulun 1D2, ve 

ligilncil s1m.flar1nda din dersi ihtiyt...cinu"l dU~:{Uniilmesi biiytik bir eksi.kliktir ~ 

Halbuki Almanlyar:m 8 saatlik ilkokullar1n1n her saat kilisede eyin), 

Avusturya'lilarin haftada iki§er saat din dersi okutmalar1 yaninda bizim 

ilkokullar1m1zda ilk Ug sinifta bunun ihtiyag olarak gormemiz eksikliktir{l51) 

(15l~MAVi~ H., Almanya'da,Avusturya'da ve TU.rkiye'de Din Egitimi, 
istanbul, 1970, s.51, tablo no:52 
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Buna ragmen, din dersinin zorunlu dersler ar:asin& al:i.nrnasi.yla bu der·se 

deger vei•ilmesi ,hem okuyan og.:r-encilere ve hem de okutan ogre"t;menle1·e 

saygJ.nlik saglaml.lfl, diger t-;.raf'.tan ~0k e.eueler siiriip gelen tarti§malan. da 

sona erdirmi§tir~ 
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Ve D i N E G i T i M VE 0 G R E T i M i N i N 

G E R E K C E S i VE DAYANAGI 

1982 yilina kadar din ogre-t;imi ve dirt dersleri konusunda, 

bilimsel ve akilcl. bir politika izlenememesi, bu c;ok onemli konunun, 

partilerin veya idaredekilerin gorti~lerine gore §ekillenip uygulanmasi, 

partiler tistti ve kanunlarla belirleruni§ yerlei;lik bir anlayJ.§ ile hi9 

degilse Batili illkelerdekine benzer bir uygulamaya ger;ilmemesi, devlet-

millet kayna§mas1n1 engelleyen bir durum ortaya 91kar1yordu. Bu dururnda, 

devlet sanki din aleyh-tari. vatanda§ tadini hassasiyetinden otiirii devlet 

aleyhtari ve laikligi dinsizlik §eklindebir yoruma varl1ycrdu. Dinin 

sadece bir vicdan meselesi oldugunu ve vicdanlarda hapsedilerek ferdi 

davrin§larda ve toplum ha.yat1nda tecrtibesiyle ar.i.la§J.liyor, 11 i;;agimizda 

bilim ve teknolojide bliylik ilerlemeler olmakla birllkte, dinin kar§1lad1g1 

ihtiyac1n ortadan kal.kmadig1 11 
( 153) gortiltiyordu. Din ogretimi noksanl1g1n1n, 

din dersi eksikliginin, 1982 Anayasasina girmesini gerektirecek hususlar 

~ok ga§itli olmakla beraber, bunlar1n ba§l1cas1 yukarida saydiklar1m1z1n .. 
yan1nda, 1924-1933 arasinda biiti.in okullarda me.cburi ; 1939-1949 aras1nda 

ker:iin; 1949-1961 arasinda istege bagh; 1961 Anayasasi il.e istege baglJ. 

ve 1982 Anayasas1 ile ise mecburi hale getirilen din derslerinden, 

istcge baglJ.lik doneminde bir birlik sagla.namamas1d1r(l54). 

Din ogretiminin mecburi hale gelmesinin geregeleri aras1nda, 

illkemizde din derslerinin kismen veya tamamen kald1r1lmas1,segmeli olmas1, 

(152) D. P. T. Mi 11 i Ktil tilr, Ankara 1983. s. 543, 

(153) ATATii.RKCULUK, (Ui;;:Uncti Kitap), Harp Ak.Komt. Yy. ,Harp A.Kom.g1 
Bas1mevi, istanbul 1987,s.47, 

(154) BILGIN,B.,"M'tinihte," "Tilrkiye'de Islam Semineri",Din ogretimi 
Dergisi, Sayi 14, M.E.B.Ankara 1988, s.18, 
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mlifredat h:-;inde ve bazen mli:fredat d:o..,;:1nda ders saatleri haricin.de yer veril

mesi • ahlak dersiyle ayri veya bi.rl:i.k ;e okutulmar:;i gibi bUttin yolla.ru1 

d.::inenerek 9 mfo~pet bir :fayda saglayacak uygula:i:1as1d1.ro Din dersinin 1o_smen 
veya tamarnen kald1r1ld1ktan sonra, bu der·zin t{;1<°.rar okutulm:asi zarureti ha

sil olma;:.1na ragmen, 1949· 1 dai'l i tibar.sa 1982 y111na kadar gei;cn sec;meli 

ders olarak uygulanmasi doneminde. Tevhid-i Tedrisat Kanum.u.n.m. ( Ogretim 

Birligi) amac1 1 millette fikir vie duygu birligini saglamak oldugu haldei 

bu dersin sec;lemli olmasi ile ortaya c;JLkan durum, bir taraftan da bu 

dersin ve dinin hafife al1nmas1n1 ve birligi bozucu sonu9lar (155} dogm~-

tur .. 

25.5.1949 tarih ve 7217 sayil1 Resmi Ga;,:;eterle yayinlana.rak 11kanun11 

niteligi kazanan insan Haklari E\:·rermel Be_y~.o.nna.mesi 'njn 18 ve 26.nci 

maddelerinde hem din hUrriyeti ve hem de din ogretimi ve egitimi lilkemizde 

bir hukuk kaidesi olarak kabul edilmi;rtir. 1932 J\nayasasl. ile din 

dersinin mecburi hale getirilmesinde,.soz konusu beyannrunenin din egitimi 

Ve ogretimini garanti alt1na al.an Ve devlete bu gorevi Veren 18. Ve 26. 

maddeleri en geni§ §ekilde uygulayan laik uat:l.11 lilkelerin din dersi 

uygulaiuasim .. 11 et:kisi de btiyiik olmu§·tur. Bunw."l yam .. nda •• milli ve ahlaki 

degerlerin verilmedigi nesillerin. millet ve memleketi nasil an<il'§i ve 

tetote gottirebileceginin aci neticolerinin 12 Eyltil 1980 oncesinde c;ok 

iyi gorlilerek dege:i."' lendirilebilmcsi de, bu dersin i lkokuldan i tibaren 

mecburi olmasinin ge~ekleri arasinda goriil.ebilir. 12 EylUl onces! 

ve terore kar1§an genc;:lerin. milletiyle, memleketiyle ve ha.tta 

ayni ideolojiyi payla§maya.n a ... -me, baba ve kardi;;;§leriyle yaban.cila§arak 

Qj.tlar-ak kur§U.."l. s1kacak kadar gczil donmU;;,; hale gelmesinde, onemli bir 

egi tim .noksa.'lb .. g:mi:.'l gorillmesi ile 1982 Ar1ayac>asi. ile bu noksanl1g1n 

giderilmeye gall.§1lmas1, bu ders:i.n ve bu dersle verilmeye <;all§ilan manevi 

( 155) BILGiN, B., 11.M"tinihte (Ttirkiye 'de Islam Semineri) 11 

Din Ogretimi Dergisi, Say1 14,Ankara.1988,s.18, 



mt::z, bilh:"-ssa Umit ve :'i::J:artla b~~sl(mir''(l5'l} gorU9i.i. din derd.e:rinin 

yetmi.:j ve so.syal plf.a!.lamala1~da, dird ve ahlaki deger1c:re yer verilmes:iuin 

(156) BOLAYIR,F 0 ,Milli Egitjm ile ilgiH Mevzuat, C.1, 1986~ So15 v.d., 

(157) JEHOUDA,Jo ,Gayr-i Me§ 1 W''U.""l 'l'erbiyesi, CevvBAHA,Hoistanbul 1934, 

s~59 



%<ll'u.c11tin ge:t·egi olaruk ·l;a, din ve ahlak dersiriin mecu1.1.~·-i bir de-rs 

olar-ak ok<1tu1'::1af'1 ve butfui g<:?nj;lere devletin okulunda okutulara..I.\. ogretim 

birligi.nin saglan.1~.:.si gilndeme: gel1!d§tlr~ 

Ziyn Gi.iKiill::. 1 in senele:r. once onemlc belirtt:i.gi gibi " Biz gen~leri-

miZij nc rrd 11.1: t0.t•biyi~ ne de dini tor bi ye verm:::.:k i:; temedik. H.albuk.i:, 

fertlcri mukadd~s gayel~r i9in olmege se·.,kedon. duygular din ve milliyet 

hislccinden ibarett.h· v. ~ u ( 15S). h1BO on.c.e.si Uni •.ter-site ve lise V·e hat ta 

bol.sce.k duygu ve e.}'lume sahip old<.;gunu gormek, gengl.arimi~e mane'J':i 

Madde~ mana ahe.ngiuin (160) ku1~uJabilKLesi i<;i.n, dini k.-mdi dar 

dh.i bilgil.:,rin ve~~n.r&f':si zarureti de. din o{r,reti111inin onemlJ. bir gerek.;-;esi 

(1.:)8) SIN1\NOGLU,S •• Turk Hlin1a,1i·zmi, 'I'. T .Kurumt• l:~;;m .. ,Ankara. 19BO,s.63, 

(159) OOKALP .z. ,'1'ii:"eklef.?mek, islii.ntlagmak, Mua:nrla~mak, ll.Bas1rn 1 Ankara 

l~i63,i:,.33 v.d., 

(1'50) OiCSUZ, E. Ge li~;me ve Sanay:i le;m1e, is-t;a'1bu1 1980. s .132, 



l.94 

Din ogretiminin gerek<;esi ve dayanag1 olarak, A.KURTKAN 1 1n 

if'adesiyle, "Inane; seviyesinin yetrince yUksek olmad1g1 donemlerde, 

sosyal yap1n1n cemaatlere boltinmesi (161) ve milli bUtUnlligi.i zorlay1c1 

durumlar1 ortaya <;1karan maneviyat eksikligini giderme <;abas1n1 da 

sayabiliriz.gUnkli, din derslerinin, ailelere ve cemaatlere b1rak.1lmas1, 

tevhidici dini inanc;z yerine, her cemaatin kendi yap1s1n1 ve ay1r1c1 

ozelligini a§1lay1c1 ve cemaatlere gore din dersi keyfiyetini ortaya 

<;1kar1r. Din ogretiminin, devletin okulunda mecburt okutulmas1 ise, 

kliklere ve cemaatlre gore din dersi ve dint anlay1§ degil de, Islam1n ozUne 

uygun, birle§tirici kayna§t1r1c1 bir dini anlay1§ geli§tirmeye vesile-

dir. 

Bir ba§ka ac;1dan da, her dini merasiminde ve yapt1g1 duasinda 

"Devletea daimen •• "yani" Ya Rabbi, devletimizi daima eyle •• " diye 

Rabbine yalvaran ve devletine dini sayesinde katsall1k veren, E.KURAN 1 1n 

deyimiyle" Ttirk milletinin sosyal yap1s1n1 uzun zaman sapasaglam ayakta 

tutan, din devleti biribirinin tamamlay1c1s1 olarak (162) goren milleti-

mizin devletine gUvenini saglamak ve boyle ve JJlillet-devlet kayna§mas1n1 

saglamak gayesi de, din derslerinin gerek<;esi olarak dil§linlilebilir. 

Din ogretiminin mecburi olmas1n1n bir gerekqesi olarak ta, halkin 

milli egitimden ve egitim hizmetinden beklentisine arad1g1 cevap bulmas1n1 

gosterebiliriz. DE PLUNKETT 1 in belirttigi gibi :"Milli Egitim, halk 

i~in bir hizmettir, bir balk hizmetidir. Oyleyse, vatanda§larin bu beklen

tisine nasil cevap verecektir?(l63).Bizim halk1m1z, milli egitiminden ve 

devletinden din hizmetinin yani egitimde-okulda din dersi ogretilmesinin 

(161) KUR'l'KAN,A.,Din Sosyolojisi, Filiz Kitapevi, Istanbul., 1985,s.276, 
(162) KURAN,E., 11Bat1lila§ma Hareketleri Sosyal Biinyemizi Altiist etmi§tir11 , 

(16 Aralik 1986 Tarihli Terctiman Gazetesi-Be§ir AYVAZOGLU), 
(163) DE PUNKETT,P.,"d1ou 1 a l'e cole Publique",(All.UmOmi Okullarda) 

Le Figaro Magazine, Paris l.Sept.1988,N.7,p.164, 
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gergekle§mesini hassasiyetle istedigini her zaman belirtmi§, yapt1g1m1z 

ankatten de anla§ilacagi gibi, velilerin ve ogrencilerin yUzde ytize yakin 

ekseriyeti, din dersinin devletge okutulmas1n1 istemi§lerdir. l§te, din 

dersinin devletin okulunda mecburi olarak okutulmasi, halkin devletten 

bekledgi hizmete kaVU§mas1n1n ifadesidir. 

Din derslerinin mecburi olmas1n1n sebepleri arasinda, bu dersin 

hig okutulmad1g1 veya segmeli oldugu donemlerdeki ba§ar1s1zl1klar1n1n ve 

bu dersin geregi gibi okutmamanin zararlar1n1gorlilmli§ olmasi da onemli bir 

sebep olarak sayilabilir. Ankara Universitesi ilahiyat Fakliltesi Dekan1 

Hliseyin ATAY, din dersinin mecburi mi, yoksa se~meli mi olsun §eklindeki 

tarti§malarin yap1ld1g1 gtinlerde ~evlet Ba§kani Kenan EVREN ve M.G.Kon

seyi Uyelerine sundugu Din Ogretimiyle ilgili raporunda ; din egitiminin 

hi~ yap1lmad1g1 1939-1949 donemi ile istege bagli olarak yap1ld1g1 1949-

1981 aras1n1n ba§ar1s1zl1g1n1 §Oyle anlatm1§t1r: 

"Din ogretiminin hi~ yap1lmad1g1 1939-1949 yillari arasinda iki 

tip gen~lik yeti§mi§tir: 

1. Din kliltlirli ve ahlak bilgisinden tamamen mahrum olanlar, 

2. Din ktiltlirli ve Ahlak Bilgisini gizli olarak, ozel hoca

lardan ogrenenler. 

1949'dan gtintimUze (198l)'e kadar ise lig tip gen~lik yeti§mi§tir: 

l.Din Bilgisini okulda ogrenenler, 

2. Din Bilgisini ozel hocalardan ogrenenler, 

3.Din Bilgisini hi~ ogrenmeyenler. 

~imdi, bu U~ tip genglikten Tevhid-i Tedrisata, yani milli bir

lik ve bUtlinltige hizmet edecek fikir ve his birligini beklemek,egitim

ogretim kurallarinin hig bir i§e yaramayacag1n1 soylemekten farkli olur mu? 
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CozUm olarak ben, 1924'ten 1933'e kadar slirmli§ olan ilk uygulamaya donlil

mesini teklif ediyorum. Ctinkli, sonraki uygulamalarin ba§arisizliklari an

la§ilmalidir "(164).i§te bu ba§arisizligin anla§ilmasi, dersin mecburi 

olmasini saglami§tir. 

(164) BiLGIN,B., "M"tinih'te (Tlirkiye'de Islam Semineri)'',Din ogretimi 

Dergisi, Sayi 14, M.E.B.,Ankara 1988, s.18-19, 
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KUL TURU 

D E R S :t N :t N 

GAYES!: 

VE AHLAK 

LUZUMU VE 

Biz bu boltimti ge§itli alt ba§liklar altinda ele alarak 
din dersinin ltizum ve gayesini incelemeye gali§acagiz. Ancak, ~ 

Mill1 Egitim Bakanl1g1n1n 29 Mart 1982 gtin ve 2109 say1l1 Teblig
ler Dergisi'nde "Orta Ogretimde Din ve Ahl§k Bilgisi Ogretiminin 
Amaci" ba§l1g1yla yayinlanan bir maddeyi once siralamakta yarar 
gortiyoruz: 

Din ve Ahl§k Bilgisi Ogretiu:.inin Amaci (165): 

1. Ki§inin ve toplumun dine olan ihtiyac1n1, insan - Al
lah ili§kisini kavramak, 

2. Genel anlamda "din" ve "dinler" hakk1nda bilgi edinmek _. 

3. !sl§m dininin ~man, ibadet ve ozellikle ahl~k esasla
r1n1 fikir dtizeyinde ogrenmek ve bunlarin diger derslerde ogren
dikleri ile ili§kisini kurabilmek, 

4. Millt birlik ve beraberligi saglayici, sevgi, saygi 
karde§lik, arkada~lik ve dostluk baglarini gtiglendirici, vatan 

millet, §ehit, gazi, bayrak, sancak gibi ytice kavramlari anlamak 
ve beniru.semek, 

5. Kendi ig dtinyc:asini benimsemek, gevreyle, topluma, 
ayr1 dinden olanlarla, ilim, san'at ve uygarlik dtinyasi ile sag~ 
11kl1 ili§kiler kurmak, okul di§indaki gei;iitli kaynaklardan al1n
mas1 muhtemel batil inang ve fikirlerden uzak, uygun, saygili bir 
tutum kazanmak, 

6 • .Ba§kas1n1n inanc1na, dti§tincesine, canina, malina, 
diger haklarina sagi gosteren bir ~O§gorti kazanmak, din1 inang 
ve dugular1n1 sahs1 g1karlar1na §let etmemek, 

7. !nsanin, yarat1lm1§lar1n en tisttinti oldugunu ve 
btittin yaratiklara kar§i sorumlulugunu bilmek, 

{165) Millt Egitim Bakcinl1g1; Tebligler Dergisi, 29 Mart 1982 
sayi 2109 sl.160 
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8. Islam Dininin ilme ve akla onem verdigini, ilmi 

te§Vik ettigin, bunu ibadet sayd1g1n1, en son ve en geli§mi~ 

din oldugunu bilmek, 

9. Tarih boyunca Ttirklerin !slama hizmetlerini bilmek 

veya savunmasinda ve mill! konularda Ttirklerin tarih boyunca 

geli§tirip olgunla§t1rd1g1 hamaset duygularini benimsemek, 

10. Ornek bir insan olarak Hz.Muhammed'in gtizel ahla

k1n1, ya§ay1§1n1, ge§itli alanlardaki ogtit, gorti§ ve dti§tinceleri

ni bilmek, 

ll. Milli benligimize ve dinimizin ana kaynaklarina da

yal1 din ve millet §Uurunu kavramak, bunu Atattirkgtiltikle bti

ttinle9tirmek, vatanda§larina, din karde§lerine, insanliga ve. ku· 

ttin varliklara kar§1 saygi, sevgi ve §efkat duymak,". 

Bu Amaglar1 da goz ontinde tutarak biz, din derslerinin 

ltizumu ve bu dersin okutulmasindan beklenen gaye ve faydalar1, 

!nsan haklar1 evrensel beyannamesi agisindan Din dersleri, Bti

tilncti Islam gorti~ti a91s1ndan din dersleri, Kliklere ve cemaat

lara gore ayri ayri din ders.it okumanin mahzurlari, Milli terbi

ye agisindan din dersleri, Milli killttirti a§ilamak agisindan~der

.-leri, genglerin sosyalle~mesinde din dersleri, genglerde sap

malari ve anomiyi onlemede din dersleri, gengleri taassup ve 

batil inanglardan korumada din dersleri, gengleri sapik cere

yanlardan ve sugtan korumakta din dersleri, Qagimiz insan1n1 ve 

gengleri buhranlardan korumakta din dersleri, Egitimde birlik 

ve beraberligi ve devlet kontroltinti saglamada din dersleri ••• 

gibi ba§liklar altinda izah etmeye gali§ac2g1z. 

Ziya GOKALP'in bir ctimleyle ifade ettigi: "Hayatin 
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btitiln safhasinda, saglam karakterli clan §Sh1slar, Qo@.l.nlukla 

genc;liginde din1 egi tim gormti§ olanlard1r" (166)'§eklinde ozet-

lendigi saglam karakterli nesiller yeti9mesinde, din ve ahlAk 

derslerinin ne gibi etki ve faydalar1 olacag1n1 izah edecegiz. 

( 166) rtlBKDOOAN , O.; Ziya Gokalp Sosyolojisinde Bazi Kavramlar, 
Istanbul 1978 s.96 (§.BEYSANOGLU'nun (Ziya Gokalp' 
in ilk yazi hayati : 1984-1909) 1stanbul 1956 
sl.29'dan naklen 
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A. ! n s a n H a k l a r i E v r e n s e 1 

B e y a n n a m e s i A g i s 1 n d a n 

D i n D e r s l e r i : 

06 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayili Bakanlar Kurulu Kara~ 

riyla kabul edilen insan Haklari Evrensel Beyannamesi, 25 Mayis 

1949 tarih ve 7217 say1l1 Resmt Gazete'de yayinlanarak" Kanun " 

niteligi kazanmi§, boylece din ve vicdan htirriyetiyle birlikte, 

din ogreticni de vatanda§in en tabi1 hakki olarak devlet tarafin

dan tasdik edilmi§tir. Daha dogru bir ifadeyle, din ve vicdan. 

hilrriyeti saglamakla birlikte, vatanda§in dininin iman ve ibadet 

eeaslar1n1 yani din ogretimini temin etme gorevi de devlete ve

rilmi§tir. !nsan Haklari Evrensel Beyannamesine imza koyarak ka

bul eden bir devlet, bu beyannamede belirtilen hususlara aynen 

uyacagini ve bunlari tatbik edecegini de kab~l etmi9 demektir 

!nsan Haklari Evrensel Beyannamesinin 18. ve 26. madde

leri, hem din ve vicdan htirriyetini, hem de herkesin dininin 

egitim ve ogretimini vazgegilmez bir hak olarak tanimaktadir; 

Madde : 18. "Her §ahsin fikir, vicdan ve din hUrriyeti

ne hakki vardir. Bu hak, din ve kanaat degi§tirmek hirriyetini, 

dinini ve kanaatini tek ba§ina veya topluca, agik veya ozel su

rette, ogretim, tatbikat, ib§det ve §yinlerle agiklama htirriye

tini gerektirir". 

Bu beyannamenin 26. maddesinde ise; "Her §ahsin egi tim 

hakki vardir ••• " demektedir. 

l3u maddeler, hig bir ~zaha ve yoruma muhtag olmayacak 

kadar 9ok ag1k bir if'adeyle, her §ahsin, en tabit bir hak ola

rak sahib oldugu din Ve inanc1n1n egitim Ve ogretimini yapma 
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hakkina sahip oldugunu belirtmektedir. Ki~iler, din ve inan9-

lar1n1n egitim ve ogretimini tek ba§larina veya toplu olarak yap

ma haklarina sahip kilinmaktadir. "Herkesiri egi tim hakki vardir" 

ve devlet bu egitiarlyap~irmakla ytiktimlti olduguna ve egitimi mut

laka devletin yapt1rmas1 zarilreti olduguna gore, egitim ve ogre• 

tim kavramlar1n1n i9ine din egitim ve ogretimilri.9in girmesin? 

hatta, egi tim, kill tUrU gen9 nesilere aktarma ve insana insaucil 

degerler siste~ine bagli bir zihin al1~kanl1g1 vermek\1671oldu

guna gore, ktilttir miras1n1n iginde dint unsurlarin, insancil 

degerlerin esas1n1 te~kil eden manev! degerlerin geng nesle ve~·· 

~ilebilmesi, dinin o~retiminden ba9ka nasil mUmktin olur? 

Dolay1s1yla, insan Haklari Evrensel Beyannamesinin 18. 

ve 26. maddeleriyle birlikte, btittintintin ruhu, din ve vicdan hti~ 

·;·riyetiyle birlikte' her §8hsin din ogretirn:ini de garanti al tina 

almaktadir. Dinini ogrenemeyen bir insanin, din ve vicdan hurri

yetine sahip olr.aasinin ne manasi olabilir? Genel egi tim i9inde 

din egi tim ve l5gretimi alamayan bir insanin, genel manada kabul 

edilmi~ olan "Egi tim .. ffiakki "ndan istifadesi nedir? DeU.cekki, din 

ve vicdan htirriyeti, ancak, din ve inanc1n1n gereklerini ogren

mek suretiyle tamamlanm19 olmaktadir. !§te bu sebeple, yar1m 

asra yakin, gerektigi gibi anla§1l1p tatbik edilemeyen bu soz 

konusu beyannamenin, 1982 anayasamizin 24. maddesinin oztinti 

te§kil etmesi de, bu ger9egi ifade etmektedir. Anayasanin 24. 

l-167)\SINANOGLU, S.,a.g.e. s.191 
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m.addesiyle, Insan Haklari Evrensel Beyannamesinin 18. madde

sinde ne kadar benzerlik vardir! 

Madde : 18. "H~rkes, vicdan, dini inang ve kanaa t htirri

yetine sahiptir. 

• • • • 

Din ve ahlak egitim ve ogretimi, ilk ve orta ogretim 

kurumlarinda zorunlu olup, Devletin denetim ve gozetimi altinda 

yipilir ••• " 

Milli egitimi, halk ic;in bir hizmet ve "halk hizmeti" 

\168) olarak anlamamiz gerektigine gore, A. Comte 'un da belirttigi 

gibi, sablikla vticut ve dinle ruh arasindaki ili§ki gibi "toplum-
(169) 

sal dtizeni kuran" dinin ogretimini t ge'nel egi tim ve ogretimi ya-

pan devletin yapmasi kadar tabii bir §SY olamaz. !nsan Haklari 

Evrensel Beyannamesine imza koyan bir devlet, ancak bu. §ekilde 

gorevini yapmi~ olabilir • .Bu bakimdari, yeni Anayasamizin Din 

ve vicdan htirriyetiyle, din ogretimini garantileyen 24.madde

sini !nsan Haklari Evrensel Beyannamesinin gerc;ek manada tatbi

ki olarak gormek mtimkundtir. 

----------U66) DE PLUNKET, P.; "Dieu a l' ecole Publique 11
, Le figaro Magazi-

ne, Paris, 1 Septembre 1988, No.7 P.164 
(i69T ARON, R. ;sosyolojik Dti§.tincenin Evrenleri, Qev. ,ALEMDAR.K., 

T.!9 Bankasi Yayini, Ankara 1986 s.105 
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B. M i l l i K U l t U r ti G e n g l e r e 

A § 1 l a m a k t a D i n D e r s l e r i 

Tezimizin, "Kill tilr iginde Din KLll ttiril" bargl1g1 al tinda yapi

lan izahlarda; dinin btittin kUltilr sahalari tizerinde tesiri oldu

gu ve her zaman "Killtilriln merkezi olarak kalmaya devam ettigi 

:~170) a91klanm1§t1. Bir milleti diger milletlerden ay1rdedebilme 

imk§ni veren orf ve adetler, kollektif davran19lar, deger hil

ktimleri, ahlak anlay1§lar1, sosyal norm:tar ve zihniyet degi§ikli

gi olarak tarif edilen kill tUriil_l 7J.J,, dini kill ttirtin etkisinin ha

ricinde dU§tine bilmek \.l. f 2J §tiphesiz milmktin degildir. Yani, dinin 

etki ve katk1s1n1n olmad1g1 bir kUlttir yoktur. Durkheim'in ifa

desiyle, 11 dini ak!deler bilinmezse, a1emi tasavvurumuz, ruh, 

olilm, hayat Uzerine olan felsef! telakkilerimiz anla§ilamaz. Ka

rabet (a~rabalik) tamamen dim bir bag olarak ba9lam19t1r" \.J.'{3; 

Bir ba§ka ifadeyle, ktilttir i9indeki yer~, beden i9indeki ruh gi

bi onemli olan dinin, e~itim ve ogretim programlarinda yer al

masi, ktilttirtin geng nesillere aktarilmasi demektir. Ktilttir deger

lerini geng ku§aklara aktarma ve genglerin iginde ya§adiklari 

ktil ttire uyum gostermelerini sa6lama gorevi{i74) Ustlenen egi timin 

ve o@;retimin sahasi olan okulun, din ktiltti.riinil de igina alacak ~e
kilde bu onemli gorevini yerine getirebildigi gorillmek.tedir. 

Okulu, sadece bilgi veren bir mtiessese degil,gengleri mil

l! ktilturti almi§ vatan ve milletini yticeltmeye gal19an ki9iler 

~ l 10 J FREYER , H. , a • g • e • s • 7 8 
~\.lJlL ERKAL, M., a.g.e. s.106 
~.Li?.!_ VEfu"'lfON, G.IvI., Soc!.ology of Religion, N.York-London 1962.p.77 
\l/3;DURKHEIM.E.,Annee Sociologique, Paris 1987-8 Qev.K.N.DURU, 
· '. Istanbul 1936 s.494 

(~74) YAVUZER, H., Qocuk Psikolojisi, Remzi Kit., 4.Bas. ,!st.1988 

s.306, 
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ola~ak yeti§mesini saglayacak Lir kUltUr aktarma yeri olarak 

dU§UndUgtimUzde, din killtLlrUnun milli egitilliin £enel amaglar1-

n1 gerc;ekle§tirme ve gene; nesillere genel k'Lll t-J.rU 8§1.lalliakta 

onemi ortaya c;1kmaktad1r. 

Eilindigi gibi, mill! kUltilrU gen9lere 8§1.lamakta ilk 

gorev toplumun temelini te§kil eden aileye dti§mektedir. 8ir 

milletin ya htir veya mtistakil veya esaret ve sefalet i<;inde 

ya§amasini saglayan terbiye(175) ve ktiltilr, once ailede, sonra 

okulda ve toplumda 8§1.lanabilmektedir. Gen9 nesiller, aileleri 

i<;inde dogup btiytirken, Mtisltiman Ttirk Milletinin vicdaninda ta

~1d1g1 ve hayatina tatbik ettigi "dini" degerleri" miras olarak 

alir ve ailede bunlari ogrenirler. Daha sonra, acakba91 sohbet

lerinde, camilerdeki vaazlarda, koy odas1ndaki konu§malarda bu 

din1 deeerler geli§tirilir (176~ Tarih 19inde gerek aile ve gerek

se okul, koy odalar1 ve kiraathaneler, kendilerine dti§en ktiltlir 

a91lama gorevini yerine getirmeye gayret etmi9lerdir. Ancak, top

lumsal yap1n1n degi§mesi ile, par9alanan· ve kUlt~r aktarma fonk

siyonunu yerine 5etiremeyen, anne, baba ve ailedeki herkesin ga

li§mak zorunda oldugu gtinUmUz ~ilesi, artik gen9 nesile ilk ktil

tUrti ve din! degerleri vere bilen yer olmi::iktan 91km1;;i tir. Artik 

c;ocuklar evlerde kendileFine din! degerlerle beslenen masal ve 

hikaye anlatan dede ve nineler bulamaz oldugu gibi, anne ve ba

balar da c;ali~ma ~artlar1nin verdigi gti9lUkle, gocuklar1n1 c;ogu 

zaman uyurken gorebilme durumundadirlar. Sanayile9me stiresince 

(l75)ATATURK, M.K.; Cumhurba§kanlari, Ba§bakanlar ve M.E.Bakanla

rinin Milli Egitimle ilgili Soylev ve Demegleri, I. 
M.E.Easm.Ankara 1946 s.24 

(lf6)ARVAS!, S.A.; Ttirk-Islam UlkUsU, 3.Easki, Ank.1982 s.381 
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olan Ulkelerde ve ozellikle son yillarda toplam ihracati ic;in

deki sanayi tirtinleri orani % 80'e varan Ulkemizde, ailenin fert

lerinin c;al1§mak zorunda olmalari ve parc;alanml.§ aile modelinin 

yaygi.rlla§mas1, gtintimtiz~e ailenin kill ttirU ve bu arada din! ktil tti

rti gene; nesle aktarma gorevini yapmas1n1 da engellemi§tir. Ayrica 

birer ktiltur oca5i. d£ olan key odalar1, oturma odalari, gec;mi§ 

zaman ic;inde adindan da anla§1lacag1 gibi birer okuma salonu clan 

°Kiraathaneleri" iskambil ve kumar :salonlar.i haline gelen kahve

leri de artik, ktilttir aktarma yeri olmaktan c;1km19t1r. Din ders

leri- konusunda yapm1§ oldugumuz gerek ogrenci anketinde ve gerek

se veli anketinde, 06renciler kendi dint bil5i seviyelerinin ve

lilerinkinden daha ytiksek seviyede ·oldugunu c;o§.unlukla belirtir

ken, veliler de, ogrencileri tastik eder bir §ekilde, c;ocuklar1~ 

nin dint bilgi seviyesinin kendilerininkinden daha ytiksek oldu

gunu ifade etmi§lerdir. Uzun sure din ktilttirU almadan yeti~en ve 

bugtin anne ve baba olan velilerin dini bilgi seviyesinin, c;ocuk

larina din ktiltUrti verebilecek seviyede olmamasi gayet tabiidir. 

Qocuklar1 kadar din kill ttirti olr.uaJan velilerin yavrularina kar§1 

bu gorevlerini yerine getirme gorevini, okulun tistlenmesi de ar

tik kac;1n1lmazd1r. Bu bakimdan, gocuklar1m1za k§mil manasi ile 

TUrk ahlak1n1, Ttirk(tin Allan ve devlet korkusuna dayanan tc .:-esi

ni (kill ttir-Unti) devletc;e okulda ogretm.ek, ailenin art1k yapamad1.

g1 bu gorevi yapmak zorundayiz. "Bunu ba§ard1g1m1z· gun insanlik 

ve millet dil~ma~lar1n1n, milletimizin gelecegi tizerine uzanan 

emel1erini ve ellerini tam olarak kirm19 olacagiz. Onun ic;in de 

iyi ornekler vermeye, feragatli ve faziletli insanlar1 yticelt

meye •••• k1sacas1 hel§li yticeltmeye, haram1 a§ag1l~maya, iyiligi 

emre, kotliltigil men'e mecburuz. (I§te o zaman) bizi l2 Eyltil'e ge

tiren sebepleri bir daha gormeyecegiz" (177) 

(177)BOLAK, A.A.; "Ttirk Ahl§k Anlayl.§1 ve Bu anlayi~ i~inde in
san haklari" (Teblig)" Ttirkiye'yi 12 Eyltile Getiren 
sebepler ve Ttirkiye Uzerine oynanan oyunlar" Sempoz
yumu, 14-15 Eyltil 1984-!stanbul s.101-102 
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4-6 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da yapilan Millt Egitim 

Bakanlari Toplant1s1 1 nda konu§an Milli Egitim eski Bakanlarin

dan Prof .Dr.S§lim BURQ.AK'in tesbitleri ve konu~masi, gengler

deki din ktilttirti eksikliginin boyutlar1n1 ve zararlar1n1 ne gti

zel ifade ediyor : 

II 
• • • Tilrkiye, ayd1n potansiyelinin ytiksek bir noktaya 

vard1g1 bir zamanda, buhranlar gegirmi§tir. Bu, hepimizi dil§tin

dtirmelidir. i§in, daha dti§tindUrticti, §8§1rt1c1 taraf1, Ttirkiye'nin 

gegirdigi buhranlarda, ayd1nlar1m1z1n roltintin ba~ta gelmi§ olma

s1d1r. Bu.hranlar1m1z1 sadece siyasi mahiyette telakki etmek dogru 

degildir. GegirdigilliiZ rahats1zl1klar1n temelinde, ahlak buhran1-

n1 aramakta isabet olacagi gorti§tindeyim. Madd1 ve man~vi sahalar

da milletimize pek pahaliya mal olan anar§i ve terorde, ogretim 

mtiesseselerinin paylar1n1n buytik olu9u gok ibret vericidir. Ken

dilerini buytik umutlarla yeti§tirmeye 9al19t1g1m1z genglerimiz, 

maalesef memleketi yikmak, boltip pargalamak igin silaha sar1lm1~ 

ve devlete kar91 y1llard1r devam eaen bir sava§ vs rmi§lerdir. Bu 

bir re&litedir ••• 

Okullarimizda, san1r1m ki daha gok bilgi ve beceri, ba

§ar1 tizerinde duruluyor. Bu k§fi degildir. Bil5inin yaninda, egi~ 

time onem verilmeli ve gocuklarimiz Ttirk Ahlak ve Terbiyesiyle 

yeti9tirmeliyiz •• u(17o)diyor S.BURQAK. 

Bi~bakima, din ve ahlak ktiltUrU almayan gen9ligin duru.mu

nu ifade ediyor. Din dersi okumayan, Turk milletinin manevi ve 

ahlaki degerini ogrenip igine sindiremeyen ki§ilerin,aydin da ol

salar, memlekete hayirlari ve faydalari iokunmasi bir tarafa, da

ha 9ok zararlari olacag1r11 belirtiyor. 

\i 7(.)/ :SURQAK., S.; 4-6 Ocak 1984' de yapilan Milli Egi tim :Sakanla

ri Toplant1s1, M.E.Basimevi Ank.1984.s.26-30 
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Gen9lere mill! ktilt~ru a~l.ltimanin onEmini en gok, yurt

dl.§J.nda ya§ayan vatanda~larimizla il~ili olarak daha iyi an

lamaktayiz. "Bir Nesil Kayboluyor" ba;;ligi altinda konuya dik-

kat 9eKen panerama Dergisi 

cuklarimiz gittikge Ttirkluklerini kaybedip, kaybolan bir nesil 

haline geliyor" alt ba§ll.gl.nl. ~oyle s urdurtiyor : 

"Turk gocuklarinin k1s1nt1l1 bir dini egitim gormeleri 

de bunlarin hiristiyanla:]masinda onew.li rol oynuyor •• Giitlecek

leri mac:;hul, dipsiz bir gukurda kaybolan ktigtiklerimizi el bir

ligiyle kurtarmam1z gerekli. Aksi takdirde bu gocuklar birer 

Turkiye aleyhtar1 olaraK kar§1m1za gikabilirler •• " \J.i~J 

KJ.11, Ali' nin belirttigi gi bi; "A ta tUrk ( te) , rnuvaze

nelerini kaybetmi§, ihtiras ve istihaklarinin tatmini yolunda 

dimaglarini, karekterlerini, bozmu§, vticutlarin1 y1pratmi§, 

her gunahi mtibah goren, her ~eyi istihza ve kay1ts1zl1kla kar

§l.layan!kafalarini manasiz yolldrda i9leten, gozlerini kumar

hane niasalarina, meyheine ;;>i§elerine dikmi§, afyon yu tmw~ gi bi 

bayilmi§, ne yapacag1n1 §8~1rm1~, §1mer1k gen9lerden hi9 ho§

lanmazlardi. Boylelerine son derece kiz~r ve nefret ederek : 

"Boyleleri, tabiatiyla milli mefkUreye l§kayt, bigane 

bir ~engliktir ••• Her ttirlLl i9timaif ve ahlaki al§kadan kesil

mi§ vaziyette ol~n bu gibi gengler igin kumar, dans, raki, fu

hu~, para, i§te Hakimiyet-i Milliyenin, i:;;te cemiyetin manasi, 

onlar igin yaln1z bunlardan ibarettir. Bu gibi gen~leri tered

diden kurtarmak ve gen9ligi behemehal mefkUreci ve memleketle 

al§kali olarak yeti§tirmek, herkesin, hepimizin, her devlet a

daminin ba§ta gelen vazifesidir. 11 derlerdi~ 

"Maa.rifimizin gayesi, yalniz hUkUmete memur yeti:;;tirmek 

degil, daha ziyade memlekete ahl§kli, karakterli, cumhuriyet9i •• 
-

geng yetilitirmektir" derlerdi \.1.oOJ 

\~J;!_JDTL; PANORAMA, Agu.stos 1986 !stanbul, s.38-39 
\J.oOJKILIQ, A.; a. g. e. s. 60 
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f9te, Ltattirk'tin de belirttigi gibi, memlekete faydali 

ahlakl1, karakterli, kumar, fuhu§, gilnah gibi §eylerden uzak 

bir gen9 nesil yeti9tirebilmek, bu gen9lere milli kulttirU a§ila

maya bagl1d1r. Bu.nun i9in de, igkinin, kumarin, gtinahin ne oldu

gunu bir tfilan kuvvetiyl~ ancak din dersinde verebilmek mtimktindtir. 

Millet ve memleket sevgisi ktilttirtinti de yine dini ve manevi duy

gularla vermek,vicdanlarin derinliklerine vatan ve miletini sev

mek ve gerektiginde vatani igin §ehid olmak duygusunu din dersin

de a91lamak mtimkUndilr. igkinin, alkoltin insan bedenine ne kadar 

9ok zarar verdigini en iyi bilen tip tahsili yapan doktorlardir. 

Ama, doktorun bu zarari bilmesi, onun i9ki ve sigaradan uzak kal

masina yetmemektedir. Ancak dinin "Igki haramdir, gtinaht1r" emri

ni ogreni1 ve bunu kalbine iman kuvvetiyle yerle§tiren igki ve 

alkolden uz~k kalabillliektedir. Oyleyse, ytiksek ahl§k, fazilet, 

karekter ve millet ve memleketsever genglik yeti§tirmek, onlara 

milli ktil t:.irUmtizil ogretmeye, bu kill tur. Ja9atmaya bagl1d1r. Din 

ktiltJrti ise, ktiltUrtin oztinti ve mayasini te§kil ettiginden, din 

dersleri verilm~k suretiyle saglam karakterli nesiller yeti§tir

meye hizLiet edilmi§ olur. Ziya GOKALP'in; "Hayatin btittin safha

sinda, saglam karakterli olan i_iiahislar, gogunlukla gengU,.ginde 

dini egi tim gorm:,;§ olanlC1rd1r 11 \l8J., ctimlesiyle ifade ettigi tize

re, saglam karakterli, milli kUlttire sahip karakterli gengler ve 

insanlar yeti§tirmekte, din ogretimi ve din dersler~ vaz gegil

mez bir etkiye sahiptir. Bu bak1mdan biz, din ktilttirti alamayan 

insanlar1n, milli ktilttirlerinin yaninda genel ktilttirlerinin de 

noksan ve yetersiz olacagi kanaat1nday1z. Bu nedenle de, din 

derslerini, madde-man§ btittinle§mesini saglamaya, genglere mill! 

ktilttirti a~ilamaya, millet ve memlekete faydali gen9lik yeti§tir

meye vesile olarak gortiyoruz. Sosyal plAnlamac1lar1n din egitim 

ve ogretimine gerekli yeri vermelerini, devletin killttirlU nesil

ler yeti§tirme politikalar1n1n bir 9aresi olarak dti~tintiyorruz. 

\.J..0.1.,TtlRKDOGAN, o.; a.g.,e. s.96 



209 

C. G e n g 1 e r i n S o s y a 1 1 e § m e s i n d e 

V e T o p l u m tl y e 1 i g n i K a z a n m a s i n -

d a D i n D e r s 1 e r i 

Genglerin sosyalle§mesi yani i9inde ya§ad1klar1 toplum

la uyumlu bir §ekilde yeti§tirilmesi, terbiye kavramiyla ifade 

edilmektedir. Ziya GO.KALP; "Terbiye, ferdin igtimaile§tirilmesi

dir" \182) fikriyle, ferdin igtimaile§tirilmesini, terbiye etmek 

olarak ifade ediyordu. Terbiyenin gayesini ve vazifesini izah 

edenler, onun, §Shsi hayattl hazirlama vasitasi oldugunu(l83)ve 

"igtimai olmayan 9ocugu i9timaile9tirmek"(184;01dugunu belirtmis;-
. ' lerdir. Igtimaile:§meyi yani sosyalle§meyi ;"Ferdin, ic;inde ya-

§ad1g1 cemiyetin igtimai degerlerini (dil, din,orf ve adet v.s.) 

kazanarak cemiyete intibaki lf(185)veya uyum saglamasi §eklinde 

anladigimiza gore, ceruiyetiyle uyum saglayan insana sosyalle§mi§ 

insan, cemiyetine ve daha dogrusu cemiyetin dil, din, orf ve adet

ler gibi manevi degerlerine ters dti§en insanaJla sosyalle§memi~ 

insan diyebiliriz. !yi terbiye edilmemi§ 9ocuk ve geng delikan

liru.n hi9 bir disipliue tabi ol!ILayacagi, bu t.erbiye ve egi tim 

yetersizliginin neticede i9ten ige bir memnuniyetsizlik ve 90-

gu defa su9luluk hissi dogmasina vesile olacagi, ki§iyi saldir

gan, iddiaci, ba§arisiz, kotti ve isyank:ar yapacagi ve neticede 

"toplumla uyum sactlayamayan birisi" haline getirecegi sosyolog

lar ve ahlakgilarca kabul ve iddia edilmektedir_(l86) 

(182)GOKALP, Z.; Makaleler-IV, Ank.1977, Haz.Ferit Ragip TUNCCR 
s.77 

{1~3)!smail H:AKKI; Terbiye ve !man,(Osmanlica), ist.1330 s.:1, 
(lS~lSARC,C.; Pedagmji,Kanaat Kitabevi, Istanbul s.40 
(~~S)ROC.HER, G.; Action Sosciale, Paris 1968'den n~klen; I.CANA~, 

Hz.Peygani.berin Silnnetinde Terbiye, 2.Bask.L !st.146 
(~~~)BARU}C, H.; La Psychiatrie Socitile, P.U.F.Paris 1974 P.62-64 
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Nitekim 1985 y1l.Lnda !stdntr~l tlniversitesinin 16 fakUlte

sinde osrenim goren 5036 ogrenci uzerinde yapilan bir ara§tirma

da; Erkek ogrencilerin % 27,l'i ve kiz ogrencilerin % 24,l'i 

"kendimi yal1uz hissediyorum" yani memnuniyetsizlik, yaln1zl1k 

i9indeyim diye cevap varmi§; Erkek ogrencilerin % 31,8'j_ ile kiz 

ogrencilerin % 24,5'i "Ruh sae,ligini.n iyi olmad1e;1n1"; Erkek og

rencilerin % 58,7'si ile kiz C>grencilerin % 58,2'si" toplumun 

keadilerine guvenmedigini,, (~8J)'bildirmi§lerdir. Bu rakeimlar iyi 

tahlil edildiginde, yuksek tahsil gengliginin yar.Ls..1..ndan gogunun~-

" Toplum bize g-Uvenmiyor" diyerek to1Jlumla b'Lltilnle§mediklerini ve 

topluma uyum saglayamadiklarini ifade etti~leri, bu ge4glerin 

tigte birinin de ruh sagliklarinin iyi olmad1g1n1 ve kendilerini 

yalniz hissettiklerini belirttikleri ortaya g1kmaktad1r. Bu du

rumun sebebi ar~§t1rild1g1nda ise, ahlaki disiplin ali~kanl1g1n1n 

(188)yeterince kazandirilmadigi, insana gilven ve ya§ama zevki ve.,. 

rerek onu hayata ve cemiyete ba~layan(l89Jahl§ki ve -dini degerle

rin geng nesle verilemedigi de ge~itli sebepler arasinda gortile

bilir. QUnkU dinin, gerek fert ve gerekse cemiyetin huzurunu te

min etmeye vesile olacak iman ve ahlak esaslarindan mahrum kal

mak, ferdi yalnizliia ve amutsuzluga itti~i gibi, cemiyeti de 

kendine gtivenen ve cemiyetin Uyesi olarak ahlakli ve faziletli 

fertlerin varligindan ~~hrum eder. QUnku, gen9lerin, iginde ya

§ad1klar1 cemiyetin orf ve adetini, din ve manevi degerlerini 

yeterince tan1yam~malar1, toplumla yabanc1la~malar1nda ve yal

nizliga 1 tilmelerinde cnemli rol oyni:amaktad1r. Qocuk Ruh Sagl1-

g1 Uzmani A. YORliKOGLU' nun i:fadesiyle : "Ki9inin, ya§ad1g1 9evre 

ve toplumla ters dil§meyen inand1g1 de~erleri ve inan9lar1 olma

l1d1r. Rig kimse, to:plum.un. torelerini, geleneklerini ve det;er 

0-~1) YAVITZER, H.; a.g.e.s.327 
(1~8) tiLKE~f, H. Z. ; Ahlak, !st .1946 s .136 (Durkheim' den naklen) , 
(189f DURKHEIM, E.; La Morale Professionnelle, Qev.KARASAN, M., 

- (Meslek Ahl§ki), !st.1962, s.XXXII 
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yargilarini ve ahl§k kurallarini tUmden yadsiyamaz (ink§r ede

mez) ya_da kendini onlarin di~inda ve tisttinde goremez 11 (190) !~

te bilhassa yeni yeti§en geng nesle inang ve ahl§k! degerleri 

8§J.layarak bu e,enc;leri' topluwla uyumlu hale getirmekte ve bir 

ba§ka ifadeyle sosyallestirmekte din dersleri vaz gegilmez bir 

vas1tad1r. Aslinda, ferdi toplumla uyumlu hale getirmede, ferdin 

inancinin btiytik bir onemi oldugu ilmi ara§tirmalar neticesinde 

ortaya c;ikmi~tir. Fertlerin, Kendi s1n1flar1n1n §zal1g1 igin 

meslekten ba~ka kabul ettigi kistaslar (Centers•e gore, 1949) 

arasinda, inanglar ve tutumlar % 49 ile ilk s1ray1 alirken, bu

nu 29,4 ile tahsil, % 20,1 ile aile ve % 5,6 ile diger cevap

lar takip etmektedir(l91) • Bu durumda, fertlerin cemiyete inti

bak ve uyumlariyla, cemiyet Uyeligini kazanmada inanglar ve 

w.anevi degerlerin ilk s1ray1 ald1g1 gorUlmektedir. Demekki 

inanglar ve toplumun manevi degerleri, toplumla uyum saglayan, 

toplumla c;eli§kiye dil§meyen fertlerin yeti§mesinde ba~ rolil 

oynamaktadir. Oyleyse, inanglarin ve manevi degerlerin fertle

re 8§1.lanmasi, ferdin sosyalle9mesi ve toplumla uyum saglamasi 

ac;isindan zarU.ridir. "Va tanda§inin mac.ldi-marevi refahini sab

lamakla gorevli devlet" din dersinden sosyalle9me ve ot2renci

nin kendini ve gevresini tanimasinda sosyalle§tirme ve rehber

lik vas1tas1 olarak faydalanabilir(l92) .Yukarda ~zah ettigimiz 

gibi, nasil terbiye sosyalle§menin bir vasitasi ise, din ders

leri de terbiyenin vaz gegilmez bir unsurudur. Bilhassa okul 

donemindeki 9ocuklara ve gen9lere verilecek din ders-

leri ile, onlarin, cemiyetimizin manev~ ve ahl~k! degerlerini 

alarak yeti~meleri, ~ir bakima din ve diyanetine ozUnden bagli 

olan milletiruizin manevt degerleriyle uyum i9inde olmalari sag

lana bilir. 

·u90l:_YORtiKOGLU' A. ;a.g.e s.5 
(191) K:a.ECE-CRUTEHFIEL::P-BALLACHEY ;

1
cemi;yetlerde Fert, gev .M. TUR-

. --- . HAN, 2.Kitap, M.E.B. st.1~71 s.73 
(192) BILGIN,B.; Ttirkiye'de Din Egitimi ve Liselerde Din Dersle

ri Ank.1980 s.52 
AYHAN, H.; Din Egitimi Ogretimi 1 D.1.B~k.gi yy.Ank.1985 S.70 
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9. G e n 9 1 e r i n ~ a h s i y e t i n i n 

G e l i § m e s i n d e D i n D e r s 1 e r i 

Bilindigi gibi, insanin bedeni ~eli§mesinden daha onemli 

olan geli§mesi, on11n ruht ve manev:t geli§mesidir (19~1. §ahsiyeti

nin geli9mesidir. Ki§inin fizyolojik geli§mesinde 9e§itli madd! 

unsurlarla g1dalar onemli oldugu gibi, psikolojik geli9mesinde 

ve sahsiyetinin olu§mas1nda da, terbiye, inan9 ve manevi unsur

lar onemlidir. Ki§inin §ahsiyetin.in olw~masinda ve geli§mesin.de 

§tiphesiz en etkili unsur dindir. Qtinkti din, "ferdin §ahsiyetinin. 

geli§mesinin yolunu arar 11(194)ve fertleri §ahsiyetlerinin parga

lan.mas1 tehlikesine kar§l. mukaddesat ile kar91 kar~iya getirerek 

§ahsiyetlerinin bir btittin haline gelmesini temin eder (195).Ziya 

GOKALP'in, "Malta Mektuplar1"ndan birinde dedigi gibi; kti9Uklti

gtinde gok saglam dint terbiye almayanlar, bUytidtiklerinde kokstiz 

isitikrarsiz ve §Shsiyetsiz olmaktadirlar. Demek ki, insan ~ahsi

yetinin geli§mesinde din ve ahlak terbiyesi ba~ rolu oynamak~a-~ 

d1r(196). 

Din ktil ttirtintin, ki:;ili:rl: ve 9ahsiyet kazanmanin onemli bir 

unsuru oldugun.u, ilk ve orta dereceli okullarinda haftada 5 saat 

din ktil ttiriJ oku tulan Federal Almanya' nin Milli Egi tim Bakanl1g1 

Sozctisti, Mtin.ih'te dtizenlenen bir seminerde ~oyle ifade etmekte

dir : 

II ••• Ba§langig ta' okullarda din ogre ti mi hafife alindl.. 

Fakat bu hafife alman1n sebep oldugu sonuglar btiyUdti ve bUyUmek

te devam ediyor. Din ktilturu, ki§ilik kazanruanin onemli bir 

(193) ALTlNTA..], H.; "Gen9lik ve ~ahsiyet ", Din Ogretimi Dergisi, 
- M.E.G.ve S.B.yayini, Ank.1385 sy.3 sh.74 

_(194) HA1VII~ULLAH, M.; Initiation ollslam, Paris 1974 p.45 
_(195] D. P ~ T. ; Milli Kill tur, Ank .19S3, s. 515 , 
(l~) D.P.T.; a.g.e., s.528 
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unsuru. Kendi ktilturUnti ve dinini tan1y1p geli§tirememi§ kimse, 

Alman toplu~u i~in problem olabilir, geli§tirmi~ clan kimse ise 

aksine yararli olur. Bu sebeple, islami din derslerini okullar1-

m1zda program iginde oku trr..ak tizere galJ.§malar yap1yoruz "(1~7) Bu 

ifadeler, hig bir yorufila ihtiyag birakmayacak bir ag1kl1kla, din 

derslerinin ve din kulttirunun, topluma yararli ve §ahsiyetli ki

§iler yeti~mesindeki onemini belirtmektedir. ~ahsiyet ve karak

ter sahibi bir ki~i, grubunun ve mensubu oldugu toplumun kendi

sinden bekledigi rolleri oynayabilen kir;;idir. 11 Normal Ki§i, gru

bunun kendisi igin uygun ve yerinde buldugu rolleri oynayabilen 

ki~idir. Normal (~ahsiyetli) ki§i, kendisinden beklenilenleri 

ya:par ve bu nedenle de kendisine gtivenilir bir ki§i olur ••• Sap

k1n (§ahsiyeti iyi geli§memi§) ki9i ise, grup normlarind~n ay

rilan ve davr~n1§lar1 onceden yeterince kestirilmeyen ki§idir 

(198) Bu bakimdan, geng neslin, toplumun kendisinden bekledigi 

rolleri oynayabilecek ve toplumun orf §det, gelenek ve rnanei 

degerlerine uygun davr~n1§lar1 gosterebilecek 1ahsiyet yap1-

s1nda yeti§mesinde, din ve ahllk derslerine dti~en g~rev ortada

d1r. 

tlnlU !c.giliz tarihgisi Toynbee'nin belirttigi gibi in

san nas1l : "din olmctdan haya tta yolunu bulamaz "sa({99), dini 

kultUru almadan da toplum ve hayatla uyum sagla,yan bir iiahsiyet 

yap1s1na ula§amaz. 

AtatUrk'e gore de, iyi egitilmi§, gagda~ bilgilerle 

(197) BILG!N, B.; "Milnih' te Turkiye' de !sl§m Semineri", Din Og
retimi Dergisi, M.E.G.ve S.B.yy.,sayi 14 Ank.1989 s.21 

(~98) OSIPOV, G.; Sociology Problems of Theory and Method,IIIoscow 
1969, gev tlnsal OSKAY, Sol yay1nlar1, Ank.1977 s.222 

{~99}TOPNBEE, A.; Tarih Bilinci, (A Study of History), Bate§ Yay1n
lar1, !stanbul 1978 cilt 2, s.380 
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donat1lm1~, milli bir terbiye alabilen genglik, hem yarat1c1, 

hem geli~meci, hem de milli varl1g1 gtiglendirici (2oo:bir §ah

siyet yap1s1na sahip olabilir. Bu bakimdan, temel gorevleri a

rasinda ve bu gorevlerinin ba§inaa,"ktiltUr degerlerini geng 
. 

ku9aklara aktarman1n yan1s1ra, onlar1n iginde ya§ad1klar1 ktiltti-

re (ktiltUrtin esas1n1 te~kil eden manali ve ahl§kij.egerlerle dini 

inan9lara) uyum gostermelerini salayacak (201) SJahisiyet tipini 

yeti9tirmek~gelen okulun onemi burada ortaya 91kmaktad1r. QUnkU 

okul, egitim, ve ogretim yuvas1d1r. Insan ise egitirue en fazla 

muhtag olan ve "kendini egi tim ile tamamlayan°(202)bir varliktir. 

Egitim iginde din unsurunun ne kadar onemli bir yeri oldugunu ise 

daha onceki sayfalarda ~elirtmi§tik. Oyleyse, din dersi ve din 

ogretimi ile, insan1n e~itiminden beklenen saglam karakter ve 

gU:i'enilir ~ahs-iye11-··ti})i· yeti~e-ei'lle •vesile elunmaktadir. Qtinkil 

inanglar, ferdin bir gok onemli fonksiyonlarina hizmet eder. 

!erdin §ahsiyetine bir devamlilik, gtinltik idrak ve faaliyetlerine 

bir mana verir ve gei;;itli hedefleri elde etmesine yararlar.inang

lar, her psikolojik vak'aya girer ve onda mevcut bilgi ve idr~k~ 

lerin ini;;asi igin degi~mez bir temel verirler"(203), !nsana dogru.:

luk, 9ali§kanl1k, yardimseverlik, vatan ve millet sevgisi gibi 

esasli degerler veren inancin, egitiminin yapilmasi ve din dersi 

ogretimiyle, sahs1nda her tUrlil faziletleri toplam1§ insan tipi 

yeti§tirilmi9 olacaktir. 

Nitekim, 12 Eylul oncesinde devletiyle, milletiyle ve 

topyektin toplumuyla ters du9Up, anar§i ve terore kari§an gen9lik 

yerine toplumla uyum saglayan, milli ve manevi degerlere sahip 

(200) ERKAL, IVI.; "A ta turk ve Genglik", Sosyoloji Konferanslar1, sa-
~.-- .. yi 19, !st.1981 Atattirk Ozel Sayisi, s.110, 
{20l)YAVUZER, H.; Qocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 4.Baski, 

!st.1988 s.306 
(~2) tiLl(EN, H.z.; Felsefeye Giri§, II, A.U.Ilahiyat F.yy.Ank.1958 

. s.97 
(~~} SEZEN, Y.; SosyolojikA91clan Din,!st.1988 s.28 (Krech-Crut

chfield, Sosyal Psikoloji, Qev.Erol GUngor, ist.1980 
s .18' den naklen) 
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~ahsiyetli gen9lik yeti§tirmek gayesinin ger9ekle~tirilmesi 

i~in, mecburi din dersinin okullara konulmasmrbu yonde at1l

m1§ muspet bir ad1m ol~rak gormelidir. 
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D. Milli Eirligi ve Btittinltigti Saglamada Din Derslerinin 

Rolti : 

Mti§terek toprak, tarih, ktilttir ve dil gibi birle9tirici fak

torlerin hepsinden daha gok birle~tirici gtice sahip(2o4)_olan di

nin, geng nesillere og-retilmesi, onlara bir bakima mill! birlik 

ve beraberlik ruhu vermenin bir yoludur. Devletlerin ve htiktimet

lerin ytirtitttikleri ktilttir politikalarinin temelini de, fertler 

arasinda mill! birlik ve beraberligi saglayacak tedbirleri al-

mak te§kil eder. KESSLER'in ifadesiyle; "Madem ki, sosyal ha

yatta kan birliginden ktiltUr birligine ge9ilmi§tir. 0 halde, ba

~arili bir i9 siyaseti ytirUtebilmenin en makul yolu, dinin bir

le~tirici htiktimlerini yeniden canlandiran bir ktilttir politikasi 

uygulamakt1r. Qilnkti dinin ortadan kalt1g1 celliiyetler buhrana sti:

rilklenir"(205). Cemiyeti buhrandan kurtarmada ve milli birlik ve 

beraberligi saglamada, dinin birle:;;tirici roltinti benimseyen bir 

ktilttir politikasi izlemek ve gen9lere bu vesiyleyle din dersi 

okutmak ba§lica 9arelerden biridir. Ttirk milletinin varl1g1n1 ve 

birligini .kurumada ve devam ettirmekte ba~l1ca rdlti oynayan Is

lam Dininin(206), toplumun btittin fertlerine ve ozellikle gen9 

nesle ogretilmesi kadar tabii ve zaruri bir §ey olamaz. Hele he

le, islamiyetten ba§ka dinleri benimseyerek M~sevi olan Hazar

lar'la, hristiyan olan Bulgarlarin ve Macarlarin ttirkltiklerinden 

(204) DESROCHE, H.; Sociologies Religieus, P.U.F., Paris 1979,p.158 
ARSAL, S.M.f Milliyet Du.ygusunun Sosyolojik Esaslari, Ottiken 

Yayinevi, 4.Baski, ist. 1979, s.73 
TURAN, o.; Ttirkiye'de Manevi Bub.ran, Din ve Laiklik, AnK.1964 

. s.89 
(2~5) KESSLER, G.~ Sosyolojiye B~§lang19, Qev.Z.F.F.-A.K.Ist.1987, 

s.181 
(206) D.P. T.,iMilli Kill ttir, s. 516 
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bile bahsedilemez(207), ve hatta bunlarin birer ttirkltik ve mtis

lUmanlik dti§mani haline geldigini gordUkten sonra, milli bir

lik ve beraberligi saglamak i9in, gen9lere dini bilgiler ogret

menin luzumu daha da iyi anla§ilmaktad1r. QUnkU, dini Ye milli . 
degerlere gereken onemi vermeyen ve bu degerleri gelecek nesil-

lere s1hhatli bir §ekilde aktarmayan milletlerin milliyetlerini 

kaybettikleri veya tarih sahnesinden silindiklerine, dini ile 

beraber milliyetlerini de kaybeden milletlerin olduguna tarih 

§Shittir(208). Bu bak1mdan, A.YORUKOGLU, Avrupa'daki go9men i§9i 

ailelerini ve 9ocuklar1n.i anlat1rken : 

" ••• Kendi oz kUltUrlerinden kti9Uk adac1klar olu§turur

lar •• Kendi a9t1klar1 kahvelerde toplanir, 9ocuklar1n1 Kur'an 

kursuna gonderir, mescitlerde birlikte namaz kilarla. Yeni ktil

ttire uyum esneklikleri almodgi igin, kendi benliklerine daha s1-

k1 sak1lmak gereksinimi duyarlar. Yeni kUltUr i;inde eriyip kay

bolmak korkusunu bilin9alt1nda duyar, kendi geleneklerine ve 

ozellikle dinlerine koruyucu bir z1rh gibi sar1l1rlar •• "(209)§ek

lindeki tesbitleriyle, dinin milli benlik ve yabanc1 ktilttir i9in

de eriyip yokolmaya kar91 koruyucu bir z1rh oldugunu onemle be

lirtmekte dir. Ozell±kle uydu yay1nlar ile yabanc1 ktiltUrlerin te

sir alan1na giren gengligin ve btittin cemiyetin 

bu yabanc1 

kUlttirlerin y1k1c1 tesirlerinden korunmas1nda, yurtd1~1 orneginde 

oldugu gibi, yine dinin koruyucu z1rh1na btirtinmek ve insan.im1za 

dinimizin saglam inan9lar1n1 ogretmek, vazge9ilmez bir zarilrettiru 

Eski Ba§bakanlardan ~tikrti SARAQOGLU'nun deyimiyle : "Bir cemiyet-

(207)YLDIZ, H.D.: "Isl§miyetve Ttirkler" Diyanet Dergisi, Hicret 
( - Ozel say1s1, 1981 y1ll1g1, Ank.1981, s.314-315 
~~·~· TURAN , 0. ; a • g. e • s • 4 7 

(209)YORUKOGLU, A.; Gen9lik Qagi, T.I§ Ban.Yy.Ank.1987,s.107 
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te f ertlerin bilgi ve ahlaklar1 birbirine ne kadar yakin olursa 

birbirine"'kadar 9ok benzerse, o kadar 9ok mesut ve o kadar 9ok 

kuvvetli olacag1 ogrenilir ••• (211). Ozellikle gengler ve butun 

fertler arasinda mti§terek bir din! bilgi birligi ve . 

seviyesi saglamak, milli birlik ve buttinltigti saglamanin yaninda . 
cemiyetin huzurlu olmas1 iginde bir vesiledir. O.TtlRKDOGAN 1 1n -
yerinde tesbitiyle : "Polonya'da komUnizm kar§1s1nda bir gtic; kay-

nagi clan hiristiyanlik gibi, ••• Ttirkiyeyi tehdit eden komtinizm 

tehlikesine kar§i, tarih §Ulll"U gti9lti, dini inan9 ve normlara bag

li bir nesil en btiytik gtig kaynag1d1r. Bugun Batida, din! hayat 

bUttin ozellikleriyle toplumun tizerine atilml.§ bir ag gibi ya§an

tinin bir pargasini te§kil eder. Okul oncesi kadar ilkokullar 

9e§itli mezheplere gore egitimlerini stirdtirtir ve boylece gocuk 

en verimli ya§J.nda "Dindarla§ma" stireoinin i9ine itilmi§ olur. 

Ba ti Avrupa 'ya nazaran Birle§ik Devletlerde" dindarla§ma " a·ra

ni en ytiksek seviyededir. Bu Ulkede sosyolog Nelson, sosyal mo ·. 

bilizasyonun itici gticti olarak dinin onemini §Oyle siraliyordu. 

"Dini doktrini ogrenmek, Uyeleri ibadete ve itaate te§Vik etmek, 

din! faaliyet igin kolaylik saglamak, §Bhsi meselelerle ilgili 

olarak Uyeler arasi temasi saglamak ve nihayet sosyal konroltin 

merkezi olarak vazife gormek "(212)§eklinde gok onemli ve vaz

ge9ilmez yeri clan dinin ogretimi, din dersi verilmesi, dinin 

dogru olarak ogretilmesi, gerek insan1m1z1 ve gerekse memleketi-
i~'C\ mizi her ttirlti ig ve dl.§ tehlikelere kar§J. korumak,·:.gereklidir. 

(211) SARAQOGLU, ~.; Ikinci Maarif ~urasi, 15-21 ~ubat 1943 
(212) TURKDOGAN, o.; Sosyal ~iddet ve Ttirkiye Ger9egi, ist.1985 

s.3C2 
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Kaldi ki, ge§itli mezhep, tarikat, klik ve bolUklerin 

tesiri altinda bulundugu bilinen memleketimizde, sozde milli 

birlik duygusunun bu boltinmeleri onleyemedigi ama bu ttirlti bo

ltinmelerin milli birligi zedeler ve tehdit eder (21J)boyutlara 

ula~tigi, bunun iQin d~vletin, ozellikle belli yorelere ozel 

ir§at ekipleri gondererek okullarda, ki§lalarda, camilerde ve. 

kahvelerde milli birlik-beraberligi temin i9in di'lien ve din adam

larindan faydalanmay1 son 9are olarak gordtigti bilinmektedir. 

Bu bak1mda~ dinin karde§lik, yardimseverlik, dogruluk ve dtirtist

ltik, vatan ve millet sevgisi gibi emirlerinin ogretildigi bir 

din dersi ile, hem din d1§1 tehlikelere kar~i ve hem de dinin 

esasinin bilinmemesinden kaynaklanan dini,ozellikle, din~ ktil

ttirden tamamen yoksun veya dinin esasini ogrenememi§ ki~ve 

gruplarin, milli btinyeye a9t1klar1 tahribati ve millt btittinltigti 

bozmak pahasina girdikleri saplantilari yak1n tarihimizde gordtik

ten sonra, L.GARDET'in "Sosyal kaidelere ve emirlere gore beraber 

ya§ama arzusu" (214) olarak ifade ettigi Islam dininin kurallari

ni dogru olarak ogretmenin onemi daha da gok ortaya 91kmaktad1r. 

D. SOURDEL I in; "BtitUn insanlar karde~ tir" ayetinde if a de edildi

gi sosyal hayattaki birlik ve karde§ligi ~eminde, milli birlik 

ve beraberligi de boylece saglam temellere oturtmakta, birlik 

duygusunu insanlar1n vicdanina bir !man duygusu olarak yerle§tir

mekte, din dersleri, garelerin ba§inda gelir. 

(213) BILGISEVEN, KURTKAN, A.; a.g.e. s.61 v.a. 
(214) GARDET, L.; Les Hammes de L'Islam, Librairie Hachette, 

Paris 1977, p.74 
(215) SOURDEL, D.; L'Islam, P.U.F., Paris 1979, ll'em Ed.,p.64 
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E. Gen9leri ve 9ag1m1z insanini Buhranlardan ~orumakta 

Din Derslerine Duyalan Ihtiyag : 

Gen9 neslin ve topyektin 9ag1m1z insan1n1n bir tak1m buh

ranlar iQinde oldugu, devletlerin ve htiktimetlerin bu buhranlari 

gozmek igin 9ok ge§itli gareler arama yoluna gittikleri bilinen 

bir gergektir. Maddi tatminin zirveye 91kmas1na ragmen, manevi 

tatminsizligin ve B§iri i§ boltimti ile ihtisasla§manin doglU"dugu 

sosyal hastaliklar, geli~mi§ cemiyetlerde izlenebilen bir geli§

medir. Fertlerin ruhi bunalimlara stirUklenmesine sebep olan sos

yal gevrenin ezici, pargalayici di§lileri arasindan kendi gekip 

gikaramayan fertler ve gruplar, hi9 olmazsa bu sosyal gevreyi 

unutabil~ek ve unutturabilmek igin uyu§turulma ihtiyac1n1 duy

maktadirlar. Bir ba§ka ifade ile, maddi ktilttirde, teknolojide 

yaratilan ba§ dondtirticti bulu§lar ve ilerleme kar~isinda, manevi 

killtUrde ayni seviyede bir geli§ffienin yarat1lamamas1, sosyal 

buhranlarin ve illkenin ig 9at1§malar1n1n sebebi .de olmaktad1r. 

(216). Hemen her tilkede bilhassa gen9ler bir takim buhranlarin 

igine girmekte, 9e9itli kotti Al1§kanl1klara, uyu§turucuya ve _ 

anar§iye yonelmektedir O~uegin A.B.D.'de tutuklananlarin yar1s1na 

yak1n1 18 ya§in altindaki genglerdir. Ozellikle araba hirs1zl1g1 

bu Ulkede genglerin tekelinde olan bir su9 ttirtidtir •• Gene bu til

kede yilda iki milyona yakin geng, evlerinden kagmaktadir. Uyu§

turucu kullanma ise, ba§ta A.B.D. olmak uzere tum varl1kl1 Ulke

lerin genglik kesimine ozgU,_ toplumsal hastal1g1d1r (217). ayri

ca, A.B.D.'de geng oltimlerinin % 54'ti kaza, % lO'u intihar sonu-

(216) ERKAL, M.; "~Urkiye'de Yerle~me Organizasyonu ile ilgili 
iki Sosyo-Ekonomik Yakla§im" Iktisat Fak.Mec.C.31 
Sayi 1-4 ist.1~71-1972 s.158 

(217) YORtiKOGLU, A.; a.g.e. s.7 



cu olmaktad1r. Japonya'da ise gene; olUmlerinin % 33'U kaza, % 
16' s1 intiharlardandir. Bu say1lara bakarak, "Genglik c;agim.n 

bunalimli bir c;ag oldug~nu soyleyen ruh hekimlerine hak vermek 

gerekiyor"(218), diyerek bu bunalimlari siralayan Yortikoglu her 

ne kadar bu bunal1mlar1 c;ozmek igin alinm~sl. gerekli tedbirler 

aras1nda dini terbiye ve telkini a91kc;a gormtiyorsa da, Ttirk top~ 

lumunda, diger bat1ll. tilkelerin insaninda gortilen uyu§turucu ve 

intiharlarin, sapmalarin yaygin olmamas1n1n ba§ta gelen sebebi, 

ttirk aile yap1s1n1n ve genglerdeki dini ve ahlaki inancin, in

san1m1z1 o ttir bunalimlara stirilklenmekten korudugu a91kt1r. An

cak, geli§mi§ tilkeler seviyesinde olmasa da, memleketimiz de "ya

rim asirdan beri, gittikge §iddetini art1ran bir manevi buhranin 

ic;indedir. Eu buhran1n mevcudiyetini hissetmeyen yoktur ••• (219) 

"Yeni nesillerin ahlaki buhran igerisine dil§mesine sebep, milli 

ve dini terbiye ile yeti§memeleridir. !nanc;s1zl1k, ruhlarda derin 

bo§luk meydana getirmekte, gontillerde btiytik f1rt1nalar has1l et

mektedir. Rahats1zl1klar, huzursuzluklar ve bunranlarin sebHbi 

budur. Gengligi buhrandan, tahrip9ilikten ku.rtarmak, onlara mil

li ve manevi degerleri tam olarak ver~ekle saglanabilir (220). 

diyen Timurta~, hemen her Ulkede 6englik buhran.i oldugunu belirt

tikten sonra, Ttirk cemiyetinin ge9irdigi maddi ve manevi buhran~ 

dan en gok okumu~ ve aydin kitlesinin etkilendigini, dinine, orf 

ve adetine daha ba~li olan halk kitlesinin bundan btiytik olgtide 

(218) YORUKOGLU, A.; a.g.e. s.7 
(219_}_ TUB.AN, O.; "Dini Terbiye", I9 ve Dtililtince, C.23,sy.,190, 

Istanbul 1957, s.13 
(220) T:tTui1JRT~, F.~.; Mill~ Universite ve Reform, !st., 1972 

s.118 
VLK.EN, H.!.; Egitim Felsefesi, M.E.B. !st.1967 s.148 
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masum kald1g1n1 ifade ederek, btittin dtinyay1 saran ve bilhassa 

genc;ler Uzerinde etkin olan ahlak buhran1nin inangs1zl1ga da

yand1g1n1 (221) savunmaktad1r. KOSEM:HAL da, Sosyoloji Tarihi'nd 

nde, "Insanl1g1 gec;irdigi bu bunalimdan, karga>;al1ktan kurtarru.ak 

istersek, ona bir din oulmak gerekir •• "(222) diyerek, burranlari 

ve bunal1mlar1 a§mada, dinin ve din egitiminin en gec;erli ve 

hatta tek c;are oldugunu gostermek istemeLtedir. 

Ozellikle, HINKLE'nin ifadesiyle; "yetirince orgnize,ol

maml.§ ve modern ya~am1n karma9al1klar1na uyarlanmayi gtic; bulan 

ki§ilerin c;ogu kez suc;luluga, alkolizme, sekstiel bozukluklara, 

sinirsel yada ruhsal hastal1klara 11 (222) kar§l. korunmasinda, bu 

tilr suc;lar1 ve ahlak! bozukluklar1 sue; ve gtinah sayan dini inanc;

larla ve manvi duygularla beslenmesi tek c;ikar yoldur. Yani buh

ranlarin y1k1c1 tesirini gidermekte, genglere sabir, sevgi, he

lal, harara duygular1n1n odretilecegi din ogretimi ve din dersle

ri bir can kurtaran simidi gibidir. Qtinkti, bilhassa Amerika ve 

Avru:pa' da ba§gosteren ve zamanla btittin dunyayE:t yayi.lan "Asi 

Genc;lik "btitUn degerlerin inkari ve yokluk arzusu (Nihilizm) ar

zusuyla c;ok tehlikeli bir bo;yut kazanmi§tir. (224). Genc;lerin 

nihilizm denen inkarc1l1k buhranina sUrUklenmelerinin ba~inda 

da ahlakf gokuntti (225) ve manev! degerlerden yoksun olmak dU-

§tintilmelidir. Bu bakimdan, gen9lere hayati sevdirecek, onlari 

yokluk korkusuna kar91 ahiret ve cennet inancina heveslendirecek 

(221) T:i:MuRT~, F.K.; a.g.e. s.117 
(222) KOS~1ilIH.AL, N.~.; Sosyoloji Tarihi, ist.1968 s.162 
(223) OSIPOV, G.; Sociology, Problems of Theory and Method, 

Moscow 1969, Qev.Unsal OS.KAY, Sol Yy,Ank.1977 s. 
227-228 

(224) t'LKEN ,H.Z . .:Egi tim Felsef'esi, M.E.B. ,!st.1967, s.148-150 
(225) MOUNIER, E.; Le Personnalisme, P .. U.F. ,Paris 1971, (12 em 

Ed.) p.116, 
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vatan ve milletini sevmenin iman geregi oldugunu onlar1n gontil

lerine yerle§tirecek bir din dersi egitimi say1s1z faydalar te

min edecektir. Kaldi ki, gtintimUzde "btiytik endustri dUzeninin ge

tirdigi cemiyet yap1s1 i9inde ya§amaya 9ali§an ama gok yalniz ve 

bedbaht" ( 226) durumda clan ve " servet ve kon:for arasinda ko§

maktan yorgu.n dti§erek kaybettigi iman ve ideali arayan modern 

insana (227) arad1g1 huzur ve saadeti temin edecek te ancak ma

nevi tatminin oztinti te§kil eden din! duygulardir. Bunun en gtizel 

ifadesini de TURKDOGAN' in §U tesbi tinde gortiyoruz; "Gen9ligin bu

nalimdan kurtulabilmesi igin milli ve manevi degerlerimize bagli 

olarak yeniden dtizenlenmesi gerekmektedir." diyen TURKDOGAN., di

n! egitim ve ogretim yapilan I.H.Liseleri ile Y.i.E.lerinde bu

nalimlarin ve ogrenci eylemlerinin gortilmedigini ve manevi deger

lere sayg1l1 olarak yeti§en gengligin memleket igin de vazifesini 

yapt1g1n1 (millet ve memleketi tehlikeye dti§ti recek anar§i ve te

rorle yabanci akimlara kap1lmad1g1n1) (228) belirtiyor. 

Sonu9 olarak §Unu diyebiliriz ki, usultince verilecek bir 

dini _ egi l:iim, gengleri ve cemiyetin btittin fertlerini yanli§ ve ba
til inanglardan koruyacagi gibi onlara hayati sevdirerek, hayatin 

her tUrlU zorluk ve s1k1nt1lar1na ve ozellikle sanayi toplumunda 

yaln1zl1ga itilen insana ig huzuru ve rahatlik verecek, ~tintimtiz

de gorulen ve dince yasak-haram sayilan buhranl&rdan koruyacak

tir. Teror,anar§i,alkolizim, uyu§turucular, cinsi sapiklar v.s. 

(226) Ni:RUN, N.; "Atatilrk ve Din", Mil! Ktiltur Dergisi, C.3. 
Sy.4 Ank.1981, s.12 

(227) B~GiL, A.F.; Din ve L~iklik, Istanbul 1962, s.259-260 
(228) TtiRKDOGAN, o.; a.g.e. s.259 
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Qunku din ve din inanci, her turlti umutsuzluk ve garesiz

liklere kar§1 bir gare oldugu gibi, a§1r1 zenginligin verebile

cegi B§1r1 luks ve israfa kar§i da bir cayd1r1c1l1k vermektedir. 

J.NEF'in deyimiyle; "Felaketi bile ac1 taraflarindan tecrit ede

bilen ve adaletsizlikten 1zt1rap geken insanlar1 sevgi ve Umide 

gottiren" (229) dinin, dtizenli ve planl1 programli olarak insanla

ra ogretilmesi, insanlara sevgi ve Umit kaynagi olacak ve Umit

sizlikten, adaletsizlikten kivranan insanlara da huzur verecek

tir. 

(229) NEF., J.u.; Sanayile§menin Ktilttir Temelleri, Qev. GUNGOR, 
E.,M.E.B.Yy.,1000 Temel Eser, !st.1971, s.126-127 
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F. Gengleri Sapik ve Zararli Cereyanlardan Korumakta 

Din Dersleri : 

Yeni yeti§en nesillerin her tUrlU zararli ak1mlar1n tesi

~inden ve sapik cereyanlarda n korunmasi, her anne babay1 oldu-

gi gibi, bUttin devlet ve hUkume t adamlar1n1 da dU9UndUren ve bu 

konuda tedbirler t1lma;ya zorlayan bir husus olmaya devam e tmek

tedir. HQtta genglerin ge~>i tli suglardan, alkol, uyug turucu gibi 

zarfu:l1 ~}eylerden korunrnas:i.. igin uluslararasi tedbirler dti§Until

mekte ve bu maks a t1a 9ok yonlu toplan tilar diizenlenmektedir. Tek

nik ilerlemeye ve m~ddf refaha ra t men, ozellikle geli§ mi§ ve di

n:i duygulardan yoksunlt1k bir ahlak buhran1 dogurmakta ve bunun 

neticesi olarak da gengler ge~itli sapik ili~kilere, zararl1 ce

reyanlara s UrUklenmektedir. Ruhlarda rneyd' ''i <• t,1.)J en dE:rj_r1 <::.f JJU:5 

bOIJ luk ( 230) gern;leri n oldugu kad<:.ir, ye ti:;; k:tnlerin de 9e;}i tli 

sapma lara, ahlak d1~1 davr~ni~lara s~p~alarina yol agmaktad1r. 

Mesela , A.BD' de son b:i r ,;;ild.e decavUze u[;r::.;~''-~.n k :: ' dln suy::i. s j_ bl 

bin olup, c;oe;u "its ye:u:,' indan ki,i.9Uk!.lerdir. Avrap8 Konseyi Ada let 

B&kanlar1n1n LizDon ToplAnt1s1nda, Norce9 Heye~i ~arafind~n su

nulan raporda; her sene bir milyondan fazla gocugun ka91r1lma, 

sa tilmci. ve diter yolla..rla dunya s e ks i::aB:arina sUrUlerek: fu.h1.l:}U 

sUrUklendigi ve bu u.larin gogu.nun ABD ve Avrupa 'da oldugu ifade 

edilc.ui~tir. Ha mburc Evlilik ve Aile ct r o. §tirma Ens ti tiisU'nun ya1•

t1B1 a.ra~tirmaya g~re ; l~ mi l yo n evli Al~an ka tl i ndan yedi mil-

(230) KJS.EI;liHAL, N.~. i DurKheim S rn;yclojisi, :tst.1971, s.7J, 
1Vi. il1L! KG1.;TUd. ; D.P.T., An.ka r a 1':::18 3, s.?46 v.cl., 
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yonu kocasina itianet ettigini, bir milyon iki yUz bin evli 

Alaman kad1n1 ise kocalar1n1 devamli aldatt1klar1n1 itiraf et

mektedir. ineiltere'de 91kan "Woman" dere;isinin y1llar sliren 

ara~;t1rmalar1nH ~):5re, evli Ine;iliz kudinl~.:irindan dc)rtte biri,.kaca

lar1r11 e.lclt;t tmaktadir • .AlJI!' de E:·Vl1 kad1nlar1n Uc; te biri, l!1 ransa' 

da ise be§te biri ziua etwektedir. 

Frans<J.' da yayinlanan Nouvelle Observt1.teu.r dergtsi 

1988 EylUl (231) sayi.sinda tecavtiz (Viol) konusunu) ka.rn~k b8.9-

l1g1 ile ne9rettigi yazida; "Bati medeniyeti, tarihte higbir 

to:plumun akl1ndan gegweyen igreng bir cinsi sap1kl1k bata.kl1g1na 

saplanJ.yor. :B"ahi:,,;eligin ardJ.ndan hom1Jseksuelligin ve binbir t'Ur

lU cinsi sap1kl1klar1n yayg1nla~t1g1 ileri geli~mi§ Bat1l1 tilke

lerde, aile igi yUz kizart1c1 davr~ni~lar1n ardi arkas1 kesilmi

yor .•.• Frans1z Psikiyatri uzm:Hll Grivois bu feci tablo igin: 

11 Ba ti medenj.ye tinin buhran ve gokU9un:,;.n e::;os teri..:,esi" demi;} tir" ( 2jc) 

~1karda belirtilmeye 9al1~1lan sapik ili§Ki ve ahllk

s:Lzl1klar.1n Ulkemizi de tehdi t etniedigini kia1sf': st5yJ.eyt:.mez, Her 

de ka9akg1lig1 alt komisyonu "nda 13UyUkeL;i Eil:ri.ER; 11 T'Llrkiye 'de 

uyu:j turucu mad de k1...illan1m.J.n1.n yaye1rile::;r!:a2J..r.1.in, din:f. j_nnnglarir;nz

dan ve gLlgli;, ailP. yapimizd_E.:tn ketynatdicH1d1giru" (233) bild:irrr1ekt;e 

ise de, dinf inanglarJ.nnzi ve gUglLl aile ;ya1nm1z1 n ternelini te§

kil eden ailHnin kutsallit1n1 ins~nlCTlZ& anlatacak tedbirlerin 

ye terli oldugu so;yleneruez. QU11kU, t .. eu, ge Ot,~h:ri ve hern ye ti§kin5-

( 2 31) Nouvelle Observu teur, Pa r·is Seri teo~br 1908, 
( 2.32) OZ.FATU~-iA, M. N. ; "Qat';d.si.:,; la:;mak ve Ge rt;exle!'", 14 ocak 1989 

tarihli TUrkiye Gazetesi 
(233) Effi1'{ER, :Erdem, 10 Ekim 19f39 tsrit1lt Gazeteltor ve TUrkiye 

Gazetesi, 
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leri Delli oir inag ve ahl§k dUzeyind 9ikurm~d1kta~~sonra, sadece 

kanun ve zabi ta gUcUyle .<.anlarin me§ru gizgide kalmalar1n1 ve 

ge§i tli sapik davranJ.:}lardan uzakla§masini temin mtimktin degildir. 

YORUKOGLU' nun da belirttigi gibi; "Toplumsal ya~amin dUzenli git

mesi igin, yasalara uymak yetmez. Ortak degerlerin, gorenek ve . ~ 

geleneklerin birle§tirici gUctine de gereksinim vardir. Ba§ka bir 

deyi§le, insanc1l Jegerler olmadan toplum 9ark1 donmez. Grnegin 

bUtiln dinler ve toplum yasalari adam oldUrmeyi, 9almay1,ba§kas1-

n1n hakkini gignemeyi, namusuna el uza tmayi gUnah ve sug saymJ.§'

lardir. Arna dogruluk, konuk severlik, gUgstize el uzatma, ho§goru 

saygi ve sevgi degerler yasa gtictiyle benirnsetilemezler •• 11 (234). 

Bunlari insanalara benirr1setebilct.ek, ha tta onlarin gontil derinlik

lerine yerle~tirebilmek, ibadet a~k1yla yapacaklari davrani§ 

ha line ge tire bilmek, tabiiki biraz da oianevi,ya t i~idir. Bunu 

yapabilmek i9in, kU9Uk ya§lardan itibaren din ve ahl~k dersleri 

en 91kar yoldur. 

Burada Uzerinde durulmas1 gereken onemli bir husus ta, 
. r 

gen9leri 7 ktiltUr ernperyalizminin §ekillendirmek istedigi kuklalar 

olmaktan (235) ve yabanci kUltUrlerin y1k1c1l1klar1ndan korumak 

igin gareler aramaktir. Yabanc1 ve ozellikle mi111 benligimize 

ters dU~ecek beyinler yeti~mesini bma9layan dU§man kUltUrlerin:in 

ve emellerin tesiriyle ge§itli saplantilara, b~lUcti ceyranlara 

karei alinacak tedbirlerin ba~inda, kendi oz kUltUrUmtiz i9inde 

onemli bir yeri olan din kUltUrUnUn mUfredatl1 olarak verilmesi 

(234) YORtiKOULU1 A.; Qocuk Ruh Sagl1g1, T.I§ Bnk.yy.Ank.1988 S.169 
(235) KURTKAN, A.; Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, ist.1985 

s .141 
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de gelmektedir. Qtin.kti, mtifredatli ve akilcJ. bir :c;ekilde dini 

ktilttir verilemeyen genglerin, §er kuvvetlerce doldurulabile-

cek bir bo~luk iginde ya hig bir inanc1 olmayan ateist ya_da 

komUnist olabilecegi (236) ve hatta devletine kar~i anelr§i ve 

terore girebilecegi yakin tarihimizde gortilmti§ttir. Aydin potansi

yelinin yUksek bir noktaya erdigi bir zamanda Ulkemizin buhran

lar gegirmesi, gegirdigimiz bu buhranlarda aydinlarin roltintin 

ba§ta gelmi§ olmas1 (237), kendilerini btiyuk umutlarla yeti§

tirmeye 9al19t1g1m1z genglerimizin, memleketimizi bolUp parga

layacak kokU d19arda yabanci cereyanlara alet olarak devleti

mizle yillarca sUren bir sava§a girmi§ olmalar1, tilkemizin 12 

eyltil ortaruina gelmi~ olmas1 ne kadar dU9UndLlrticUdur. Diger 

taraftan, dinin aslina ve oztine uygun, ~Ufredatli bir din egi

timi alamayan ve kendi dar gergevesi ve gorU§Une gore dini yorum

layip, birbirine cihad agacak kadar taassubun igine girebilen 

ceruaat ve kliklerin bulunmas1 da, (2!8) din1 kokenli saplant1 ve 

bu y~ndeki bozuk cereyanlarin tehlikesini gHz BnUne sermi§tir. 

Bu bakimdan her ne §Bkilde olursa, her ttirlu sapik davrani§larla 

zararl1 cereyanJci.ra kar9i, genglerimize ve insan1ru1za madde-ma

ni ahengini saglayabilecek, onlari her tUrlti sapik davrani§lar

dan koruyarak kendi iginde huzurlu ve memleketi i9in faydali bi

rer insan haline getirmekte, din derslerine mtiraaaat eJ.:i.lme8; 

btiylik bir zarure ttir. Ni tekim, 12 Eyl til ortam1na gel en Lllkemiz-

de, bu durum farkedilerek okullara d.in dersi konullln.J..§ olmasi da 

bu konuda btiyUk bir ileri adimclir. 

(236) KAR.A11:lISlR, S.; (E.Generc:il)-":Dinf Egi tim Noksanl1g1", 13 

Haziran 1988 tarihli TUrkiye Gazetesi 
( 237) BURQAK, R.S.; 4-6 Ocak 1984' te Ankara' da Yap1lan Milli E. 

Bakanlari Toplant1s1, M.E.B.Ank.1984, s.26 
(~38) OZBEK, A.; "Ilahiyet FakUltelerinde Ilmf Ara§tirma Zihni

yetinin Geli~tirilmesi" 21-23/5/1987'de Sarnsun 
19 May1s U.de dUzenlenen Secnpozyum .Bildirisi, 
Samsun 1988, sQ52 
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Ancak bu ad1min gegikerek atilml.§ bir adim oldugunu da kabul 

etmek zorundayiz. A.SCHilVIlV.lEL'in de 9ok yerinde bir tesbitine 

gore; "·· 27 Mayis 1960 Ihtilal Hilkurneti, yeniden ve daha kuv

vetli bir AtatUrkgti politika takibetmeye ba§ladi. Hal boyley

ken, komilnizmin yay1lmas1na m~ni olacak en kuvve tli silahin, 

din! duygular1 kuvvetlendirmek oldugu herkes taraf1ndan kabul 

edilmektedir ••• " ( 239). Ne var ki, sap1k ve zararl1 cereyanla

ra kar§J. en kuvvetli silah olabilecek dini duygulara gerekti

gince yer verilemediginin bir gostergesi olarak, 27 May1stan on 

yil kadar sonra, Ttirkiye·'.yi 12 Mart 1971 donemine getiren ortam 

resmi ag1zdan c;ok acikli bir §ekilde ~oyle ifade edilmi§tir : 

• •• Universite ve fakillteler su9lular1n bar1nag1, silah ve pat

lay1c1 maddelerin deposu haline gelmi§ti. Su9lu ve mtitecaviz · 

gen9ler, ilniversite binalarina saklaniyor, ve onlara yak1nl1k 

duyan profesorler taraf1ndan himaye gortiyorlardi •• " •• Bzel kiya-
>-

fetleriyle adliye mensuplarinin da dahil oldugu btiytik bir ayd1n~ 

lar kalabal1g1, Ankara'da bir protesto ytirilyil§ti dahi yapmi§ti~·· 

"(240). 12 Eyltil ortaminda da ayni sapik ve y1k1c1 cereyanlara 

saplana& gen9lerimizden ve ayd1nlar1m1zdan yak1nmalara~ 9e9it-

li bolilcil orgtitlere, lliemleketi uc;urumun e§igine getirmi§ olan 

faakilyetlere, yakalanan ve se1y1lar1 ordulari donatacak kadar gok 

olan silahlara rastlandJ.t;1n1 yine resmi belgelerden 02,reniyoruz 

(241). Hal boyle olunca, A.Schimmel'e hl:lk vererek diyoruz ki, 

ba§ta komUnizm olmak Uzere her tUrlU y1k1c1 ve bolUcU ak1mlara, 

kendisinden ba§kas1n1 urUslUrnan dahi kabul etrueye taassuba kar§l. 

en ak1lc1 gare, din1 duygular1 kuvvetlendirecek bir din ogreti

mini satlamaktir. 

(239) SCHIM1vIEL, A.; "Avrupa GozU ile TUrkiye'de islamiyet 11 Qev. 
YAVUZ, H., islam:t Ara;:,itirmalar Dergisi,C.2,sy.8 
Ank.1988, s.66 

(240) B.EYAZ KITAP; TUrkiye Gergekleri ve Terorizm, Ba§kanlik Yy, 
Ankara 1973, s.51 v.d., 

(241) TUHKiYE'DE ANAR§I VE TERORUN GELi~r.IESI-SONUQLARI VE GWEN
LIK K1JVVETLER! ILE ONL.ENJ.\1ESi,Ba~bakanl1k Yy, Ank. 
1982, 
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G. Gengleri Sugtan ve Terorden Korumakta Din Dersleri 

Sug ve teror, insan cemiyetlerini, anne ve babalar1, dev

let ve hUkumet adamlar1n1 derinden derine dti9Undtiren iki kavram

dir. Cemiye ti kemiren, hu zuru ka91ran, geli §rr.cleri engelleyen 

en onemli engeldir. Oyle ki, gUnUmUzde sug ve teror, bir devle

ti y1kmak veya zay1flatlliak isteyen ba9ka devletlerin veya di~ 

gUglerin de en etkili silah1 haline gelmii;;tir. Haci....Eminoglu' 

nun ifadesiyle, "Bir milleti topsuz, tUfeksiz kendi iginden yik

mak" (242) yoketmek olarak ifade edilen ktilttir emperyalizminin 

hedefi, kendi oz kUltlirUnU alamayarak bo9 b1rak1lan kafa ve go

nullere sug i~leyebilecek ve terorlin §leti olabilecek yap1y1 ka

zand1rmakt1r. Bilhassa Ttirk gengligi Uzerinde bunun gok belirgin 

etkilerinin gortindU8;U ortadad1r. Her ne kad&r YorUkoglu; "Ulke

mizde suglu 9ocuklar1n say1s~n1 kesin olarak bilmiyorsak da, 

son y1llarda btiyUk arti§ gosterdi~ini soylemek igin sayil~ra ge

rek yoktur. Ozellikle siyc.sal ama~l.J. sald1r1 ve cana kiymalar, 

toplumu temelinden sarsan olgillere varm1~t1r •.• Ba§kB bir deyi§

le' genglerin olgtisliz davrani~larJ.. to1Jlumdaki kayna~rnayi yanai t

maktadir ••• " ( 243) diyerek rakam veremiyorsa da, bu konuda devle

tin verdigi rakcim, genglerin ne ol9Ude sug ve terore kar1~t1g1n1 

g ok aci bir ::_;;ekilde goz onUne serr1tektedir. 

"12 Eyltil 1980 ile 11 Eylul 1981 arasinda bir sene i9inc1e 

gUvenlik gUgleri tarafindan yakalanan 43140 sanigin 9760 (% 23) 

ogrenci, 2830, ogretmen (% 7) 4254 memur (% 10) 6052 i§9i (% 14) 

(244) olmasi ve 26 Aralik 1978 ile 11 EylUl 1981 arasindaki Ug 

(242) HACIEM!NOLU, N.; Miliyetgi Egitim ~istemi, Ank.1971 s.103 
( 243) YORlfi:OULU, A.; Qocuk Ruh Sagl1g1, T. I§ Banki:1s1 yay1n1, 14. 

Bask1, An£:ira 1988, s.297 
(244) TUrkiye'de Anar§i ve TerorUn Geli9mesi, Sonuglari ve GUven

lik Kuvvetleri ile Onlenmesi, Ba;_;;bakanlik Yy. 
Ank.1982 s.231, §ekil 65, 
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senede gozal tina alinan 142 194 ki~dden 42 765 'nin tutuklanmasi 

ile yine ayni donemlerde 804.197 sil~h ve 5.306 034 mermi ele 

ge9irilmi9 olmasi (245) ne kadar du9UndUrUcudur! TUrkiye'de en 

c;ok sati.lH.n haftalik dergilerden birinin kapak konusu ise, top

lumun deQ;er yarg1la.c1na yabanc1la:;an ve "manevf hayat ile c;eli~;

kiye dli~en, kurald1~1 davranJ.§ gosteren (246) genc;lerin su9 ve 

terore daha lise s1ralar1nda girdigini anlatmaktadir ; "fstanbul 

Sokaklarinda Sava§ var, GENQLIK C)ETELERi 11 man!Jetiyle kapak ko

nusu yapi.lan incelemede; Istanbul' da c;ei:;i tli okullardaki o§;renci

lerin geteler olu;;iturduklari, kari.;;il.ikli oldUrmeler yapt1klar1, 

derginin muhabirinin 8 ayr1 ogrenci c;etesiyle dogrudan gorii§ttigti 

belirtilmekte ve ayrica Ruh Sagl1g1 ProfesorU A. YOR[hcOGLU' nun ~u 

deeerlendirmesine yer verilmektedir : Yorlikoglu;"Bu gengler, so

nu9ta, toplulliun deger yarg1lar1n1 i9lerine sindirmekte gti9lilk 

9eken gen9lerdir. Sag bi~~mleriyle, ceketleriyle, renkleriyle 

yeni bir kUltUr olw_;;turma gabasi igi r~de dirler. (Bunla::.:·), toplua11)n 

deger yarg1lar1na ya batic1la9an t;en~~lerdir~~ ( 24 7). Dahn bu gi bi 

haberler, gUnltik t:;a7.etelerde de r1er zam&n yer ~lmakta ve gen9li

gi n ne gi bi t1a berlor, c;Unlif;( gaze te lerde de her zaman yar alu.ak

ta ve eengligin ne t,ibi sue; ve terorUn igine itildi:..,i e;orUlmekte

dir. Bu durumL< onlemenin gareleri ar'E.iSl.nda genglerin toplumLJ. ya

bancila~arak sug ve terUre bala§mas1n1, m~nevf tatminin eksikli~i

nin. neticesi oli::trak gorup toplumun birle~i tirici ve kaynai-J tir1c1 

ho§gortilU deter htikUmlerini a~ilaruak, din ktiltUrU ve ahl§k ders

leriyle manevi;ya t1n1 kuvve tlendirmek te (jnernli bir husustur. gun

kU, Fransiz dU:;>UnUrU Laclos ve Bell' ih kanaa tine t,ore, nihilizm 

( 245) TUrkiye' de Anar:;d ve TerorUn Geli::;~mesi, Sonu9lar1 ve GUven
lik Kuvvetleri ile Onlenmesi; Ank., 1982 s.203-206 

(246) ERKAJJ, M.; "TUrk Ailesj ve Ba ti Avrupa'daki Bazi Degi:11heler" 
· TUrk Yurdu., C.14, s,y.J6U Mart 1988 s.18 · 

(247) 6 Aralik 1987 tarihli Nokt& Dt-rgisi, say1 48 s.16 
(248) ERKAL, M.; bosyoloji (Toplunt Bilim) ist.1983 s.348 
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(inkarc1l1k-hi9cilik) ve SekUlarizasyon (yani dinden uzak kal

mak), Bat1 toplumlarinda yeni hakimiyet ve sald1rganl1k bi9im

lerinin filizlenmesine sebep (249) oldugu gibi, tilkemizde de geng

lerin bu kadar gok suga itilmesinde ve teror olaylarina kari§ma

sinda inang azl1g1n1n' maneviya t noksanlig1run roltinu ka bul et

mek en ak1lc1 yoldur. QtinkU, din sosyal bir mUessese olarak, top

lumun ahl§k yap1s:in1n gimentosonu tei;;kil eder. "Ins~n ruhunu si

kin tilardan, gokuntulerden, gelmcege ku§ku ile bakmaktan, gtiven

sizlikten, umu tsuzluktan, oze tle bunalimlardan kurtaracal{ en 

etkili tedavi, Tanri'ya inanmakt1r~(250). Bu Inane; eger gen9le

rimize verilebilirse, egitim yoluyla onlara manevi degerlere 

inanan,helal-haram duygusu ve Allah inanc1 geli~mi~ olan bir 

kimsenin, bu ma nevi duygular1 geli~memi::,;; olana gore kendisine 

daha gok geki dtizen vermesinin ve kottiltikle~den gekinmesinin 

etkisi vardir. Bir gok kimsenin kabul edecegi tizere "maneviyata 

i tikad eden bir kimse yaln1z ceza kanunundan korkarak sug tef;

kil eden f'iilden 9ekinmez, ayru zamanda manev:t mesuliyet ve Al

lah korkusuyla da bundan gekinir. Hal buki, vicdan:l hislerini 

tekamUl ettirememi~ olanlar, kurnazlik ve zek§ ile bu ceza ka

nununun tehdidinden kurtulup, ho~larina giden veya menfaatleri

na u;y-gun her §eyi yapabilirler. Ingil tere' de yap1lan adl:l is ta;;... 

tistiklerden; dinsiz olanlarin, dindarl&ra nazaran gok daha 

fazla sug i§ledikltri gorUlmu~:;;ttir. Wervaeck' te bu cihete (Ant

ropologie Criminelle) isimli eserinde ter.nas etmi§ tir. 11 
( 2:ll) 

kaldi ki, dini egitim yapilan her kademedeki okullarda okuyan 

~grencilerin, genellikle veya hig ter~r olaylarina kar1gmad1kla

r1, gtivenlik gti9leriyle 9at1§malara girmedikleri de bilinen bir 

(249) TVRKDO~AN, O.; Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, KUltUr ve 
TurizCT Bakanl1g1 Yy. Ank.1988 s.433 ve 444 

(250) tiQOK, B.; uTtirkiye 'de Din Egi timi Seminerine Sunulan Bil
diri"26. 5 .1981 Atattirk'tin yolunda bir arpa bo
yu, Ttirk T.Kurumu Basimevi, Ank.1985 s.134 

(251) AKGUN, M.Z.; Ilim Bak1mindan Islamiyet, Diyanet I.B.gi Yy. 
Ankara 1955, s.117 
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ger9ektir. Bu durum, yeni yeti9en gen9leri su9 ve terorden ve 

ve her ttirlti zararl1 etkenlerden korumakta din ve m§~evita,in 

onemini anlatmaya yeten bir husustur. Nitekim, 12 Eyltil sonra

sinda, din derslerinin mecburf dersler arasina al1nmas1n1n se

bepleri arasinda, gengleri su9 ve terorden korumak igin mane

viyata da gerektigi onemi vermenin ltizumunun devletge anla91l

m1~ olmasi kadar, mufredatli bir din1 egitim alamayan genglerin 

nas1l toplumla yabanc1la~arak ge~itli suglar i9lediklerinin ve 

millet ve memleketi bolUp pargalayacak ne ttirlti teror olaylar1-

n1n igine girebileceklerinin anla91lmas1 da onemlidir. Bu ba

kimdan, yeni yeti§en genglere, hel§l-haram duygusunu peki§tir

ecek, vatan millet sevgisini yerle§tirecek, dogruluk, dtirtistltik, 

iyilik gibi manev! kavramlari ruh ve gonUl derinligine sindi

recek bir din ogretimi, gengleri sug ve terorden korumakta en 

sagl1kl1 yoldur. Eger sagl1kl1 ve mtifredatli bir din egitimi 

verilemezse o 

zaman genglerimiz devlet olarak yak1nd1g1m1z : "§a9k1na ·doner 

ve inan9 bunalimina dU~erler. Kendilerine a§ilanan doktrini 
.• f 

kendisi ve toplum igin tek kurtulu§ yolu olarak gortir, bunun 

sonucu olarak babasina fasiist, annesine veya karde~ine komtinist, 

arkadaiJina ksf'ir c,·ozUyle buk<.ir •• KardeiJini, annesini, babasini 

kur~unlayabilen psiko1Jatlar ve teroristler b"...l ko ::3rnllarda ve bu 

ortamda tUrerler ••• " ( 252). Halbuki bu genc;lere, evde ve okulda, 

din ve uhHtk dersleri oku tulsaydi ve anne-babaya "of" bile den

meyecegi, "cennetin annelerin ayaklari al tindc::i oldugu. 11 ogretilse-
' 

ydi, ba9kalar1na kotUlUk etmenin, carrn kiyi:aarnn haram oldugu, 

ba:;ikalari gormese, kanun ceza vermemi§ olsa bile Allah' in gor

dUgU ve ahiret aleudnde mutlaka ceza gorLllecegi duygusu a§ila

nabilseydi, vatan1n1 sevmenin :iman eerei?;i oldugu, hacanin hakki

nin odenemeyecegi hissi vicdan derinliklerine yerle§tirilebilsey

di genglerintiz bu durt.um:i. ve inan9 bunal1m1na dti~wezdi veya pek 

azi dU;:,<erdi 

(2~2) TUrkiye'de anar~i ve terorUn eeli~mesi, sonuglari, ve gU
venlik k11vvetleriyle onlenmesi, Ba::;;'o<:i.ko.nl:.i.k Yy, ,Ank.198~ 
s.109 



'.•·. H. Gen9leri Taassu:p ve B§til !nan9lardan Korumakta 

Din Derslerinin RolU : 

Unlu tarihgi Toynbe' nin bclirt:f;.~gi ·gibi "din olmadan ha

yatta yolunu bulamayan" (253) insana, en saglam ve en dogru dini 

bilgiler verileme zse, onun yine yolunu §8f:J1racag1 kesindir. Pek 

9ok sosyologun, sosyal olaylarin tezahUrUnde ve kokenin~e var 

oldugunu ka bul e ttigi dini baglarin ( 254) tam ve dogru olarak 

bilinmemesi halinde de, · 

sosyal olaylarin dogru olar~k bilinebilmesi yine 

mLlmkUn olruayacaktir. Durkheim, Pareto ve Weber eibi sosyologlarin, 

" ••• toplumun ya:pisini ve buti..inlUgUnU, to:plulugun Uyelerini bir 

araya getiren ortak bir inancin koruyabilecegini" (255) if§de 

eden dU~Unceleri de ancak, saglam dini inanglar oldugu zaman 

mUmkun olabilecek ve her ttirlU batil ve taassuptan uzak ortak 

inanglar birle9me ve kayna§ma gorevi yapabilecektir. Durkheim'in; 

"Dini akideler bilinmezse, ale mi tasavvu.rumu.z, ruh, olUmsuzlUk, 

haya t iizerine olan felsefi telakilericaiz anlw;ilamaz •• ( 256) §ek=r

linde ifade 6ttigi her tUrlU bilgi dagarc1g1~1z1n temelinde yer 

alan bilc;ilerin, dinin asil ve oztine y:ygun olmasi da, her saha

daki bilgimizin saglam olrHasinin esasini olu:;; t-urur. Bu bakimdan 

fert ve cemiyet hayatinda vaz ge9ilmez bir yeri olan dinin ve 

din! inanglarin, taassuptan, safsata ve b§tildan arinml§ olmasi 

9ok onemlidir. Dini,hasta igin lUzumlu olan ilaca benzetecek 

olursak, bu ilacin gerekli faydayi ve §ifayi teruin etmesi:19in 

(253) TOYNBBE, A.; Tarih Bilinci, (A Stud:.' of History), Bate§ 
Yay1nlar1, istanbul 1978 s.38, (C.2) 

(254) MAISONNEUVE, J.; Psychologie Sottiale, (ue-Sais-je, PUF, 
Paris 1951, p. , 81 

(255) ARON, R.; Sosyolojik DUf~uncenin Evrenleri, Qev.ALBivIDAR, 
K., T.!:; Bankasi Yy., Ank.1986, s.306 

(256) DURKHEIIfJ., E.; Annee Sociologique, Paris 1897-98 Tome II,p. 
v., DURU,K.N., Sosyolojinin Unsurlari, !st.1936 
s.515, 
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dozajina gore kullan1lmas1 nas1l zaruri ise, dinin de kendisin

den beklenen birle~tirici, baglay1c1, dtizenleyici ve sevdirici 

fonksiyonlarini yerine getirebilmesi i9in batil ve taassup un

surlar1ndan ayiklanmasi oyle luzumludur. Her iyi ve faydali 

~ey, yerli yerinde kullanilmazsa, bir takim zararli neticeleri 

gortilecegi gibi, dini inan9lar1n da gerektigi gibi dogru ola-

rak anla~1lmamas1 halinde ne gibi zararli neticeleri olacagi 

yakin tarihimizde gHrUlmU~tUr. 1nsanl&r1 mti§terek bir niz~ma sok

makta ve kitleleri birbirine baglamakta mtihim yeri olan dint 

inanc;lar1n (257) dogru olarak bilinmesi halinde, inane; sevi

yesinin dli§ecegi, sosyal yap1n1n ceruaatlara b~lUnecegi ve bu-

nun neticesi olarak ta millt bUtUnltigU zorlay1c1 durumlarin 

ortaya 91kacag1 (258), hangisi dogru ve dinden, hangisiyanli~ ve 
dinin di~indadir, kesin olarak bilinemeyece~i bir ortaroin ~e -
lecegi kesindir. Hatta boyle durumlar oimu:;;t'ur da. '.l:opl:ucn orarak 

tizerinde en 9ok durulan konular1m1n ba91nda gelen din ve dinin 

taassub ve irticaya varan yanll§ anlayi~la b§tildan ayiklanmasi 

meselesi hep bizim g-Undemirnizi rrie§gul etmi:;;tir. Bu durum, mtif'

redatli bir din eiitimi yapilamaml§ olmasindan ve insanicniza 

dogru dinf bilgileri veremememizden kaynaklanm1~ t1r. Oyleki 

BILGIN'in tesbine gore; 11 
•• bunun sonucu (ol&rak) bir yanJ.an 

dini yeniden canlandirma adina tarika ta IJenzer yeni cereyanlar, 

diger yandan dinf-siyasi kurulw}lar yer yer tu tunup yayilir-

ken, devletin bunlarla ilgilenlliek, bunlari t§kibetwek zorunda 

kalmasi, bu ttir cereyanlarltl hi9 ilgisi olmayan, normal i bade

tini yap8n vatanda~i da incitebilmi§tir. fuemlekette genel anlam

da din egi tim uygulanrnami~ oldugundan, bu takipte gorev alan 

(257) OKSUZ, E.; Geli~me ve §anayile§me, istanbulJ180, s.131, 
(258) KUHTK.AJ'I, A.; Din Sosyolojisi, Istanbul 1985, s.276, 
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memurlar1n, hangi hareketlerin, ger9ek dinden, hangilerinin 

takibedilen yasak §yinden (x), hangi kitab1n ger9ek din! yay1n, 

hangisinin takibolunan yayin oldugu konusunda karar vereruemele

rine sebe:p olmu~, bilirki:;ii incelemelerine gonderilen kitaplar 

aras1nda Kur'an-1 Kerim ve 1lmihal kitab1 bulunabilmj.§tir. Bu 

durum bir yandan halkin devlete gtivenini sarsarken bir yandan da 

milletin, din ktiltUrU a91s1ndan ne derece cehalet iginde bulun

dugu~u:~ortaya 91karm151tir ••• "(259) Hem vatanda~1 ve hem devle

tin ilgili memurlar1n1 saglam ve dogru dini bilgilerle yeti~

tirmek, yakin gegmi§imizde Uztintliyle seyrettigimiz ve kare1-

la§t1g1m1z yukardaki durumu telafi etmek igin ~;arttir. c;unku, 

din derslerinde, dinin BzUne ait, ak1lc1, sevdirici, birle~ti

rici, kayna§t1r1c1 dini bilgiler ve ahlaki ogtitler ogretildigi 

takdirde, dini ozUnden 02renen bir kimse artik cehalet ve taas

suba, hele aele b§til inanglara hig bir zawan meyletmeyecektir. 

Boylece dinin istisruar1n1 yapanlara kari:;;1 oldugu kadar, din ve 

inancina dU§manca .tavir lar i i;:inde olanlara kar1;;;1 da saglam ve 

inancina dti~manca tav1rlar iginde olanlara kar§ida saAlam ve 

doeru dini bile;i sahibi olan bir i.l.nsan, bir gene;' y1k1ci ve 

b~lUcti ki§i ve kliklerin, zararl1 ve a~1r1 taassup s~hibi cere

yanlarin a~ina dU~meyecektir. 

Plan11 ve pro~ramli bir 9ekilde verilecek din dersleri 

ile, sosyal bUtUnle~menin saglanmas1n•3. yard1mc1 olunacagi gibi 

( 260), batil inanglardan klJ.ctulmu;_,i ve dinin 9al1:;imay1 ibLldet 

sayan,kalk1nmay1 te~vik eden emirleriyle yeti~en geng, iktisadf 

(X) Islam Ida ayin olmad1E;1ru, bu terimin hrist:'...yanlard~ imlun
du[;unu ifcide e trnekte y<:tr8.r t::,orUyoruz. 

( 259) BILGIN, B.; Ttirkiye 'de Dj.n Egi tirni ve Liselerde Din Ders
leri, Ank8ra 1980, s.49-50, 

(260) BRKAL, M.; Sosyoloji (Toplun1 13ilim) ist.1983, s.~25 
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kalkinma yonUnden ~a (261) faydali olacaktir. Dinin asl1n1 og
renen bir kimse, artik, dar1.i1-1slam ve Daru' 1-harb tart19malar1-

n1n gerisindeki gAyeyi sezecek ve devletine vergi vermenin dinf 

manasin1 da anlayacaktir. 

Netice olarak §Unu diyebiliriz ki, mt1f'redatl1 olarak 

verilecek bir din dersleri ile, fertler arasindaki fikir ve 

gBntil birligi sa~lanacag1 gibi, her tUrlU taassub ve b§t1l inan9 

ve itikadlar da onlenecek, boylece sosyal bUtunle~rue ve iktisa

d1 kalkinma igin dinin te~vik edici gtictinden istifftde edilmi~ 

olacaktir. J3unun yt:..:;nl sira, dinin dogru. anla~p.la!llasindan dogan 

her ttirlu yanli§ inang ve hareketlerin zararlarindan fertler ve 

dolay1s1yla devlet te korunmu§ olacaktir. 

(261) D.P.T.;filillf KUltUr,s.)17, 529 

·~\ 
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l. Genc;leri Hayata BaglamaktH ve Onlardaki Korku

lar1 onlemekte Din Dersleri : 

1985 y1l1nda, lstanbul Universitesinin 16 FakUltesinde 

O~Jyan ~036 O~renci tizerinde yap1lan bir ara~t1rma : k1Z og
rencilerin % 24,l'inin, erkek ogrencilerin % 27,l'inin "Kendi

mi yanliz hissediyorum''; kiz ogrencilerin % 24,5'inin ve erkek 

o~rencilerin % 31'8'inin "ruh sa~l181m iyi degil "(262) ~eklinde 

cevap verdiklerini ve boylece, gen9lerin belli bir ruh bunal1m1 

ve yaln1zl1k i9inde olduklar1n1 ortaya koymu§tur. Ayn1 §ekj_lde, 

Ttirkiye'de gen9lerin kayg1 ve korkular1yla ilgili olarak yap1-

lan bir ara9t1rmaya gore, 15-17 ya~larinda 359 liseli gen<; ara

sinda yurUttilen bir ankette (263); genglerin % 20'sinden gogunu 

sUrekli kayg1land1ran konular, siklik siras1na gore, i§ bulma, 

aci gekerek olu1e, oltimden sonra ne olacag1 korkusu, hayvanlar

dan korkma, tiniversiteye gireuieme korkusu, rueklek sec;me kayg1-

s1, ba9ar1s1zl~k korkusu iginde olduklari, yine ayn1 anketin 

gosterdigine gore bu genc;lerin % 40' yak1n1n1n, aci gekerek 

olmek ve olUmden sortrclsiyla ileili korkularin sUrekli olmas1 

ilgi gekicidir. En sagl1kl1 dor1ernlerinde genglerin al Um ve 

olUmden sonrasiyla ilgili kaygilari bir bakima §a:;irt1c1d1r da 

( 264). YORUKOULU' nun if'adesine gore, eenglerdeki 9e:;,;i tli kor-

ku ve kayeilar, bizde oldu€j;u eibi, L.COLE'un on binden fazla 

liseli ogrenciyi kapsayan ara:,;itirma soniiglarina gore Ba t:lli ill

kelerde de, ogrencilerin nelerden kaye;1 duydugu sorusuna, % 25' 

ten fazlas1, sagli~, ki~ilik, aile, okul ve meslek gjbi kayg1-

(262) YAVUZER, H.; ~ocuk Psikolojisi, !st.1988, s.327 
(~63) OZKAN, M.; 15-17 Ya~ Ergenlerinde GorUlen Korku ve Kayg1-

lar, Yuksek Lisans Tezi, Ankara 1984, 
(264) YOHtiKOliLU; A., Gen9lik Qagi, Ankara 1987, s.36 

...... 
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lariyla birlikte Din ve Ahlak konusunda kayg1lar1n1 dile geti

rip, oltim korkclSU, dini konularda daha '}Ok bilgi is temek •.• 

gibi korbllari if6de etlliektedirler (265) 
. 

Aslinda herhangi bir araEJ tirmaya gerek te duymadnn, ge'l--

remizde birtakim kayg1 ve korkulu insanlarin bulundugunu fark

etmek ~tic; degildir. ERKAL'in deyimiyle; "Toplumu Birletitirici 

ve kayna§tir1c1, ho§gorUlU deger hUkUmleri yerine, fertgi ve 

faydaci madd1 deeer hUkUrulerinin yerle~tigi bir sosyal yapida, 

teror, anar9i, yalnizla§ma ve manevi tatminsizlik, sUrpriz ge

li§meler deSildir •• ~ (266). Ancak, manevi tatminsizlikten de 

kaynaklanan, yaln1zl1k hissi, olUm ve olUm sonrasi kor~u, uni

versiteye girememe veya i:;i bulamam~ korkusu t:;ibi ge9itli kayLJ. 

ve korkularin iginde bogulan, bir bakima ruh sagligi bozularak 

haya ta ktisme noktasina gelen geng insani, bu durumdan kurtaracak 

gareler neler olacaktir? Bir gok ilim adami, "Insan ruhunu s1-

k1nt1lardan, goktinttilerden, gelecege ku§ku ile bakmaktan, gLlven

sizlikten, umu.tsuzluktan, ozetle bu.nalimlardan kurtaracClk en 

etkili tedavi Tanriya inanmaktir. "(267), 11 
••• din ki~;dye gUglU 

bir inane; kaynagi olmakta, ki~Ji onda silkune t, huzur, gtiven ve ma.o. 

nevi doyum bulnmktadir. Bu da, ki§inin ruh saf;l1g1, haya ta tag

l1l1g1, olaylar kar:::,;is.inda ~engesini kaybetmemesj. bak1m1ndb.n 

gok onemli manevi dayan~ktir" (268). 

i§te, bu bakimdan genglere deyanma gticti verecek bir din 

dersi ogre ti mi' onlar ..l. hayata ba~lawada oldugu kadar' ge'.;;i tli 

korkulari onlemeden de bir ~are olmaktadir. Qtink11, J.NEF'in ifa

desiyle : "Din, fel~keti bile aci taraflarindan tecrit edebilir 

ve adaletsizlikten iztirap c;:eken insanlari saygi ve urntde e.J:.-:;"J-

(265) Y0RliKOGLU, A.; h.c;.e. s.34 
( 2 6 6) E RKAL , M. ; a • t;;. e • s • 34 4 
( 267) UQOK, B.; "'.rurkiye 'de Din Eti timi Seminerj 'ne Surrnl~n Bil

diri" AtatLlrk'Un yolunda bir arpa bJyu, T~fK.Ankcira 

1985 s.134 
(268) TAN, H.; Psikolojik Dan1'.>1ma ve Rehbcrli1{ 1 c\~;reti,en Zi.t111)

lBr1 Ser1si, "ftl,13. ist.1989, s.81 
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rUr. (269). Nitekim, bizimt.S6 orta ogretim ogrencisi Uzerinde yU

rilttUgUmUz bir .ankete gore de, ogrencilerin % 73'UnUn, olUm, cen

net-cehennem, sel, deprem, yangin gibi ge~itli hediseler kar~~sin

da UzUndU ve korkularini belirttikleri, ancak din dersinde ogren

diklerinin yard1m1yla bu konularda bir teselli ve izah tarzi bul

duklari anla~1lm1~t1r. (270) Dernek ki, din ogretimi, kaygi ve 

korkulari a tmakta ve haya ttan haz duymakta bir c;are olarak eorLll

mektedir. Ayni f;>ekilde, 11 Haziran 1988 a§:}}ami Sovyet Televizyo

nunda yayinlljnan ve Sovyet yonetiminin kiliseye (dine) yaklaf_.l1m1n

da onemli degi~iklikler oldu{S-unu e::osterdigi Bat1l1 Ka.:;naklarca 

iddia edilen prograi:r1da; "Sunucu," Dj_ni, sadece uyu tt11a arac~ olarak 

gormekle, ateizm ne kadar zararli oluyor 11 sozlerini sarfetti. Prog

ram, ba§tan sona ateizmin Sovyet toplumunu yozla§tirdigi ve kotU 

moral degerler yaratt1g1, dine bagl1l1g1n yilksek oldugu kesimler

de ise moral degerlerin boz 1.~lmad1g1 temas1n1 i~;ledi. Al ttan a1ta 

lVlarksist-Leninist ideolojinj_n 70 y1l once hakim olrnasiyla, top-
.,-, . 

lumsal gUrtir.c.e nin bu a lg Ude yog-unlc:t§ t1g1 imasi ndP. bulu ndu •• ( 271) • 

Fikirlerinin dile Eetirilmesi ve 1990 y1l1na girerken, dinsizli-
. f 

g1 bayrak yapan Ulkelerdeki geli§melerin eortilmeei, dinin ve 

manevf degerlerin onemini daha gok gostera~ktedir. ~yleyse, 

din dersi, moral degerlRr vererek, toplumsal gUrCmeyi onleffiekte 

oldugu gi bi, kaygi ve korkL1lara kar~;l sa bir ve t~rnelli vererek 

te, ki~,,;iyi haya ta baglamakta rol o;ynamaktad1r. 

(269) NEE, J.U.; Sanayile~menin KUltUr Temelleri, Qev. E. Gtin
gor, MEB., 1000 Temel Eser, ist. 1971, s.126-127 

(270) Bak, Ogrenci Anketi Soru : 24. 
( 271) iKiHirrn DOGRU Dergisi; "Yozla~}marnn Kayn&gi Dinsizlik", 

26 HazirQn 1988 Sayi 27, s.36 v.d. 
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i. i k t i s a d f K a 1 k l n m a d a D i n 

v e A h 1 a k 

! h t i y a Q : 

D e r s i n e D u y u 1 a n 

Almanya'nin, Japonya'nin ve israil'in dururnunu goz 

ontine ald1g1m1zda, iktis~di kalk1nmay1 sadece iktis~dI ~lgU

ler iginde ele almanin mUmk-Un. olmadigi ( 272) an1a~;1lacakt1r. 

Qtinkti, gelenek ve ktiltUr kiyrnetleri, sosyal normlar, halkin 

egilim ve davran1~lar1n1 e tkileyen manevf unsurlar ~ j.ktisadi 

kalk1nmay1 tAyin edici bire~ etkendir. (273). "Hatta bazi 

dU§UnUrler (Max Weber), kapitalist sisteruin, protestan ahla-

k1 ndQn dogdugu gorU§Undedirler. Islamiye t_te, 9 ok c;al19may1, 

tasarrufu, yat1r1rular1 ve sosyal refahi te~vik etrnesi bak1m1n

dan kalkinma i9i n en gtiglti u1oti vasy6nu te:}kil ede bilir " ( 274). 

D±ger taraftan, Avru})anin kalk1nmas1n1n ve ka1)i talizmin geli:;-

mesini.n ten1elinde i tici gU9 olarak protestBn ahl8k1 bu lundutn 

gi bi, 11 Ja1JOnya 'nin ( da), kalk1nmay1, dini ve millf degerlere 

sad1k kalarak gergekle~tirdigi bir vak1ad1r. Hatta bu etin bile, 

bir te.kim bUyiik japan bank8larln.i..n, mensuplarin:=,. 9a1L:;; ma gUcu 

maneviyatlar1n1 yUkseltmek ve dolay1s1yla ve

rinli artirruak ig:: n "Maneviyat Egi tirni" yapt1kJ.ar1 da bir vaki

adir.( RAHLJ:;N T.P Eir JalJOn Bankdsinda 'Maneviyat Egitimi Qev. 

T.YAZGAN T.K.A.Ens.:i:st.) (275). Ayn1 §ekilde, son ;yillarda "Ja-

ponyd 1 nin hayret uyand1r1c1 derecede hizli geli~wesinde; halk

taki tasarruf e~ilimi, Jisi_plin, .~ayani~ma duye-usu gibi vas1f

lar1n onemli bir rol oynad1&1 ge~itli yazarlarca belirtilmi~

tir. (276). Demek ki, iktisadf kalk1nlliad8 ve sosyal butUnle~-

(272) ERGZ, M.; Iktis&t Sosyolojisine Ba~langi~, 3.Bask1, ist. 
1982, s.378 

(273) ERbZ, M.; A.g.e., s.370 
SAR.C, 0. ; "50 y1ll1k Cumhuriyet Done mi nde Ek onornik vE:~ Sos

yal Btinyedeki Ba~lica Degi:1meler" ik.Fak.Mec.C.JO, 
19'/0-71 s. 2 

(274) TL1lKDOGAN; O., Dogu Anadolu'nun Sosy~l Y2p1s1, Ank.1987 s.29 
(275) D.P.T.; Mill! KUltUr, Ankara 1983, s.523 v.d., 
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me de din ve ahlakin b'UyUk payi. vardir. "Sosyal b'Utunle~me un

surlarina yeteri kadar onem verilmemesi halinde, fert ba~ina 

milli gelir ne kadar yUksek ve milli gelir ne kadar adil da

gi tilml.iJ olursa olsun, zaman ic;erisinde ekonouiik planlama 

ve porgramlama 9ali~malar1n1n bo~una 

donen bir gark olmasi. kac;inilmaa: kotu sonuglar verebilecek

tir. Ne:.ice olarak, bir cemiyet sosya1 bak:undan butunle9mif} 

bir ki tle ozelligi ta§1a11yorsa onu sosyal bakiUJ.dan gelii;>mi§ 

saymamiza imkan yoktur 11 (277) diyen KTJRTA:AN'a hak vermeruek 

mumktin mti? O.C.SARC, Ikinci Maarif §urasi'nda yapt1g1 konu§

mada; "Ben, TUrk ekonomisinin ahl~k egi ti mi nden neler bekle

digini bir iki cUmleyle izah etruek istiyorum. Ekonomi ile ah

lak arasinda c;ok siki mtinasebetler vardir. QUnkti insanlar, var

l1kl~r1yla degil, ihtiyaglari ve 9al19malar1yla ekonomi uzerin

de milessir OlL.trlar. Halbuki gerek ihtiya9lar' eer.ek gall.f)018 

derecesi, ahlAk kavray1~lar1n~n tesiri alt1ndad1r •••• Bundan 

dolayi bazi iktisat91 ve sosyologlar son zaraanlarda, iktisa-

d:i ahlak rueselesiyle ycikindci n me:;e;ul olrnU§lar ve 2ek dikka te 

deger ne ticelere Varrru~;lardir.. ( 278) derkE'~ n de a;yni hakikB ti 

if6de etmekteydi. byleyse, gen~ nesle verilecek din dersi ve bu 

derste a~ilanacak, gal19man1n ibadet say1lmas1, sasarrufun ve 

yatirimin te;}Vikj_, lUks ve israftan k~91nrnarun luzumu, zekat, 

sadaka ve sosy&l dayani§min1n>devleiine ver~i vermenin sevab1 

( 276) ARKUN, N.; 11 Ja1rnnya Mucizesinin Pstkoloj j k Temellert" 
6 Mar·!; 1973 tarihli Milliyet Gazetest, 

(277) KURTKAN, A.; Tiirk l'ililletinin TIJanevi Degerleri, :tst.1977 
s.312 

(278) SARC, O.C.; Ikinci Maarif §11ras.:i., 15-21 ~ubat 1943, M .. KB. 
yayini ist.1943, s.146-147 
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gibi konular, iktisai kalk1nman1n itici gUcu olacaktir. Ayn1 

§ekilde din dersinde ogretilecek sosyal btitUnle~meyi teminde 

yararli manevi degerler, sosyal goztilmeye gottiren ge~itli za

rarli fikir ve davran19lardan ka91nma duygusu da iktisad! kal

kinmada onemli bir rol oynayacaktir. MUfredatli bir din egiti

mi ile saglanacak ortak inang ve karde~lik duyguyariyla bir

birine baglamm fertlerin, iktisadi kalkinma gibi bir amaga 

ula§masi, mti§terek inang ve kanaatlari olmayan fertlerin olu~

turdugu topluma gore daha 9abuk ve daha kararli olacakt1r. 

S!NA.NOGLU •nun ifadesiyle, "Ma nevi enerj i kaynaginin bulunmayi

~l.' toplumun maddi ve manevi alanlarda e;eli~}rnesine tek ba:-_.;ina 

engel olrnuya yeterli bir nedendir tt(279). !~te, cen9lere veri

lecek bir din e[,i timi, onlardaki manev:l enerji kc;ynat;1n1 tHk

viye etmeye ve dolay1s1yla toplua~n waddf ve manevi alanda 

geli~ruesine yard1m.c1 olacakt1r. Mufredatl1 ve hurafelerden 

uzak bir din ve ahi§k egitimi 8yn1 zamHnda, iktisadf d~v~a

ni~lar Uzerine ahlak1 normler ve ibade.-t;; d1,:iygusuyla baglani

lacak kutsi davranJ.S;Jlar ve ali.r-,,;kanliklar kazandiracak, boyle

ce ::'.:ktisc; d.l ha ya t . hu zur ve is tikrarla gl.iven t;elecektir. En 

az1ndan, iktisad1 hoya tta huzur ve is ti k rarla t)lven c;elE:: cektir. 

En azinJan, iktisadt kalk1nman1n es8s1n1 te~kil eden vergi 

toplamak konusunda, Vergi Dairelerinin duvarlar1nCi b'Uytlk harf

lerle yazilan : 11 Vergilendirilrni1;; Ka~anc; Kv.tsald1r 11 cLlrnlesin

deki 11 ~{1J.tsiyet" J genglere din derS·inJ.e Ogretilebilecektir. 

Oku1lard..c..:i okutulacak din dersleri ile, ::;:ahsiyeti tarn 

te~:;;eX:ktil etmi.:;i, l!Jlani1 ., llilt.,~li, ahl~kl1, i9 huzuruna ermi9 

i nsa.nlu rdan olu:,;r::. n bir topluun_:m te;,H':kki..il ii 8a£L:~ nn1 i~; ve boylece 

boyle bir top1.urnclr~ ~uurlL! ve hlHrnrJu. l>ir kalku1may<-• ula'.;illnti:; 

olur. "Al{si takdirde, f'erdt VP. sos;y~l huzurun t>i<lun111~d:tl1; bu

nal1mlc1r1n ve anar~}:t.nin ko1 gezclit;i ~ kar::;;1l1kl1 i tit::;aclin ortadan 

(279) SIN.AiWli-LU, s.; Turk HUrnanizari, ~'i.:irk Tari' i. K..n·«rn·.A l3Hm. 
Ankara 1980, s.58 
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kalkt1g1 bir toplumda ise, iktisad! hay8t ta felce ugrar. Zi

ra, iktisadt hayat her;;;eyden once, i timada, huzura ve gtivene 

dayanir ". 280) Prof. Dr. OKSVZ' tin ifadesiyle ; "Bir Ulkeye sos

yal bakimdan geli~mi~ diyebilmek i9in; ekonomisinin sUrekli 

bUyUmes~ orta tabakala~mas1n1n yayg1nl~~was1 ve ktilttirel otur

mu~lugunun milli gapta ger9ekle:;;;tirilcui9 olmas1 (ktil ttirel bUttin

le~me) gerekmektedir. Ideal yapidan uzakla~ma derecesine gore 

tilkenin problemlerle ic; i9e olduklari ve ger9ek anlamda bUttin

le:_;;mi§ olc:aad1klar1 soytt.~ebilir" (281). !f}te gergek bir sos-

yal ve ekonomik geli~me i9in manevi egitime bUyilk bir ~Urev 

dU§mijktedir. Gerek ferde ve gerekse topluma h~zur ve gtiven ver

rnede, fertleri bu duygularla yeti§tirn .. ede, iktisadi hayatinr; 

dUzenli gitruesi i9in gerekli olan; aldatmarua, kaziklamama, hile 

yapmama, haksiz kazang saglamaktan ka91nma, vergi ka91rniama, 

sermayeyi atil birakmama, lUks ve israftan kaginma ••• gibi husus

lar genglere din ve ahlak U.ersinde Bgretilebilecektir. QUnkU fk

tisat, siyas! ilimler ve egitim uzw~nlar1n1n son zamanlarda var

d1klar1 onemli sonuc;lardan biri" kalk1nn;.an1n sadece makine ve 
f 

tec~1izat, ya_da kopru yol ve baraj gibi maddi tiretim araglarina 

yapilacak ya t1r1mlarla sagla ncrn1ayacat;1 "insan" uzeri ne yapileicak 

ve onun kali tesini yUksel tecek ya tiriuilarin, yani "et,i tiutin" 

de sosyal de~i§meyi h1zland1r1c1 ve Ureticude verim art1r1c1 

9ok onemli etkileri olabilecegi yontindedir (282). iktisadt kal

k1nman1n i tici gticu olan insanm egi tindnde dini egi tim if:le 

c; ok onemli bir yer tu trnaktadir. 

(280) D.P.T.; Mill! KUltUr, Ankara 1983, s.529 
( 281) OKSUZ, E. , S osyal Geli~irne AgisJ. n:.ia n Turk Vakiflar.uL n Yeri 

ve tinemi, Ankara 1988, s.21 
(282) AKYUZ, Y.: "AzgelL;imi~ Vlkelerde lfolkinrna-Bgitim Ili~;kile-

rine J:3ir Ba;_;. k1~;," Bgiticr. Sosyolojisi A.iJ.Yy.Ank. 
1971, s .163 (Besi m.· tia iunel' inbir makalesinue n nald.en) 
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J. Ahlak DU§tiklliklerini ve KotU Davrani§lari 

Onlemede Din Derslerinin Rolti : 

Gerek Ulkernizde ve gerekse, bUtUn di.lnya Ulkelerinde pek 

9ok ahl~k bozukluklari, ahlak dti~LlklUkleri giderek yay1lmaktad1r. 

"Belki yirmi, otu.z yildan beri, Ttirkiye'de c;ogalan ve yay1lan 

biricik ~ey ahlaks1zl1kt1r. Sozde durmamak, a dam kandirmak, yu t

turmak, kuziklaw.ak, a tlatrnak, tavlamak, kafeslemek ••• Bunlar her

gtin aramizda olu:p bi ten ktigtik §akalar gibidir •.• " diyen KABAKLI, 

"KUltUr Emperyalizmi-M.§nev:t Somtirgecilik" isimli eserinde ahlaki 

dti~}tiklugU. anla tirken, " Bir hafta iginde 91koll~) olan gazeteleri 

§Oylebir kar1~t1rmak sftretiyle ben §U zarif listeyi meydana ge

tirdim" diyor : 

- "Dolmu§a binen bir geng kizi, Sul ta nsuyu' na go tilrup 

kirlettiler. Daha sonra Tarlaba~;1nda bir Bj_rle~u1e' Evine satti-

lar". 

- "Otomobil 9alan.i~i eent; yakaland1 11
• 

- "Bir k1z1 ifgal edip ba~kl:::ls1na satt1le.r". 

- "DU:.] Uk kadinlarin say1si art1yor". 

- "Be~J zorba, iki kizir1 kaldig1 evi bas ti 11
• 

- "f;iirinlik musk&s1 y<:i.zan sosyetik hoca yakalc::indi 11
• 

-
111'i:"irt i:;<;i, gal.H} tJ.klcir ..L fa brik&;y1 s oydul1~r". 

- ''Ilt;ililer, ~ehzadebal;ll. ve Sirkeci 'deki sinemalara 

giden 9ocukl~r1n, cinst sapiklar tarafindan kand1rild1g1n1 ag1k

lad111. 

(283) KABA1.'L1, A.; KultUr :Emperyalizmi, Toker Yy.ist.1971,s.130-:;L3J 
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KABAKLI 1 n1n, bir hafta i9inde basina intikal edebilen olay

lar arasindan se9tigi ve toplumurnuzdaki ahlak bozukluklar1ni ve 

kotUlUkleri a91k bir ~ekilde goeteren olaylar1, gtinUmUzde daha 

yaygin bir 9ekilde gormekteyiz. 10 Ekim 1989 tarihli (1) bir 

gtinlUk gazetenin U9Uncti sayfasinin alt bolUmUnde yer alan bir 

haber de, bilhassa gen9lerimi%deki ahlbk1 bozukluklbrl, onlardan 

bUyUklere ve anne-babalbra kar~i saye1s1zl1klar1 su ytizUne 91kar

maktad1r. "Psikiyatr Dr. Selami 1:J,HAN'1n ara9tirmas1 : Zengin ai

le g ocuklar1 b<l ba ol UwU.nden menrnun oluyor" ba ~l1g1yla veri le n 

haberde; Dr.Selami iLHAN'in, TBD Koleji ile Y1ld1r1m Beyazit Li

sesi 'nde okuyan, ekonomik durumlar1 farkl1, her iki et!;i tim ku

rurrrundan be~JyUzer ogrenciye soru kag1 tlar1 dagi tarak yapt1g1 

ara::,;t:i.rmaya t;ore; Y1ld1r1rn J3eyaz1t Lisesinde okuyan yoksul og
renciler, ba ba olUmUnden f..t;-Jlri derecede tiztintU duyuyor. TED Ko

lejinde ise durum gok farkli : Kiz ot,renciler, b<:ibalarin_i n olUn;U 

ile .:t'.'8h8tlik duyuyorl<-'1r. Bask1larJ.n kiilknc:a2;itn, ozgUrlukle-rine · 

kavu;-;~caklcirini dU::;;unuyorl~r. Erkek oJ,renciler ise, baba lar1n1n 

olUmunden sonra rahf.lt ve diledj.i_'.;ince b:ir ycu;\e:1n1ir1 kendilerin-'.. bek-
.• f 

Halbuki, Bizim k1:ltiJ.rU11;'; zde, "Anne ve babaya of' bjle 

dememe''; "Cennet annelerjn aya2i alt1ndHd1r" ••• eibi degerler 

ve iman esaslari ile, hileyi, h1r~1zlig1, bajkasinin malina, 

caruna, naruusuna t;c5z dikmellie,Yi, .Lrinn.rnyi alciatmaruay1 ve .K:arde~

ligi, t;tizel ahlak1 ernreden, gUzel ahHik:.Ln iruandan oldut,1niu bil

diren deBer hLlkUmleri vardir. Bu deger hUkUwlerini de ancak Din 

Dersi I nde o~retmek mUm.k'Jc.dur. Oylr:;yse' D:in Dersi' ahlc'.lk boz1~k

luklarini onlerue de garedir. 

(284) 10 Ekim 19B9 'rarihli Ih.irrj,Y·et Gazetesi 



247 

VII. DIGER tiLKELERLE KIYASLANDIGINDA tiLKEMIZDE DURUM, 

DIGER LAIK tiLKELERDE VE BATI'DA DmN DERSLERI : 

Dtinyanin 9e§itli iilkelerinde uygulanmakta olan Din Dersi 

ile, iilkemizdeki din dersinin bir k1yaslamas1n1 yapmak ve bu ara

da 9e§itli laik memleketlerin, Bat1 1 l1 ve geli§mi§ i.ilkelerin din 
,,.~OzUb\ 

dersi meselesine ne gibi bir bulduklar1n1 bilmeye gerek duyulmak-

tad1r. Ozellikle geli§mi§ Bat111 iilkelerin ve ayni zamanda laik 

olan memleketlerin, laiklikle din dersini nasil bagda§t1rdiklar1-

n1n bilinmesi, laik iilkelerdeki uygulamanin degerlendirilmesi, til

kemizde yarim asirdan buyana tart1§1lmakta ve esasi : "Laik bir til

kede, din dersi .Anayasa ile mecburi hale getirilemez ve devletin 

okulunda. okutulmasi laiklikle bagda§t1r1lamaz •••• " §eklinde olan 

itirazlara da bir gozfun getirecektir.Biz bu bakimdan, diger laik 

tilkelerde, devletin ve cema~larin din dersi konusunda nasil bir 

uygulama yapt1klar1n1n bilinmesine, hunun iilkemizle'k1yaslanmas1-

na btiytik bir onem verilmesi gerektigine inan1yoruz. I§te bu neden

le, ba§ta ABD. olmak tizere bir 9ok Bat1l1 ve laik iilkenin .Ankara 

Btiyiikel9iliklerine yazarak, iilkelerindeki din dersi uygulamasi hak

kinda bilgi ve belge istedik. Alacag1m1z cevaplar1 ve bu konudaki 

yay1nlanm.1§ kaynaklari da degerlendirerek, mukayeseli bir din der

si uygulamas1n1n, konumuza l.§l.k tutacagini dti§i.indUk. Nitekim, ABD. 

ingiltere, Federal Almanya ve Yunanistan Btiytikelgiliklerinden gerek

li bilgi ve doktimanlari aldik. Yalniz,cevap veremeyen Btiytikelgi

likler de oldu. 

Belge ve kaynaklarin degerlendirilmesinden, geli§mi§ Bati'lt 

tilkelerde ve laik memleketlerde, ya devletin okulunda veya gok ge

nii} imkanlarla orgtitlenmif} olan cemaat okullarinda din derslerinin 

btiyiik bir titizlikle okutuldugunu gordUk. i§te uygulama §udur : 
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A. Almanya'da Din Dersleri : 

Almanya'da din dersi uygulamas1n1n qe9itli eyaletlere go

re de@;i9ik u~'gulama l :i.r gosterdi~i bilinmektedir ('2s5i 11 eyaletin 

din dersiy le ilgili yonet~elikleri ve uygulamalari birbirinden 

farkl1d1r.Ancak Federal Hukumetin Anayasas1 1 nda; "Din ogretimi
nin, okulla r i n normal programlarinin bir k1sm1n1 11 te§kil etmesi 

. C286)saglanm1 ~t1r. Alman anayasas1n1n 3. pragr~ f1n1n 7. maddesine 

gore; 11 din dersi, bi.itun resm1 okullarda d iizenli bir bramgtir. Eg;i

tim programlar1 din1 cemaatin temel ilkeleriyle ters dli~meyecek ~ e
kilde haz1rlan1r 11 (287)rNordhein-T.r;Testfalen ey~leti 'nde din dersinin 

amaci; 11 Dinin temel kurallar1n1 vermek ve insan hayatinda faydal3-

r1n1, fikir, du9unce ve dunyaya bak19 aq1s1n1 geli9tirmeyi, insan 

ve toplum ili ~kilerinde ki9iyi insanlik aq1s1ndan sorumluluga al1~
t1rmay1 ve muspet davran19lara kanalize etmeyi saglamak ••• "~ag~ola-

rak ozetl enmekt ed i r . 

Ilkot;retim ve orta ogretimin butun s 1n1flarin<ia din 

ders lerine buyilk onem verilll"fekt~di r . !lkokulun birinci s1n1f1n

dan itib ~ ren blitiln s1n1flar1nda haftada muntazaman ve de rs saati 

iqinde din dersi okutulmaktadir . Hordhein- ·Nestfalen .Syaletinde, 

ilkokul oir ve ikinci s1n1flarda ·ha'ft ada iki9er saat, uc; , dort ve 

be9inci sinif larda i se ha f t ada uqe r saat din dersi verilmektedir. 
Hatta, Kind·::; rgaten denilen okullarda 4-5 ya9lar1nda iken dir:i..l tel

kinler verilmeye ba9lanmakta, eglenceler, oyunlar ve il~hiler es~ 

nasinda da din.l telkinler yap1lmaktad1r. !lk, orta ve lise sira

larinda p er a zlar d e rs veraH~kt ed.ir. 11 Kilise vergisi 11 olarak ayda 

4 Mark, yilda 4 8 mark olmak ilzere ki9i ba91na alinan vergi, ki

lisenin mal1 gucunden ~ok, vatanda~larin kiliseler ile ne gibi 

bir yakin ili;;;ki ic;inde olduklar1n1 gostermektedir. 

(285)F .Almanya ~n1n !stan~u]. ~afikon~olosil~u"nu·· 1.9.1988 tar.yazisi 
( 286') CRAMER- BI!•)WN , a. g. e. , s .198 . . 
{ 287) MAHLER, G. ~ "Milslilman Qocuklar iqin Din Dersleri 11 t Qev.; 

Q.OZDEM!R, Din Ogretimi Dergisi, Sayi 7, Ankara 1986 

(288)Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in 
de Sekunderstufe II, German~r 1980, p. 15 
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Almanya'da qe~itli liniversit0lerde, protestan ve Kato

lik o~renci dernekleri, cemaat te9kilatlar1 bulunmaktadir ve 

bi.lhassa ilniversitede talebe papazi vardir. tlniversitenin ilan 

tablolarinda; ayinler, ibadetler, dini maksatl1 toplantilara, di

ni..sonferanslara, liniversitenin muhtelif faklilte, enstitlileri 

ile dini 9ah1slar1n nasil i§birligi yapt1klar1na dair bir ~ok 

ilanlar as1l1 durmaktadir. Bazi liniversitelerin, liniversite ki

lisesi, baz1 ogrenci yurtlar1n1n da kiliseleri vardir (289). 

C .. BALTACI'nin ifadesiyle iki yiiz y1ld1r ornek almaya 

9all19t1g1m1z Almanya'da egitim sistemi iqinde din egitiminin 

c;;ok onemli bir yeri vardir. "Fedaral Almanya'da ilkokullarin her 

s1n1f1nda olmak ilzere haftada 4 saat, Avusturya'da iki9er saat 

din dersi okutulmaktadir" (290) 

Yine Almanya'da, orta egretimde, ortaokul ve den5i Ge9it

li meslek okullariyla, lise ve dengi okullarda haftalik iki saat

lik din dersine ilave olarak, "din egitiminin temelini vermek 

igin, haftada liG saat olmak uzere okullarda kurslar agilrrtSSl 11 ('2.91.) 

yoluyla, haftal1k din dersi uygulamas1n1n haftada be~ saata ka

dar 91kt1g1n1 ;I;OrmGkteyiz. 11 Alr:an.)a'da, Avusturya'da ve Tlirkiye' 

de Din Et;itimi 11 adiyla bir kitar1 ,yazan H.rJ.\AV!.,:'n de tesbiti:;l0~ 
Alnanya'da, ilkokullarin birinci s1n1f1ndan itibaren dok~zuncu 

s1n1f1na kadar her s1n1fta haftada be§er saat din dersi verilir. 

Bll be;:; saat dersten biri mutlaka kilisede 11din dersi uyc:;ulamas1 11 

tarz1nda yiirliti.illir. Alman orta ogretiminde ise ( ort·,;-lise) haf

tada 3 saat din dersi her s1n1fta okutulur. Yine bu UG dcrsten 

biri mutlaka kilisede uy6ulamal1 olarak yurlitlililr ( 292 ). 

(289) 

(290) 

(291) 

TANYJ, H.; "Yanlir;; Tan1t1lan Avrupa-Almanya'da Dinr1
,

1.ri.irk 
yurdu, say1 284, Ankara 1960,s.21-22 

BA..L/I1'i.CI _C.; ''Tlirkiye 'de Temel Eb'itim !ginde Din Egitimi11 ,Din 
Ogretimi Dergisi say1 3 Ankara 1985 s.85 

Gen:~insam.2s Amtsblatt, des Kulturministeriums und c1c:s 1,~inJ.s-c,--

riuss flir :issanschaft und Forshun6 des Land~s ~ordheln· 

(292) MA.VL;. 
•_:estfalen, Nummmer 'l Diisseldorf 15 juli 1979 p. 342 
h.; Almanya'da Avusturya'da ve Ti.irkiye'de Din E:.::;itimi, 
!stanbul 1970, s.20 ve 59 
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~ederal Alman Anayasasinin 7. maddesinin 3. fikrasina 

gore, mezhepler d1~1 okullar mlistesna olmak tizere, butiin kamu 

okullarinda mecburi'(293)olan din dersleri, devletin denetleme 

hakki sakli kalmak tizere, dini cemaatlarin bagli bulunduklari 

temel ilkelere uygun olnrak yapilmak dururr~u.nd :o.dir. Her ne ka-

dar cto1i~na din dersi okutmak istemeyen veli, bunu istet:edi;ini 

Gerekc;.eleriyle okul yonetimine bildirdicinde din dersi okutul

maya zorlanamamiyorsa da, Alman2a'da din dersi uygulamasi, san

ki mecbur1 bir uygularr:aymi9 gorlinlir:liinde:dir. Gerek C..evl;::;t, 15erek

se halktan kilise ver6isi toplayan kilise, din e3itimi ve 5gre

timi lizerinde b·i.iyU.k bir hassasiyetl9 durmakta., okul-kilise i:.;bir

ligiyle lise ve dengi okulle.rinda hfif tada be:;; saate varan bir 

din dersi okutulmaktadir. Almanya'dg yapilan b'J. din dersi uygu

lamas1n1 gok .1ak1nden gon~ c ve bu lilkeds gali~an TLirk Vatanda9-

lar1 da, gayr-i miislimlerin bu dini hass&siyeti kar~1s1nda, ken

di dinlerine kar~1 daha duyarli ve tassas olmaya y6nelmektedir. 

O.TJHKDJ~;U:l 'in y.s.pt1;:[;1 ara';itirma ve anketlerden, d.lru:i.nya 'G.a ~fa

.;iayan Turk 1:;.~ileri arasinda ( (~ocuklar1) nam3 z .Lcil.::.ri:.. s rin, or~1.q 

tu.tanlarin ve Kur' an Kurslarina gic1 enlerir~ oran1r..1ri o:..d.ulqa 

rJksek olu:asi dikkat gekicidir (294). Hatta Zaman Z3.Ill2.rl, Alman 
• e 

devl et ve hlik1.met yetkilil<=;rir~in, Turk devl-..::t ;)' C; t~:ilil -~:c ::..J l·3 

60r~i9mel erincl9, Alrnan,ya 'daki Turk .L;c;i 9oc-J.klar1n1n din eJ;iti
minin uz e rinC8 durulITi.3Sl:.'."~l VP, tedbir al1n:L3.S lr~l ist; .:;~. i~1-leri bi":" 

linmekt e~ir. T~rk d avleti de tedbir olarsk, diu adaGl s5cdermek

tedir. Almunya ile Tlirkiye'dski din dersi uycJlamas1c1 kar~1-

la9t1rd161rn1zd.a, Alrc.anya 'da daLa fazl~ ~1e ;:-s saati. ve da.ha cid;'.i.i 

ve kilise destekli dir:. eJ-i tin:i olc:.u.c:; ,i isc:'iilUr. 

(293) i.Y i",\1~, K., "::Cc::;:'1JH'3.l .Alm l.!'.l.}"8 1 C't;·~i 'I'j2k l:;;:.;i ~-cc_1};l.':ll'L~ln Diu 

~~i~imi Llesel~si'', ~lirkiye I.Jin ~sitiLi se~iE~~i,1981, 

s. :;14. 

(294) ~.r:: :t?~.GjJ-Ah, 0., I·t ... ··, . l fnc·l- "y , . .-rw- •\_ • · r ~; .. :i ·--.! .. lLCl .1..•-.:."" i.~ J. r,._ •. _i, ~ vr ~l: - · "~'-""- J_ 

ve Qoc~kla~l, rs~anbul 1984,s.114 v.d. 
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B. Amerika Birle§ik Devletlerinde Din Dersleri : 

ABD'de, din dersleri mevzuunu, Amerika'n1n cemaat yap1-

s1n1 ve cemaat ile devlet ve hiikumet ili9kilerini bilmeden sagl1k

l1 bir 9ekilde de6erlendirebilmek mllir..kiin cegildir. ABD'nin de6i-

9ik mezhepl2re mcnsup vatanda9lar1n1n, ~e9itli cemaatlar1n1n din! 

terbiye veren 11 e1' seviyecle okulu mevcuttur. ABD 'de, "Resm£ okulla

rin son derece geli9mi9 olmas1na ve de resmi okullara devam eden 

ogrenci sayisincla biiy~ik art19lar olm:=isina ragmen bu resm:l oln::.ay3n 

okullar, mcmleketteki bi.iyiik canl1l1Z;1n1 ve etkisini muhafaza et

mektedir. Bu gun Amerika'da, resmi olm3yan okullarin gogunun ki

liseyle ili9kisi vardir ••• 

Biltiln kolej ve Universitelerin hemen hemen iigte ikisi 

ba~1ms1z veya kilise ile ba~lant1s1 olan kurumlard1r ••• 1962'de, 

ABDI de bulunan 204-3 Yi.iksek oe;r-etiP: Kururnundan 729 I u vere;i yoluy

la yardim ;sormekt;eydi (Yani dogrudan devletindi). (.l-eriye kalan 

472's i ba61ms1z, 48l'i Katolik, 334'li Protestan idi ve 27'sinin 

de Yahuiilik ve Son GUn Azizleri ile veya ba§ka mezheplerle i

lL;; i<isi varC.1 11(295). Ayni 9ekilde, "Birle§ik Devletler 'Je bu ~un 

2100 Ozel Oku.l (lise) vard.ir ve bu:_lar halk taraf1nd.an yardim 

gorm-;:t<.t2C::.irler. Dini g;ruplarin idaresi altinda mahalle oi\:ullari 

(Parochial ~chool l~aroise) vard1 r.. • EyLil 1959 'da Ku.zey Arl~rika' -

da ya~il~n sra§tirc~ya gore, biltUn giin ders veren 3~49 FrotAstan 

~.-JO'"N'" " S • 48 49 ru~ ~ ~,~, ., a.g.e.s. -
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!lkoltulu vardi 0 (296). Yine, Digest of Educational Statistics, lI .S. . 

Ofice of Education 1963'lin kay1tlar1na gore 1962-1963 Ogretim 

Y1l1nda Devletin qe9itli kademelerdeki okullarina 6iden ogren
cilerin yaninda, cemaat ruhu ve e;eni9 din kiiltilrii alabilecek-

leri cemaat okullarina devam eden ogrenci saJlSl ; 11 5.300.000 

1lkokul, 1.200.000 Ortaokul, l.609.768'de kolej ve universite 

olmak uzere top lam olarak 8 .109. 768 idi 11 (29,T). Vernon'' uii. ifade-

sine gore ; 11 ABD Anayasasina gore devlet okullarinda din ogre-

timi mecburi degildir. Ama 9u veya bu 9ekilde dini terbiye 

de verilmektedir. !lahi okumak, iucil okumak ve yemekten once 

sofra duas1 yapmak, dua etmek, mezuniyet s1ras1nda din1 mera

simle diploma almak, dini sanat, dini milzik ve din£ bayram 

kutlamalar1, Kara ve Demiz Harp Akademilerinde kiliseye devam 

gibi. • o II {298)• 

Michigant Devlet Universitesinin 1957'deki bir ara~
tirmasina gore, 1036 Devlet !lkokul ve Lisesinden % 25'~2de 
Dua edilmesine ve dua okunmasina, % 25'inde ~e9itli vesile

lerle dua okunrnasina, geriye kalan % 50'sinde de !ncil okunma-
• f 

sina, il~hi o~ret ilmesine miisaade edildi~i anla91lm1~t1r. (299) 
Demek ki, cemaat okullar1n1n yani s1ra, devlet okullarinda 
da dini etkinliklere miisaade edilnekte Ne yer verilmektedir. 

Laik iilkelerde devlet oku.lunda din dersi yoktur sozi.i c;ok ylizey

sel olmoktadir. Qilnku, Amerika'da Ge9itli mezheplPre mensup 

cemaatlarin ozel okullarinda dini egitim vermelerinin ye.ninJ.a, 

(296)ViRtJN, }.hl.; Sociology of Heligion, McGr3w-Hill Book 
Company Inc. 1962 New York, San Francisco, 
Toronto, London, p. 281, 285, 286, 

( 297)c -···,'. .. . ,T "• : · ·· · · .- · · · • •~. ·, , -, 216 
. ' . _ 1°1'. '"""'...'.H - ~n .. Y.- , 1~ .u; A.g.e., s. _ 
(298) 'I ~1·,~~~'i, ~. l .. ·i . ; A.G. e. , p. 289, 
f299) ~~h~J~, ~.cl.; A.g.e. p. 2b9-292, 
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devletin okulunda da din ve dua, okulun i~indedir. Nitekim, 

Amerika'da 11 0n Amerikal1'dan sekizi, devlet okullarinda ogren

cilerin goniillti olarak dua etmesi gerektigi fikrindedirler 11
• 

Bu soz 1980 Cum.huriyetcti Parti Platformunda slogan olarak 

Ba9kan Reagan taraf1ndan ortaya at1lm19 ve bu konuda bir Ana

yasa tadiline gidilmesi belirtilmi~, Senatoda oylanmas1 gerek

ti~i orto.ya slirlilmii9ti.ir. "Reagan, 6 • .May1s 1982 de Milli Dua 

Gi.inunde, bir Anayasa tadilat1yla devlet okullar1nda duaya miisaa

de edilmesi gerektigine dikkati ~ekmi~ ve Amerikan tarihinde 

dini inancin mi.ihiru rol oynad1g1n1, Sad.akat Yemini 'nde ; 11 Tanr1-

n1n emri alt1nd.aki tek millet" sozlinlin geQtigini belirtrni:;;tir. 

VE Amerikan parasinda milli bir §iar olarak "Allah'a gtiveniJo

ruz" sozi.inU.n geQtic;ini belirtmi~tir. 11 Re6an'1n bu 6iri9imi 

ilzerine ilk Anay~sa tadilinden 170 Jll sonra 1982'de de~let 

okullarinda duaJa izin verilmi~tir (300)· 

.i'.ine Amerika 'da "Teclrisat giini.i, oi:!;retmenin nezar·2tin

de ~u duayla ba§lar : 

- ''Iiice Allah, sana ba~l1l1~1m1z1 tasdik ederiz. Ve 

senden bize, anne ve baba~iza, ogretmenlerimize ve vatanimiza 

takdisini (yardim ve lutfunl1) esirgememeni niyaz ed.eriz. 11 (301). 
Yani, Amerilrn.rr okullarinda bitl.in ot;renciler dahe derse bas;lama

dan ve Bgretmenin nezaretinde mutlaka b~ duay1 okurlar. 

G6rliltiyor ki, devletin okulunda oldubu kadar, okul d1-

91nda da, din ve ahlak dersi verilmesine <;:ok n:lisait bir cemaat 

yap1s1na sa~ip A~erika ~irle9ik ~evletlsriyle bizim lilkemizln 

(300) Editori~l 2~parts; Sch61 ~rayer, C.2, Xo.10, 16 Syl~l 1983 
{a~in::~tori. nllsi1asi, r.679, 631, (Arr;erD:a'nin Ank::i.ra 

. . l:iiJ ,ke l<;i li:_:i I nin c/ m~c .cdigi Be 16 _.le rd :m t ere urr;e). 
\301) Ci1A6:;:, Eric L. , Schol 1-'raJE: r Case, :rhe G:iide to Ameri l» rm 

Low, Everyo~e's ~e0al In.cyclopedia Voleme 9, New;ork, 
1:. 110 



yapisi ve ~artlari 9ok degi§iktir. Ulkemizde, ozel okul agma 
anlay191n1n henilz yayg1nla9mamas1, cemaatlarin, Amerika'da sa

dece Katoliklerin 481, Protestanlarin 334 Ytiksek O~retim Ku

rumuna ve tlni~ersiteye sahip olffi~lari, bu mliesseselerde Ge9it
li derslerin.yanind~, dinf kiilt;.ra a~ilmaya da gayret g~sterllie

leri~ buna kar§ilik illkemizde daha Diyanet l§leri Ba§kanl1~1n1n 

bile bir Oniy~rsi~~sinin olmamas1, din dersi ogretimini, devle

tin ~spm~m~s~ ~~linde, tijmilyle ih~ale ugrayaca~1n1 g3sternekte

dir. "Laik lilkelerde, clevletin okulunda din dersi ,yoktur 11 fik

rini savunarak, illkemizde din dersinin mecburi olmas1na kar§l 

c;1kanlar1n bilerek veya bilmeyerek gormedikleri onemli husus, 

Bat1l1 illkelerdeki kilise ve cemaatlarin, 5eni9 egitim imkanla

rina sahip olmas1d1r. Hatta, ABD'de 1958 de yapilan bir ara9-

t1rmaya gore ; "553 600 Yabudi gocu~u, Yahudi Cemaat Okullarina 
devam etmekteydi ve son on ;rilda b..lnlar %130 artl§ gosterrni~tir. 

Ayni 9ekilde, 1952'de Roma Katolik Terbiyesi veren 10 788 orta
lise okulu vardi ve bu okullar1n 3.066.387 o~rencisi vardi tt(302l 

Amerika'da 16 000 okul oncesi katolik QOCUbU ilzerinde 
yap1lan ara;.,t1rmac.i.a ; (Okul orlcesi her yl.iz <;.oc·..lktan): 

- C/ 
/~I 

- o' 
/0 

- % 
- ~b 

% 

53'i.i 
23'il 

33'li 
14'li 

15'i 

Hag !9aretlerinin anlam1n1, 

Allah'a dua etmeyi, 

Meryem Anaya dua etmeyi, 

Sofra Duas1n1, 

Hafaza Melegini, bild.i6ir.:.i ortaya gikarmi;;;tir.l303) 

(?02)Y.i£:KNON,G.M.; o..t;.e. P.286 
( 303) VZI-:.N Ol\ , G • lu • ; A • g • e • , p • 2 9 5 
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Yuk;~ridaki rako.mlnri ve oranlari, kendi illk2mizL2 ckul 

oncesi gocuklari iQin d~§ilndULilmilzde, acaba bizim Gocuklar1m1z

dan yuzde k<:.\Gl serektiLi c;ibi du;:i. etmey-i, ha tta okul <;::J.~indaki 

QOC~kl~r1m1z1n y~z~e ka~1 sofra duas1n1, hafaza meleklerini 

bilmektedir? Jyle ~annediyoruz ki, okul oncesi ~oc~klflrdan din 

gorevlilericin ~oc~Ll~rinda bile bu gibi tlualari ~ilue orsn1 

yJ.kse~c d..et,il<lir. Qd.nku ·rurk <;ocu.klari, temel dini bil~ileri 

ogrenme imkanina pek sahip olamamaktadir._Halbuki, "Amerika'da 

dinf terbiye, Qok kilQlik ya§tan ba§lar. UQ dort ya§larindaki ~o

cuk, her se::nt ve mahallede bulunan "F::.i.zar mekteplerine - Sunday 

School" ebeveyni tarafindan pazar t;i.inleri gotliriilur. Eu mek

tepler, din1 te~kilat tarafindan idare edilir~ Qocuk iQin bu 

okullar, her pazar glinu gozlenen ve beklenen yerier olur. Bu 

okullarda, ~ocuk psikolojisi tahsil etmi9 munevver din adam

lari vazife alirlar. BBylece GOcuk, dinler ile alakas1n1 kur

mu.~ olur. "(304). lier ne kac~-s.r, CRIL.ilerc'e ac;ilan J73.Z l:u.rslari, 

bir bakima Amer·il{a 'claki Pazar okulu 'nun Fonksiyonunu and.1r1yor

sa da, canilerdeki ogretici durumunda olan gorevlilerin, cocuk 

psikolojisi ile pedagojik formasyondan mahram kalmalar1, Ame
rika'da s~~l&nan neticeye ula~maktan uzakt1r. 

Amer·ika. 'da din d.erslerinin ba9ar1sir11 ve durumunu c:;:.-s

~e~en bir ba~ka hus~siyet te, ''(Amerika'da cen9ligin dini ter

biyesi igin, milli mektepler yan1nda, bir sliril ve Qe~itli hus~

si ve ~ini mekteplerin yaninda)'', bir taraftan da, devlet kont

rolundan azade radyo ve televiz,yon 6ibi vasl te.lar ve mu l:i.t;e lif 

dini ve l~dini mliesseselerin ne~riJatlari ile aile oca~1n1n i-

(304) TA1Ifi.f, H.; tt;.;!uhteliJf' Cepheleriyl c~ A.lm~-in.)18. 11 , Ti.irk Yurdu, 
say1 284, Meyis 1960, s.21, (29.5.1960 tarihli 
Yeni Sabah) 
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ciz kald1g1 dini e~itim ve Bgretim i§inin desteklenmesidir(305~ 

Vernon'un ifad.esiyle de "Devlet okullarinin programlari, di.n1 

inan9lar1n1 ve kilise programlar1n1 kuvvetlendirmelidir 11 (306)· 
Hi teldm, "1982 'de ilk Arwy&sa ta di linden sonra, devlet okulla·

rinda du.a.fa miisaade eclilmif,.i '{307) olmasiyla, her sabah uerse ciua 

ile baf?Lnllllasiyla .. .Vernon 'un belirttit;i noktaya ula91lm1~, o~:ul 

programl~rinin,dini inan9lar1 kuvvetlendirici hale gelmesi 

saglanmi9t1r. 

Netice olarak ~unu s~yleyebiliriz ki, Amerika'da, hem 

devlet ohullarinin pro6ramlari, dini ve dini inanglari ta~viye 

eden, en az1ndan ilk derse her ~tin dua ile ba§lay~rak din£ ~0y

tSLllar1 kuvvetlend iren bir yap1da<ihr. Ayrica, Cl~Lll oncesi co-
~\\lst .. ~"I>'•"'"' ill di ... 'i' bilJ'l{.P;-

C Llklar in devam ettig i mahalle papaziari tarafindan pl}nli ola-
rak verilmekte, ilkokul ve sonrasinda lise ve ilniversitelerde 

de, cemaat ve kiliselerin kurup i9lettigi ve say1l3ri, binleri 

bulan y~ks ek okul ve liniversiteler ile dini kLlltlir verilmskte

dir. Ame rika 'da saclece Katoliklerin veya saci. ece Frot es tsnl!:i-

rin ku r up i:;; l ettis i yy_k~ e k okul sayisi nin, Ti.irkiye'ninkin.in top

l am1 nctan faz la oldugunu 65z 5nline alinca, Ameriken to ~l~~ ~~ca, 

,u.r .. i::- v"~· ,:; i r:; ] .-,~i t;ime verilen Bnem kendilit!;ind.en anl391lmakta

d1r. fine, 9e§itli basin ve yayin kurulu§lari, radyo ve tele

vlzyon yay1nl3r1yla da yaygi.n olarak ~esteklenen dini e~i~im 

ve Bgretim, G5zardi edilmemelidir. rltitlin bunlari, TUrkiye im

k~nlnriyl a kiyasladlblilllzda, lilkemizin yetersizligi ortaya 
<;i ~: ar. 

(305).i'.\l\'Yj, H.; "Amerika'da .Din ve Din n~itia~i", Turk Yurdu, 
b~Jl 279, Aralik 1959, s. 9, 

(306) "f~:;: h0L, ·.;r • .1\J..; a.g.e. F.292 
(307) School J..·· h , t.::.;~J-: ; c;ilt.2, i:\o.10,p.681, 

(AmerL;,; n Juy. :.ke l qiliLi 'nin ei;oneterdigi bel:.:;elerin ~ .::: r c ..... ms·si). 
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C. !ngiltere'de Din Et5;itimi ve Din Dersleri : 

Avrupa Toplulugunun laik olmayan biiyiik devleti !n-
gil tere 'de kral ve krali9e ayn1 zamanda Anglikan Kilisesinin 
de ba§i say1lmaktad1r. Muhafazakarl1klar1~ orf ve adetlerine 
ba~l1l1klar1yla da taninan !ngiliz'lerin, dine ve din egitimine 
bilyilk onem verdikleri 60rillmekteair. 1944 y1l1nda ~1kar1lan 
(Education Act of 1944) Kanun, her kaza (devlet) okulu ile ozel 
okuldaki ders glinliniln, bLl.tlin talebenin hazir bulunacagi ve top
luca ~apilacak bir dua merasimi iJ.e ba§lamas1n1(309) ongormek
tedir. CRAMER-BROWIIB'un tespitine gore, 1944'te gi,kar:ilan., i.inlli 
Kanun, "•· gergekte devletge denetlenen biitiin okullarda hero
kul gilni.iniln bir dini dua toreniyle ba§la.mas1n1 ye ayrica her 
okulda din ogretiminin, programin mutlak bir pa~gasl.nl. ·te§kil 
etmesini mecburtk1lm19t1r 11

• Ancak, din ogretimi, herhangi .bir 
dini ziimreyle ilii;;kisi olmayan ve lizer·inde anla~maya v1,1.r1lm1~ 
olan bir 11 mii.fredat program1 11 esas alinarak yap1l1r, dini .toren
lere ve rlin derslerine devam etmeleri ana-babalari taraf1~dan 

r--··· . . 

istenrneyen o~renciler igin tam bir muafiyet vardir"(309). 1944 
- ··' . 

Kanunu, ister vilayet okullarinda, ister gonilLLti. ~Cemaat) o-
kullarinda olsun, biltiin okullarda ilk dersin topluca bir .. dua 
ile ba9lamas1n1 getirmesinin yaninda, ayni §ekilde, bi.itiin . . . ' . · .· 

vilayet okullarinda veya gonilllil okullarinda din ogretiminin 
muntazaman yapilmas1n1 da sa~lamii;;(310)ttr. 

j . ' 
\• h ; 

i ' 

(3o8)A.RVAS!,s.; 11 !ngiliz Maarif Kanunu ve Din TedrisatJ. 11
' M;i~l.l 

(~. Egi t:im ve Kill tiir, Sayi 19, Ankara 1983, s. a2 .f l: l 
- 309).cRAMER-BROWNE; a. g. e. ' s .12 . ( l ' f 
(~19) CRAi',•TER-BRO'/ll'JE; a.g.e., s.63 ve 66 ( { 

i : _A ., r - ~ 

.. 
·' 

. : •! 
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B.RUSSELL'in if§'.desiyle ; "Bu gJ.n kuramsal dinin en 

onemli oldugu alan, egitimdir. !ngiltere'de halk okullarinin 

tilmli ve hazirlik okullarinin gogu ya Anglikan ya da Roma Ka

tolik mezheplerindendirler ••• Kendileri dindar olmad1klar1 hal

cd:e, dinsel bir egitimin iyiligine inananlar, kendi dinsel egi

timlerine kar91 higbir tepkide bulunmur;; olmazlar •• 'f311)'.!ngiliz

ler, dini terbiyenin ; gocuklarin maharet ve kabiliyetlerini 

geli9tirmekte ve gerekli olan sosyal gereklilikleri (sosyal 

rolii) ogrenm.elerine yard1mc1 olacagi ve hatta dini t.erbiyenin 

ayrica saglik egitiminde ve 9ahsi ili~kilerde de etkiliola-
.' .· ' .. 

cagi gorlii;;i.inden(312Jhareket ederek, din dersine onem. vermek

tedirler. Di~er bir gok Batili Qlkede ve Amer~ka'da oldu~u gi

bi !ngiltere 'de de, din o{Sretiminin, hayatin bir pargas;i.n+ [(Jfl)~ 

ve oku.l ogretiminin onemli bir· sahas1n1 te1i>kil etme~i .vJ; bu 
,t • '. :., 

yonde din dersine agirlik ve onem verilmesi gok dli~iina;uriigildi.ir. 
. . !· , 

Her ne kadar, isteyen veli, gocu!:!;una din dersi ald1rmay:api~ir-

se de, c:.:;enela.e 11 1n0 il-l.ere'de din egit;imi rnecbllridir . .., An¢a~, 
. ' .: ~ 

ogrencinin velisi, c;ocugunun, "Okuldaki din tedris.~t+ .~~~4~-
vesinin d191nc.a bir din ogretimi <?;Ormesini diledigincl ·p.~'f: '/.ya-

.'" ., ,,.,, jj .. 

hut'' ba~ka y,;rde arzu edilen dini ot;retimi gormekte oldµ~Unu 
"idareyi tatmin · edici 9ekilde ort:-i.yg, koydu.ti;u tak'btrd~ '\r~:-~ J : 

x· ·.:(-- :; .. t 

gibi sebeplerle din dersinden kismen veya tamamen mu,EJ.! t~i:i,µla-r--'---..., . . ... · .. ·. ; , +· 
blil.lir (1944 Kanununun 25. Maddesi 5. Fikrasi)(3l4)~!ne;iltere 'de-
ki din egitiminin bir diger yonu de, HUSSELL' in belir.tt:ig~ gi

bi, kiliselerin etki ve katk1e1n1n bulunmas1d1r. Tilrkiy~~din 

dersi konusunda !n6il tere 'den oldukga geri durumdad1r. · ! 

{3ll)RUSSELL, B.; E§;itim ve Toplum Diizeni, 2.Baski, !st ... 198:L 
. . (Varlik Yayinlari) Sw74-75 ' ' 

\312)} Religious Education; 1981, ( f n0iliz Biiyiikelc;iliginin gon
derdigi dokiimanlardan), s.42 

Tl'131 CRA.l~ER-.B:&OVJNE; a. 6. e. s. 267. 
(314)'ARVAS!-, S.A.; Milli E;:;itiro ve ... ,.i.iltllr dergisi,s.19,Ank.1983, 

V.Milli E.~urasi 1okumar ... L·1r1,Ank.1957, 'den naklen, 
s.83 
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C. Fransa'da Din Dersleri 

b'r:u1s1z t'...;plum J&p1s1ni.n cla, A.merH:.a 'dakine bonzer b ir 

ozelligi ve l~ili~elerle ceraaatlerin egiti111 konllsu.nJ.a ~a biiylik 

Lnkan vo ct}~inliltl -:~:c i vardir. C.RAivG~H ve BROHN 1 un beli;ettigi 

gibi : "Bir c;ok memlekette olaueu gibi, _!~~sa 'da da .okullar il

kin dini ziimreler tarafindan a91lm1~t1r 11(315).Kiliselerin agarak 

i~lettigi her kademede pek 9ok oeretim kurumu vardir ve p~paz
larin ylirilt L;iigu okullardaki ogretirr: seviyesi oldukc;a yli.ksektir. 

Kilise okullar1, Frans1zlar1n ozellikle tcrcih ettikleri ve 
- ' 

9ocuklar1n1 okutmak igin can att1klar1 ogretim kurumlar1d1r 

ve bu okullara devlet yard.im yapmaktadir. 11 1kinci Dlin;ya Sa.~a~ 
~indan sonra, bir c;ok hlikiimetler doneoinde kilise okullarina 

devlet yard1rn1 ;tapilmi§ ve bu konu 1959 'da Ba9bakan .Michel Debre 

tarafindan bir plana baglanmi~tir ••• Fransizlar, devletin, mil-

11 okul sistemiyle "Culture Geherale" (Genel Killtiir) dedikleri 

§eyin koruyucusu olduguna inan1rlar. Genel Kill tiir Kavrami , ,-. pii
-din Frans1zlar1 birle:;:tiren bir bagd1r 1f(316i.Hemen her hast'~~~
de chapr; el denen kilise ve rahibeler varc1lr. ~ehirlerin t;ir~liin-

A • • ' . ·· 1 . 
de, ayinleri belirten levhalar as1lm1.:;;t1r. i 

L 
I 

Ana o .t·~ulundan · i ti baren ai.n kill tUrii verilen Freinsa1' ~a, 

"(Paroise) de.uen kiliselerin, mahalle okullari vardir ve .b:u~~ya 
i. • ,- I ;," 'f.· ~ 

c;ar~amba giini.i ogleden sonra ve p9.zar 6linleri mahalle c;;ocuklari 
·~ ·, : 

5elerek din dersi ogrenirler. 1963 Yili.nda Fransiz Okullarinda 
. .,: ... ·. 

okuyan •.reknik Lise ve Genel ugrenim Koleji ogrencilerinden- I .. 

2.3.?'Zc•O?O'i resmi devlet okullarinda, 731.000'i ise c;;e9itli .: 

(315)· CRAMER J.F.-BROWNE G.s.; a.g.e. s.84 
'(3.16} CRA!Vli:R-BROWNE- , a .g. e. ; s. 85, 89, 90, 

~ ' 
•. I .,, 

. -~ . 

r; 

.. ,._, , 
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kiliselerin okullarinda okumaktayd1 '(317)_. Aslinda devlet okuiun

da da, genel ogretim iginde din killtilriine biiyiik agirlik veril

digini, hristiyan kiiltilriinlin a91land1~1n1 gordiiglimliz Fransa'da, 

SOFRES'in yaptigi bir ara9t1rma, Fransiz halk1n1n din dersi 

konusundaki egilimini gok gtizel yans1tmaktad1r: 

23-24- Eyliil 1988'de 18 ya91ndan buyl.ik 800 ki9i µzerin

d·e ytiriitiilen ankette ; "Okulda laiklit;i nasil kabul ediyorsu

nuz?" (Din dersi okutuln.ali . .m.1d1r?) sorusunu, cevapland1rmala

r1 istenen Frans1zlar1n cevab1 9ucfrur: (318) · 

Genelde Fransizla~ 0Brenci Velileri 

Hiqbir dini bil~i 

· verilrnemeli 

!steyenlere blitiln dinlere 

ait dini bilgi verilmeli 

Kararsizlar 

% 28 % 

% 66 %. 

% 

24-

71 '· 

5 
c 

:• I 
' 

,. 
! 

~ ·i. !. 
\ . 

' . I 
·.! ~. 

" 
. ~ 

:~ 
:i . 

Anketten anlaf§1ld1g1na gore, Frans1z velilerin % '7+ ',i, 
' ........ ·, 

okulda din dersi okutulmasini istemektedir. Laikli1in be~i~i0 
• 

olmas1na ragmen, laik okullarda din dersi okutulmasina tar~f'tar 
olmayanlar1n oran1 sadece 24-'tiir. Hatta ayn1 ankatin bir ~~ru
suna kar:;;1l1k, 11 !slam Dininin de (hristiy9.nl1k gibi) arzu~ay.an
la.ra okulda okutulmas1n1 tasvip ediyormusunuz yoksa buna kar~ 

. . ... ' ··.~ .. 

91 m1s1n1z ? 11 sorusuna cevap olarak, genelde Fransizlarin ' ·,; :: • 
- ' , _. . ~ -:~ 

% 60 11, gocuk velilerinin de% 64-'ii "isciyorum" diye cevap iver-

mi9, buna kari;iilik, istemeyenlerin oranL ortalama '10 . ~3~;5:rt·~ X 
kalm19t1r(319)~ Demek ki, Frans1z halkl.nl.n gogunlugu, devlet ·. r 

okullar1nda din dersine taraftardir. 

J317lCRAMER-BROWNE; a.g.e., s.304-, 
_(318);soFRES, Le F~garo-Magaz~ne; Par~s 1988, P.165, 
'.~,\~~~); SOF!t.SS, Le Figaro-magazine; Paris 1988, P .164-, 

•' 
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D. Yunanistan'da Din Dersleri : 

Avrupa Ekonomik Toplulugunun da iiyesi olan Yunanis-, 
tan'da din dersi uygulamas1n1n nasil oldugu konusunda, ~u tit~ 
kenin Ankara Buyukelqiligine yazd1g1m1z ve ancak !stanbul 
Yunan Konsoloslubu Kiilttir Ata§eliginin 29.3.1988 tarihli yaz1y
la verdikleri izahat1 aynen buraya almak zorunday1z. 

11 Say1n Wtiftli Vahdettin AKGUN, 

Bizden·isteginiz, Yunanistan'da Din Egitimi hak
kindaki bilgileri, size faydal1 olabilme dilegiyle gonde-_ · 
riyoruz 

A- Din Dersi, ilk ve Orta ogretimde (Orta ve lise) 
mecburi olarak okutulmaktadir. Bu derse de, di~er dersler 
gibi not verilir. Bu dersten, yalniz ba9ka mezhep veya dinden 
olanlar muaf tutulurlar. 

B- !lk okullarda din dersi s1n1f ogretmenlerinden, 
orta ve liselerde !lahiyat Faktiltesinden mezun olanlar taraf1n
dan okutulur. 

C- !lk okul 3.ncii, 4.ncu, 5.nci ve 6.nc1 s1n1flar1nda 
haftada 2 ders saati okutulur. l.nci ve 2.nci s1n1flarda ise 
sene igi.nde Yortularla ilgili konular i9lenir. 

Orta okul (I - II - III) ile liselerin ilk iki s1n1f1n
da hJftada 2 ders saat1, lise 3.ncti s1n1fta ise haftada 1 ders 
saati 6kutulur •••• 

Q- Yunanistan'da yaln1z Atina ve Selanik aniversitele
rinde iiahiyat Fakiiltesi bulunur. Hu fakiiltelerden mezun olan
lar, Orta 06retimde din dersi ogretmenligi yapabilirler veya
hut Din adami olarak kiliselerde vazife alabilirler. 
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' t ~· : • - ,; • 

' ...... , 

D- Son zamanlarda kurulan yeni Liselerde (Meslek' ya , . ,' ·:1,,· ... ,··:·-' 

Genel Egitim Kar191m1) Din Dersi okutulmsz. Teknik ve 
Liselerinde Din Dersi biitiin s1n1f larda haftada 1 ders 
okutulur". 

Sayg1lar1mla 

Demek ki, Yun9.nistan'da, ilkokulun biitiin s1n1flar1nda 
ve liselerde (orta ogretimde) din egitimi devletin okulunda ya
p1lmaktad1r. Her ne kadar, ilk oku.l 1. ve 2. siniflarda, plan-
11 bir din dersi yoksa da, siniflarda Hristiyanlik Din~ne ait 
yortularin ogretilmesini, bir bakima miispet kari;iilamak duru
mundayiz. Tl.irkiye ile Yunanistan 'da uy2;ulanan Din dersini ,k1yas
lad1g1m1zda ;, !lkokulda d3.ha fazla ve her s1g1fta (haftada iki 
saat), ortaokul ve lisede ise iki saat (Lise ii~te bir saat) 
din dersi okutulan Yunanistan'in, Tiirkiye'den daha ileri durum

da oldugu ve din dersine daha ~ok dikkat ettigi goriilmektedir. 
Ancak, 1982 Anayasas1 ile din dersine getirilen mechuriyet, 
din dersi uyg;ulamas1 konusunda Tiirkiye'yi Yunanistan'a benzer 

' " 

hale getirmektedir. Ancak, Yunanistan'in da din dersi konu~ 
sunda, Almanya ve Avusti;irya 'dan c~aha geri durumda oldu(!;u ve haf
talik ders saati Jonilnden daha az seviyede oldugu goriilii,r. 
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E. Kanada'da Din Dersleri 
,' 

': .. ·. : . ,.· 

QaiSda§ Egitim Sistemleri Uzerine.mukayeseli b;i.r i~ce-.. 
leme ya.pan CRAivl.::.;R ve BROWNE' un if~desine gore ; Quebec' te, Ka~ 

tolikle.cin ve Protestanlarin ayr.i okullari vardir. Katolik k_o:
mitesi ve Protestan Komitesi, gorev ve yetki alanlarina g'ir~n 

. : -..:.- ' ._ .... . .. ;;.. 

okullara. ogretmen yeti;;:tirmek igin ot,retmen oku1~1ar:i,_ i~letir~ ~ 

ler. Be§ liniversiteden ikisi (ba~1ms1z) mezheplerle ilgisi bu~ ~

lunffiayan, ikisi Katolik ve biri rrotestanlara ait olup hepsi . ,,,------..... 
ba@;1ms1z olo.rak denetlenir ve hiikiimetten yardim al1rlar0 (32or. 

Newfoundland eyal~tindeki blit~n okullar on~msiz is~ 
tisnalarla, mezheplere aittir. 

0 ~uebec'te Din Dersi bilt~n okul siiresince mecburi 
-~~ 

bir de rstir. Ve giinl:.ik pro5rarnda, ouyuk bir zaman1 kaplar 11 :(3~1) • 

Demek ki, Kanada 1da eil~lli cemant y~p1s1, BCreti~ kurum
lar1n1n ~o~unu elinde bulu.nduran kilise, h::i.tta kendi _. okul.unun 
goretmenini keadisi yeti~tiren Katolik ve Protestanlar i~in 
din dersi problemi olmayan bir iilkedir. Bir .:luebec 9ehrinde 

bile be§ liniversitenin U~iine sahir olan kilise tG§kilati, Jin 
Bgretiminin okullarda da mecburi olmasiyla, dini egitim ve B~
retim meselesini halletmi9, devletten ald1g1 maddi desteg~ 
karijil1k devlet tarafindan denctlenmeyi de kci~ul ederek, e~itiw
de devlet-halk or~anizesini saglam1§t1r. Kanada'da, kendi oku

lunun ob'retmenini kendisi yeti~tiren kiliseye karG1l1k, Diya

net !9leri Ba9kanl1g1 1 n1n, kli~iik bir mahalle camii imam1n1 bi
le yeti9tirme imkani olmayJ.91, §2~yet din dersini devlet okutmaz
sa, dini te4kilat1n nasil zaJif old~~unu ~ostermektedir. 

(320 ): CRAi~L::.H-.dlW'..','NJ:!; ; 
(~2+) : 0l~Aid.~it-.oI:~U .. Ki~; 

a.5.e., 
a.c;.e., 

s. 148, 
s.377 v.d. 
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F. RilSya 'da ve DiGer Sos,yalist-komU.nist U-lkelerde 

Din Dersleri: 

!deoloji ve sistem olarak uygLllanan komunizmin, tek

nolojik geli9meler kadar, milli kliltiir ve din kar91sinda da 
,----..--.--.,_ 

z;erileyip taviz verdigi(322)°ve hatta .husya 'nin, 19.88 y1l1nda, 

Hristiyanl1ga giri~;dnin "bininci" y1ldoniimlinii Rus T.eleviz-
,------

yonundan yay1nlanan programlarla kutlad1gi(323) '. goriilmektedir. 

Hatta, Ateizm denen dinsizligi ve inan~s1zl181 sembol ve resmi 

ideoloji haline getiren kornlinist tilkelerin teker teker. ~bu iQ._e

olojiden ve Rusya 'dan ko :jtugu gilniimiizde, sosyalist lilkelerde ,- . 

yeniden dinl serbestlige doniilmesi <;ok dlii;; undliriic ,J.diir •. Her ne 

kadar, Hus ya' da ve peyklerinde, okullarda din ve ahla.k dersleri

ne rastlanil.mamaktaysa da f 324), so!l iki yilda yonetimi.n kili

se,ye ve dini ideolojiye kar.;;1 daha ho9.::;oriili.i bir tutum 1c;1ne 

e;;irdigini gosteren adimlar (325)h1zla at1lmaktad1r. Bu arada, 

Macaristan'da yeni y5netimin bzel okul ve kilise okullar1na 

lfiisaade ettigi ~orJlmektedir. 

Komlinist iilkelerde, planli ve pror;raml1 bir din egiti

mi goriilmarnesine ragmen, bunca bask1ya ragmen dini duybular 

oldUrUle.memi~ Ve hatta komilnist ideolojiye kar91 insanlara ma

mevi bir direnme gtiqii olmaya devam etmi9, Polonya'da oldugu 

gibi, din ve kilise, halkin tek daysna~i olmu§tur. Ulkemiz 

acp.sindan bu lilkelerden al1nacak ibret, moral yozle:qrruya karfii1 

C3"26)idine donii~un olmas1d1r • .... 

~-----., 

~ 322) \ ERK.AL.. M. ; a. g • e • s • 348 
{~~~~ I !ki ~~ne Do3ru D~r~i-~i; 26: Haz •. 1988, Say1 27, 

_ --~· .. . CRA1vlr!..R, J.F.,-BhOWNE,G.S., a.g.e. s.408 ve412, 
(325) 01.Mart 1990 tarihindeki TRT Haber Biiltenleri 
(32b) !ki?ine Dogru Dere;isi; 26 Haziran 198.S, Say1 27, s.36.v.d. 
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G. Avustllralya ve Japonya'da Din Dersleri : 

Avusturalya'da da nispeten Amerikan ve !n~iliz eeitim 

sistemi ve ayni cemaat yapisi 0oriilmektedir. Eyaletlerin li~ 

ayri ei:5itim sistemi geli.;.tirdie:,i dikkati <;ekmektedir : 1. Eya
let okullari, 2. Katolik Okullari, 3. Katolik olmayan ~ilise 
okullari. Toplam ogrencilerin % 25'i kilise okullarinda oku

maktadir. 1960 yilinda, Avu.stral~·a 'da 7 .867 resrnJ: okula kar91-

l1k, resffi1 olwaJan 2.228 okul vardi. Bunlarin 238'i Frotest~n, 
1727'si Katolik, 254'ii de di6er mezheplere ait bag1ms1z okul
L1rd1(327). Deraek ki, cemaat ok ulle. riyla kilise okLLllar~, clileyen 

herkesin ~ocu~una dini ktilt~ril verebilecek bir sayiya ve imk;
na s1hiptir. Kald.1 ki, resmi okullarda da, di;:,er clers proc:;rarn
lari, !n6iltere ve lunerika'da oldu3u 6ibi, dini kUlturli ta

mamlay1c1 bir niteliktedir. 

Japonya'ya t;elince, bu uzak do2;u sanayi iilkesinde, 

gelenek ve goreneklere bagl1l151n zirvede oloug u .ve hatta bir· 

<,(Ok Japon b9.nkas1 dahil, ge9itli kllru.lu9lar1n, mensuplarina 
m.gneviyat et;i timi y3.pt1rd1klar1 bilinmektedir(328).Sava:;,; oncesi, 
ana oi\.LllLE·inda bile, gocuklarin beden sagl1g1 ve iyi davran19-

lar1n1n beli9tirilmesi ~le ilgilenilird.i. 11 ~,,e fk:it, dindarlik, 

itaat, ~lilzenli olu§ ve asil hareketlere ali~mak ~ibi hususlar

la birlikte Japon gBrenegine uygun olarak karakter e~itiminin 

geli9tirilmesine dikkat edilirdi •.. Ortaokulda da, ahlak, ta
rih ve cografya, B~retim programinin onemli bir par9as1n1 te§
kil ed~rdi. Ancak, 19LJ-6 Ana,yasasi ile devletin din egitimin

den sak1nmas1 istenmi9 ve bu saglanrrn.~tir(.3-?9) .. 

' 9)''' .··1· .,_, , \., , .. ,., i··· ~54 ,32 v1t .·;.:;.;..·;-b.Ltv .. 11.l.!.; a.3.e. s. l) ve:; , 
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H. CezAyir'de Din Dersleri : 

Bir !slam lilkesi olan Cezayir'de, din dersi uygulama

sina daha gok yeni ve 1981 yilindan itibaren ba9land131n1 soy

lemek pek inand1r1c1 gibi gelmemekle birlikte, bu ulkede 1981 

y1l1na kadar din e~itimi yap1lmad1g1 bir ger9ektir. Ancak 1981 

y1l1ndan sonra, Cezayir'~e Din E6itimi ve Ogretimi ba9l~t1lm19-

t1r. "Ilko};ul birinci siniftan itibaren, lise son s1n1fa kadar 

haftada iki saat olarak mecbur1 hale getirilen din dersle:ci..nin 

yaninda, temel e0i tic.in ilk s1rnflar1nda, her 6lin 20 dakika ha

linde din dersi verildigi. bilinmektedirtJ.30) 

Jzun senelor Fransiz sBm~r~esi olarak kalan CGzayir'in, 
ba~1ms1zl131na kavu~tu;u y1llar1 mliteakip, din e~itim"ve o~re

timine Bnem verilmesi, temel e~itim ve orta-lise egitiminde din 
dersine h:J.ftada iki saatlik bir at:>1rl1k vermesi di.i:§ ,,ndurucudur. 
Ancak, bu huzey Afrika Ulkeslnin bile, okullarina din dersi 
koy.may1 bizd en once d ~-9 ~ne bilmesi, devlet okullarinJ.a r<r~ifre

datli bir din dersi uy;ulamasina ba9lamas1 lizerinde onemle 

durulm~si sereken .bir diger konudur. 

C.3.30) BOLA.Y, S .H. ; 11 Din ve Ahlak Dersi Uygu.lamalar1 11
, .lJ1ill1 

E~i~im ve Ktiltilr, Sayi 19, 1983, s. 4-5, 
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VIII. D!N DERS!N!N Ii.lliCBJRl HALE GE 11'1.t;!LIVIES!N!N VE. 

ANAYASAYA KONiVIASIUIN SEBEP VE SONUQLARI : 

A. Devlet, Din Dersinin Mecburi olmasina neden 
llizum .Jordli ? : 

Din Dersinin mecburi hale getirilmeoine ve .A.nayasa '.ya 
madde olarak konulmasina neden gerek ve ihtiyag duyuldugunu, 
tezimizin "Din E~itimi ve O~retiminin Gerekgesi ve DayanaBi1 
bollimlinde genif?Qe izah etmi9tik. Ya rim asirdan fazla b:1.r zaman, 
slirilncemede b1rak1lan, zaman zaman mecburi, saman zaman seQ~ 
meli clan, bazi donemlerde ise hiQ okutulmayan din q.ersini~: 
1982 yilina kadar ki bu ge9i tli uyguVrn1alar1ndan mlispe't bir ~ ; 

, ' 

neticeye var1lamad1G1n1, onceki uy~~lamalarin milletin gen~~ 
l 

leri ve f~rtleri arasinaa bir fikir ve gona1 birligi sa~la~ 
maya yetmedigini(J31)ifade etmi§tik. Tl.irk torlumunda, .Din 
Derslerinin kismen, tamamen kald1r1lmas1 ve segmeli olmasit 
mlifredat iginde veya di~1nda yer verilmesi gibi blitiln yo.11~ 
rin denenmesi ve bunlar1n higbirinden il1t.isluman Ti.irk toplu-
mu igin ge(,{erli bir qozi.im yolunun 91kmamas1(3j2) ve netice4e., 
bu dersin devletin denetimi ve himayesinde p-lanli bir 9ek~lde. 
okutulmasi zar~retinin ortaya Q1k1~1n1 hassisiyetle degerleni 
dirmek gere~ine inaniyoruz. 

Jzellikle, ~e§itli 9ekillerde denemelerden sonra 
1982 Anayasasi ile mecburi hsle setirilen nin Dersleri ko

nusunda, bu de rs in Anayasa madciesi h(1line t;eti.r·ilmesini. sa~~-
' ', 

layan ve 1932 Anayc;Sas1n1 haz1ri:1yan JJqn1;;L1a I.ieclisinin, bu·.· 

arada '"'•il..:..i U-t.t\' en.lik l: .. onse,yinin, 24. cu m::1ddeyle ilc;ili e;orli9-
melerinin iyi degerlendirilmesiLin isabetii olacagini zanne-

(~l~:),BiL~!N, B.; 11 ,,dnih 1 te, T~rLiye'de !slam Semineri 11
, Din 0.D., 

· · MEB. { Ankara sayJ. 14, s .18, Ayrica bu tezimizin 
be·lirtilen boLimli • 

..(.J32) KuQUK,A.; 11 :tlkokullarda Din E8i timi ve Jgretimi 11
, Milli· 

, r Egitim ve KliltUr Dergisi, Say1 10, Ank.1981, s.31, 
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diJoruz. Bu nedenle, Din Dersini, A.tatiirk~un ifadesiyle : 11 Her 

ki~;i' dinini' diylnetini) 1man1n1 ogreneek igin bir yere muhtag-
'»--·· -

t.ir. Orasi da okuldur'(3,;33 hrn.klindeki iradesinin gergekle~mesini 

saglsyan Dani§ma ~eclisi'nin, Din Dersinin mecbur! olmasini sa~

layan 24. ncli madde ; i:in 5or·ii9 ;ilrnesi si rasindaki zabi tlar1n1 bu
raya ozetlemeyi dli§iiniiyoruz. 

Devletin, din dersini oku.lda okutmaya mecburiyet duy
mas1n1n sebepler~ni, Dani~llia ~eclisi*nin 01.9.1982 tiarih ve 

140.nci Birle~iminin l.nci Oturumu ile ~illi Giivenlik Konse-

yi 'nin 18.10.1982 tarih ve 118.nci .birle~drn, l.nci otur:um zab1t

lar1nd!1.n a.1 nen aktarm.s.nin, bti. onem.li ve hassas k0nuya, cla.vle t;in 

en Ust seviye~eki yetkililerin fikir ve kanaatlar1n1 beli~tme
nin l~zumuna inaniyoruz. 

Dani;]ma .dleclisi li~resi say in N. AYANOGLU, dinini ve 

ahlak1n1 ka.Jbecle:u. inilletlerirl gokmeye mahkurn olacag1n1 ve 12 Ey

llil 'e gelmemizin nedenler·i arasJ_nda dini ve ahlaki bilg;ilerin nok

sanliginin C.a bulundur;ur::.u, 11 Turkiye 'ue bazi sergek ve tlizel. ki ... 
9iler taraf1ndan mevzuata aylnri olarak yliriitillen gizli din 

e6itimi ve ogreti~inin ba~l1ca sebebinin, !slam Dininin dev~ 

let oku.llarinda c;:jeregi Gibi ogretilmemesi 11 oldugunu ifade 7'f~ 

mekte ve "Devlet okullari ve devletin denetimi ve goze·G;imi'. ~i
~inda yap1lacak din e~~timi ve o~retimi zamanla birtakim ~~fikat-

: '.'·· f..< j' i 
larin ve mezheplerin gorii9leri doC;r:ultU:s.µn. da gelie.et:egL,.!bu 

,. ·.' : 

durumun ise, mill1 birlik ve beraberligimize zarar verecegijbrr 
ger9ektirli3~) demektedir. ' ; ' 

-(3.330,0laylar ve Atatlirk; T. Silahl1 Kuv., iilehmetc;ik Vakfi Y., 
~~.::... i.Zn.kur. Basimevi, Ank::\ra, 1984, s.44, ' · 
'(.3J4,}"AYANOj.LJ,~' U.; Danili~a Meclisi Zab1tlar1, 1.9.1982 tari}l. 

· ve 140.nci birle§imi, l.nci Oturum, s. 271-272, 
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; 

. i 

AYA~O~LJ, devletin din dersini kendi denetim ve g8ze-
. ,·- ' ' 

timinde okutm:.ikla, ge9i tli huraf e ve taassubun, ayni zamanda ,'. 
! 

gizli yiiriitiilen din egitimi ve ogretiminin de onlenecegi ka~ 

naatini belirtmektedir(ll5). 

Dan19ma Meclisi iiyesi sayin !.Dogan GtlRBtlZ is.e, laik-
" ;· _. · .. ! 

li5in din aleyhtarli.gi olarak kullanilmasi ve bll yonde uygui,a..

malar yapilmas1yla, id&re edilenlerin devlete kar~1 glivenini 

sarst1g1n1, elit tabaka ile vatanda9 arasinda, devletin her 
yonden kalkinabilmesi igin gerekli olan i9birligi ve goniil bir
liginin kurulamad1g1n1 belirtmAkte ve 11 

••• Bunun igin de 4~n e-
\ 

gitimi ve ogretimi, devletin gozetimi ve denetimi altinda tat-
minkar bir 9ekilde icra olunmasi, M.illetimizce olumlu. kar91l,a

nacakt1r. !slam Dinine s.:J.ygi gosterildiginin ispatlanmasi, yurt
ta§larin Devle~e clan ba~l1l1~1n1 peki§tirecektir. ~evlet oto

ri tesinin me9ru~iyeti giderek muessiriyet kazanacakti~~~eide
mektedir. 

D. GU'HI:.UZ ayrica, toplu.mu ahlak buhranindan ve ahlaki 
goklintilden kurtarmak igin de, din ve ahlak egitim ve ogreti
mine 'bliyLik ihtiyij_g .duyuldugunu izah ettikten sonra, 11 Din, iq
timai bir ihtiyagtir. lier ki§inin iyi veya kBtii, mlispet veya 
menf~ bir inanca sahip olduiu ~Briilmektedir. Ki~inin inang ih

tiyac1 dogru ve ciddi bir ~ekilde kar1p.lanmazsa, birtakim hura
fe ve batil d·U.9i.inceler, ki9iyi yanl19 yollara siiriikleyebilir ••• 

M~evi ve inan<; yonunden saglikli bir toplum meyC.ana gelebil
mesi igin, fertlerin egitim ve H~retiminde dini yonden de e~i

tilmesi liizumlu ve zaruridir.:y337)derr..ektedir. 

Dan19ma fueclisi Zab1tlar1, s.272, 
Dan19ma Meclisi Zab1tlar1, B.140, 0,1, s.273, 
ayn1 kaynak, s.273, 
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Dani:;;ma ivlec'lisi U'yesi say in 1?uat YIL~·ilAZ da, milli klil
tiir igi.nde din miiesResenin onemli .}'eri oldllgunu ve din ve vic
d~n hJrriyati ile din egitiminin, Anayasa'da uygun yerini bul
masinin zarnretini belirttikten sonra ; " ••• Yillardir birbiri
ni takip eden Qe~itli hatalar dolayisiyla Kelime-i ~ehadet bi
le 6etiremeyen hatta buna ihtiya~ dahi duymayan nesiller yeti§
tirdik. Bunun gunah1n1 yliklenecek merci aramayi birakalim ve 
Turk gocuguna, adam oldiirme, gasp, SOYGun, gosteri, i9gal, su
lilm, tahrip, e:illi ekonomiye ihanet, anarl';)i, teror, kurtar1lm19 
bo$geler, enternasyonal mar9lar, Lenin, Mao ve Kastro yerine 
(X) gergek anlamda ve devletin ehliyetli eliyle Atatlirk ilkele
ri qergevesinde 06retelim.~3)8)diyerek, din dersleriru• geng
lerin ge~itli teror, anariji ve ihinetten kurtarilma~ina vesi
le olacag1n1 ifade etmektedir. 

Dani:;;ma l•fieclisi iiyesi sayin Kamer GENQ ise, 11 
••• Gergek

ten Tanriya inanmak ve manevi inang sahibi olmak gok bilylik bir 
va·si.ftir ve manevi inangtan yoksun toplun:..lar elbetteki sonu 
belli olamayan bir takim yollara e;lde bilir1ri :: Euna inaniyor.um11 

dadikten sonra, bu ifade ve kanaatiyla tenakuza dil~ercesine, 
11 din egitimi ve od;retiminin mecburi olm3s1n1n laiklik ilkesin
de Bdiln vermek'>" alacag1n1 ifade etrr.ektedir~J~39) 

An:Jyasa Komisyonu C(dina !hsan G0KSi1~L' de, " ••• dini 
duy~ularina inanci tam olmayan toplumlarin y1k1lmaya mah-
k~m akibetleri vardir. Allah Tiirk milletini bundan esirgesi~n 

" 

(X) 1989 yili sonu ve 1990'da, Komilnist lilkelerde bile Leni~'~n 
.. ,.,,...: _ heykellerinin yak1l1p y1kJ.ld1g1 5orJ.lmil~tilr. 
{338)Dan19ma Meclisi Zab1tlar1; 1.9.1982 tarih ve 140.Birlefi~m, 
__ .:.._ . 1. nci Oturum, s. 275, 
(3_3.~Dani~ma Meclisi Zab1tlar1; B.140, 0.1, s.276, 



271 

dedikten sonra, 1
' ••• Hi9 bir za~an din o~retimi ve egitimi liik~ 

li~e de ayk1r1 de~ildir. Biz dinimizi gergek yonleriyle a~rene
cegiz ki, bizim bu laiklik prensibine ba@;l1l1g1m1z1 sarsacak 
kotil niyetli din adamlar1 bizim milletimizi kqnd1ramas.in ve 

onu .i.JiisHimanligin di:p.ndaki yollara sevketmesin. Bir resim der
sini, bir eli~i dersini, bir musiki dersini mecburi ders yapa
r1z da, en bilyiik manevi gilglerden olan dinimizi eger milletimi
ze ot!;retmezsek, sadece milliyet9ilikle ayakta kalmay1 ., ancak 
bir bacag1n1 kaybetmi~ insan1n yilrlimesi gilclinde gorebiliriz, 
caha oteye gidameyiz •• Benim §ahsi kanaatim odur ki, zannediyo
rum gergekte od~r ki, devlet eliyle diain milletimize ogretil
mesi ; hurafelerc en, safsatalardan, as1ls1z deyimlerden veya
hut as1ls1z dil§~ncelerden Mlisliiman Dini ar1nd1r1lm1~ ol~rak . 
i'1lilletimize temiz olarak ogretilecek ve 9imdiye kada-r gok zayif 
kalm1~ olan ailelerin o~retmesine b1rak1lm1§ veyahut gizli bir
tak1m din e~itimimiz Devleti~izin JUksek himayesi altinda 

·- - ··- ---- --

gerg ek yonleriyle ~gretilecektir.~\340)diJe devam etmektedir • 
.,:. ._ .. 

Anayasa Komisyonu Sozciisli ~ene r AKYOL da ayni ~ ekilde; 

"Din kurallar1ni bilen bir toplum ve o toplumun fertleri aras1n
da dinin somilr ulrne.si ve dinin polit]kaya alet edilmesi f evka-
1ade zordur ve bu nedenl e·i§te din e~itiminin zorunlu hile gel
mesi Komisyonumuzca ve Heyetinizce, heyetiniz taraf1ndan ve
rilen yliksek s ayida imzal1 onergelerle benimsenmi9tir ••• Bu 
kadar Bnemli bir meselenin,hele de suistimal edildig i yolunda 

(349),Dani:;;ma i·1leclisi Zab1tlar1; 1.9.1982, B.140, 0.1, s.280-281, 
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bu kadar agik agik if§delerin bulundu6u bir konuda, bu meseleyi 

.devletin denetimi d191na dli~rlirelim yolundaki corli9lere katilma
ya imk.un yck-cur. Aile, c;ocu~una istedic.:,i dini ve ahlak;L terbi

yeyi verir, ama minumumlar1n1 da devlet denetimiade devlet ve

rir. BBylece Hevle~, kendisini de tehdit edebilecek olan baz1 

yanl19 bil::;iL}rin yay1lrn :.< SltU kesinlikle onlemi9 ol1:1:F_, _ yarar
li olan i.Jil:_:;iyi yaymir;i olur. bu, devletin hakk1d1r 11 {341),, 

Devletin, din dersini mecbu.ri dersler arasinc .. .B:ln::aya 

neden lUZUI!l t):irdliLtline dair, Dan19ma lV~eclisi uyelerinin gorlif_;i
lerinden, devlet-millet kayna9mas1n1 saGlamak, batil ve hurafe
lerden uzak, anar§i ve terBrden ka01nan, millet ve memleketini) 
seven gengler yJti~tirilmesini s~glamak gibi hususlar oldugu 
anl391lmaktad1r. Din Dersini mecburi hale getiren 1982 Anayasa

s1n1n 24. ncli mad.desinin Milli Glivenlik Konseyi 'nde 6o'ru:;; LllmGsi 

s1ras1nda belirtilen Gerek~elere de deginmenin gere6ine ina-
niyoruz. 

Milli Gilvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Ba~kan1 Muzaf
f er BA~.JGi..YNAK (Hakim ·Tumgeneral), brli.ksel 'de gorevli oldugu .s1-

rada, ilkokul ikinci s1n1fta hristiyanlik bil2;ilerinin o6retil

digi s1n1fta muslLI.man <;ocuklar1n1n d19ar1 91karild1g1n1 h•3.tlr
l3.dld;lnJ. izah ederken Ors.miral Nejat :r~.~LlR : 11 Ayn1 uyt;u.l':lma 

Napoli' de de var" diye -soze karL;:inca' 11 Var efendim, bir mil~ 

leti dicsiz yapm~k m~mklin de~il, Bu Qocuklar din k~ltiirlinil 
oklllda alma,y acak, ailesi vermeyecek.. • Nereden verilecek ? ••• 11 {342) 
diy8rek' ~:inde.L: ... ini' Avrupa ulke l.erinde' (Bri.il:s ::; l ve Napoli I de) 

(~1~)Ds.ni~ma Meclisi Zab1tl=ir1; l.S.1982, B.140, 0.1, S. 281-284, 
(342)JVi.illi Gilverrlik_:Kon~eyi Zab1tlar1; 18.10.1982 tarih ve b.118, 

0.1, s. 341-)42, 
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oldugu gibi, okulda okutmanin zaruretini if&de etmektedir~ 

Milli G-i.i.venlik J.~onseyi Uycsi Nurettin ERS1N ise, 1961 

Anaya.sasina gore serbest birakilan din dersi uyJ;ulam.asinda ba
:;;ar1l1 olunmadi;i;ini, getirilen serbestlik ile bir gok ki9inin 
din bilgisinder: mahrum b1rak1ld1;;1r..1 ifd.de ettikten sonra ; 11 

"••• Qlinkli, ulkelerde toplumUn birle9tirici UGSUrU olarak din 
mevcut olduguna g5re, bunu herkesin bilmesi kadar qok tabii 
bir .:;ey yoktllr. Jzellikle 1\irk toplwnu buyuk bir ekseriyetle 
!slam Dil'.line ;::;irdigine gore, o halde bu imkani kendilerine sa6~ 
lamak ve bilgilerini ba~ka yerden alacaklari yerde, ievlet1~ 
kontrolu al tinda almalarini saglamak ~etk_: daha : -qygun ~oi~~,ak~~r:.~. 11 

(343 )_d8mektedir. l.loylece, din aersi, millet fertierinL bi~le§ti
rici bir fonksiyonu :lfa etmeye yarayan ve bu yonilyle devle:...

1

• : 

tin kontrolu al tinc\.a verilmesi e;ereken bir ders olarak duJ~µ; ( 
t ; '· :•· .• · 

n ul:url.i .~ t ur. .: i 
t_ ; 

J:e r ek Lan19ma Meclisinde ve gerekse Milli Gll.venlik '·Kon-
. I ' 

seyi'nde g0rJ.9U.lmesi sirasinda, din derslerinin, . devletind~ne-

timi al tina ve mecburi dersler arasina al1nmas1n1n gerekq·e~i :. 
. - ~- ; .. 

olarak, fikir ve ,?.nan9 birlit;ini saglamak! batil ve taassupii on-
lemek, din istismar1n1n Ve gizli d~n egitim Ve ogretiminiri~a~ 

nline geqmek, dinin birlei;;tirici ve kayna9tiric1 bir unsur: Ql~ 

masindan istifade etmek v.s. gibi gerekqelerin gosterildigi 
goriilmektedir. Boylece, din egitimi ve ogretiminin cemaatlara, 
ailelere birakilmayip, bizzat devlet eliyle yap1lmas1yla, herm 
devleti, hem toplurnu ve ·hem de hurafelerden uzak bir liek.ilde 

{34).)Milli Glivenlik Konse~ri Zab1tlar1; 18.10.1982, B: 118, 0: l, 
s. 342, 
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ogretilmekle m:inin k.endisini tehlikelerden koru.m.aya youelik bir 
(344) adim atilmaya gal191lm19t1r. Devletin denetimi di~inda 
ve serbest birakilml.§ bir din egitimi ve ogretiminin, ne gibi 
zararli sonuglar verecegini, Almanya'da gali§an Tilrk !~gi ~ocuk
lari ilzerinde degerlendiren Dr. Robert ANliEGGER, ailelerin c;o
cukla.rina dinlerini ogretmeleri ic,;in sevap ve tek c;are olaI'ak 
3onderdikleri Kur'an Kurslarinda okuyan c;ocuklarin 11sadece Hris
tiyan c;evreye det;il, 1I'urk ogretmenlerine ve ha eta Tlirkiye Cum
huriyetine kar§l. 11 §Brtlandl.klarllll. {345) ··ifade etm~kt_e;. d'evle
tin planli olarak din dersi okutma~1n1n zararlarini belirtmek-
t adir. 

Netice olarak §Unu diyebiliriz ki, deviet, diger bir 
gok laik ve Bat:lli lilkelerdekine benzer bir din derl:d uy!Sulama
sina gec;meyi, yarim asirdan fazla uygulad1-g1 serbestlik ve 

. ' 
sec;melik donemlerinde t;erekli faydayi temin edemedigi din der-
sinden, birlik ve beraberlit;i saglamak, batil ve hurafeleri'on
lemek' dinin birle9tirici ozelliginden ve terbiye glic;.iinden ! is.
tifade etmek gibi sebepler dolay1s1yla 6ec;meyi bir zaruret 

1d-· 
; ~ 

larak gormli9tlir. Bu ve benzeri sebeplerle 1982 !nayasas1~~ . 
mecbur.t ders olarak konulan din derslerinden, devlet .... millet 
kayna9mas1na yard1mc1 olabilecek fayda lar temin etmeyi am~~·1~:... 
mi~, devletin oku.lunda o.kutulmamas1 halinde c;e§itli vakl.f~ve· 
dernel::lerce ve gogu def a gizli olarak ni telenen (Ama as.l.inda ... 
bu dersi okutmayl. ve kendi imkanlarinca ogretmeyi zaruret '~
ren halk kitlesince zaruret olarak nitelenen) din e~itim ve . 
ogretiminin onilne gegmeyi amaglam19t1r. 

(344) ARVASI ,S.A.; "Milli Et;itim 9uras1ndaki Konu9mam 11
, 111 .:Ag;us

tos 1988 tarihli Tlirkiye Gazetesi, 
(345) ·ANHEGGER; R., "'I1lirk Qocuklar1n1n Egitimi ve Gerekli Ko

~mllar"Qev. N.AKQAYLI,Sosyal Siyaset Kn6f.,Sy.30, 
1979,s.137, 
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B. 12 Eyllil Yonetimi ve Mecburi Lin Dersleri: 

Tlirkiye'yi 12 Eylill 111 e getiren ve en verimli ga~larind.a 

Tlirk gerglerini anar~i ve terori.in i9ine iten sebepler arasinda, 

genglerin gerekli dini ve a.hlaki terbiyeyi, birlik »Je karde9lik 
duygular1n1, vatan ve millet sevgisini yeterince alamam19 ve 
bu gibi manevi du,:yc::;ularla yeti:;;tirilememL;> olm9.s1n1n payi inkar 

edileI.!lemektedir. KJR.rKAl! 1 1n deyimiy le, 11 1nan<;< seviyesinin yeto

rince yliksek ol':lacl1g1 donemlerde, sosyal yap1n1n cemaatlara 

boli.inmesi, ruilli biitiinlli,~)ii zorluyici durumlar1 ortaya 91kar
makta 11 (346) oldu6u \8 m.illi biinycnin nasil tehlikelere mAruz 

kald.1g1 da 12 Eylul onces inde iiziintiiyle 5oriilt1li~ tiir .. J\.yr1ca 

"Din ve mezhep ayr1l1klar1n1 2,ialerici 9ali:;;rr-..1lar1n yeterince ya:.. 

p1lmamas1 (347) neticesi yogunla~an sosyal goziilmenin zararla

r1n1 telafi et:r:.e gareleri aras1nda, 12 Eyllil Yonetiminin Din 
ve Ahlak Derslerini de gormesi iizerindedurulmasi geregine ina

n1yoruz. ·12 Eyliil oncesinde, "Din bir vicdan i9id:ir" diyerek 

d.ini,vicdanlara ha:psetmese c.;al1~ms.n1n, bilgisi olmayanin vic

dan1 da olmayacagi ve sevgi, saygi, do~ruluk, gal19kanl1k v.s. 
gibi vicdani duygular1n olmayacagi vicdanlarin memlekcti ne gi

bi anarei ve terore bula9t1rd1klar1 gor~liince, vicdani duygu
lar1, vicdanin kayna~l olan din ve inanc.;la besleme zarareti

nin ortaya g1kmas1 tabii ki normaldir. 12 Eyliil oncesinde bir 

(~46) ~~~TKANi ~.;~in Sos~olojis{, !st.1985, s. 276, 
(347) ..;,HI.AL, M., a. 0 .e. s.c..91, 
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takim dernek ve cemaatlarin Kur'an Kursu aQmak, yurt ve pansi

yon i~letmak 6ibi diui faaliyetlericindevlet tarafindan zaman 

zsman l~iklide ve devlete k3r~1 birer faaliyet olarak·tlkip 

ecl.ilmesi, devletin ve idarenin bir bakima "dine kar91 tavir" 

i~inde oldu2u imaj1n1 vermesi, dinine candan ba~li olan vatan

da~in devletine igten dar1lmas1 9eklinde bir durum ortaya g1-

karmnktayd1. Aslinda, dernek ve cemaatlar1n y3pt1~1, bazi kotil 

niyetli iQ ve di~ mihraklarin tesiri harig tu.tulu.rsa, Avrupa 
ve Amerika'daki cemaatlarin dinlerini ogrenQek igin yapt1klar1 

din1 faaliyetlerden farkli bir ~ey degildi. Dunlarin yapt1k

lar1,, ·devletin okulda yapmad1g1 din egitim ve B~retimini, anne 

ve babalar1n, cemaatlarin kendi irnkanlariyla yapmaya gal19ma

l1:ir1ndan bs.9ka bir~ey de(';ildi. r;e var ki, din gi bi. u~l:v1 ve 

hgssas ve ayni zamanda birle§tirici, kayns§t1r1c1 bir unsurun, 

cemaatlara ve kliklerin egilir;-1ine bi rak1lrn9.s1, birbirine cihl:-.d 
il~n edecek, ba~k~l~r1n1 ka~ir olarak ~orebilscek, boylsce 

birle~tirici olma si. ~ereken dini ve ~ini d~Jgulari, ayr1l1k 

vesflesi olarak kullanilabilecek du~urularin 66rilldligli de bir 

ber<1ektir~ !~te b'Ll.tun bu ve bur.:.un gibi ne'2enlerle, 12 ~yliil 
Ioneti11i, bir t &rnfta.11 din ve imandan yoksun e;en<;<leriD. anar-
§i V3 tevBre kaym~l~r1n1, diger taraftan da, devletin din e-
6itirniGi l{·endi okul1.:<..aua .::,rapmamnsinin, bu ec'.;iti:.nin i~izli yerL:;r

de va he:.~ t:.:rhi deneti1:11den u.zal:: ,yap1lmas1na zc:~min haz1rl&m.as1-

n1 onlemek i~in di~ egitimini denetim al~1na almay3 ve bu der-.. 
se one11 ver1Eeyo m.scb:..iriJct his.setrai;tir. 

Killtlir hayut1m1zla birlikte, millet ve memleketimizin 

ar:i.arf,Ji ve terorlin kurbani haline geldie.'.;i bir d.onamde i:; ba91na 

gelea 12 ~ylUl YBnetiminin, kliltUr hayst1m1za, milli birlik ve 

ber3.berli0iDize ml.ispet tesirleri olan din ve ahl~kim1za gerekli 
degeri vermesi ka,iar tabii bir fie;y oldffi9.Z. Qi.i.nkil, .Milli kill tllr 
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planlamasind.a G;l)reken agirl161n ve1·il~i",edit;i donemlcrcle, din ve 

ahl~ktan, ma~evi Qe;erle~deu yoks~n ~en~leria mille~ ve memle

keti n~sil bir anar~i ve terGr o~tamina 0 otUrecesini en yakin

d:;i.n c:;oren ve bununla mucadele iGin ,yonetime e;;elen 12 Eylli.l 10-

ne timinin, .Jin C.ersini AnaJbSa f:oyu;a.si, beklenen bir d.uruffidur. 

12 ~Jlill YEnati~inin, millet ve filallileketin Dir daha 

6nceki kotil durumlaru dli~memesi igin ald1~1 ~edbirler arasina 

Di!l Ki.il tli.rc. ve Al1 lak Bil;_)isi i.>-~rsini de k0J11as1, bunu an·:lJasa

nin 24 • .::cu i.Ll.d.desi,/le tescil etw.esi, halkin buy\i.l;: bir c;of;unlu

i;u tara:'-'indan d.a ts.svi.r E;CrL1ii~, boJl~ce, Din -. ersine c;erekli 

s..:::l1rl1._;1 vr::rr:.i.Jsi S.J..J esirn.le, 12 SJ l~ll ione timinin 6Glli\· hB l:~ 

ki tl:.:;lerL:::.c:o dah:r goL t3.sv±:p ed.ilmesi Je S'.'tt::;l'JliILl.:;]tir. 
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C. Din Dersleri ile !lt:;lli An:.'tJS.Sa Maddesi 

1961 An:J.y::1.sas1 ile 1982 4.na.J":lS?.Sl arasinda din dersi

nin sec,rmeli ve mecbu:·.1 olrnasi konusunda d ed;i~>iklikler olmm;;tur. 

9. Temmuz 1')61 tarihinde kabul edilen ve 20. 7 .1961 ta

rih ve 10859 sayili Resmi Gazete ile yayinlanan 1991 Anayasasi

nin 19.ncu Maddesi Din ve Vicdan llilrriyetini, Dli§~nce ve !nang · 

hak ve hilrriJetlerini garanti altina almi~tir. 

a. Vicdan ve Din Hiirri.;eti 

1~ADDE : 19- "Herkes, vicdan ve dini. ir1anq ve kanaat 
h~rriyetine sahiptir. 

Kamu dilzea ine veya genel ahlaka veJa bu amagla g1kar1-
lun kanunlara ayk1r1 olmayan ibaaleU.er, din1 ayin ve torenler 
serbesttir. 

hlmse, ibgdete, dini ;yin ve tbrenlere kat1lmaya, di

ni inang ve kan9atlerini a~1klaD3~a zorlanacaz. Kimse, dini i

nang ve kanaatlarinden ~olayi kinamamaz. 

Din es itiru ve ot;renimi, ancak k.i;;:ilerin kendi iste_;i:.ie 

ve kiigti.klerin de kanuni: temsilcilerinin istetjine ba6l1d1r. 

Kimse, Devletir,:i. sosyal, iktis:.id.1, siy::i.s.1 veya hukuki 

temel dilzenini, kismen de olsa, din kurallarina daysndirma ve

ya siyasi veya ~ahsi "ikar veya ntifuz sa~lama amaciyla, her ne 

s~retle olursa olsun, dini: veya din duJgularini yahut dince kut

sal sayilan §eyleri istismar ecemez ve kotuye kullanamaz. Bu ya

sak d19i.na gikan veya ba9ko.s1n1 bu yold.a k19k1rtanlar kanuna 

gore cezalsndirilir ; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi 

partiler, Anayasa l~'mhkemesince kap3t1l1r. 11 
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b. Dii~ince ~ilrriyeti 

.iLA.DDE- 20 : 11 Herkes, dii;.,.U.nce ve kanaat hiirriyetine sa
hiptir; diiq vlllCe Ve kanaatlerini SOZ, ,Y3Z1, r'GSiill ile veya ba§

ka yollarla tek ba$1na veya tcplu olarak aQiklayabilir ve yapa
btlir. 

Kimse, dii~.dince ve kanaa tlerini ac;iklama;ya zorlsnt::imaz. 11 

. (348). 

'J-or-:.ildi.i~i.i c;ibi, 1961 Anay:.:isasi, din d·::rsi konusunda 11 .ts

tege Bagl1l1k 11 setirmi9 1 din dersi oku.tmak konusc.nda velilerin 
istet!;inin bulunmasini ongoriilu~tur. He var ki, bu istege bagli

lik, okul idn.relerince deL;ii;,iik s;ekilde ;yorumlanarak uygalanmii;;, 
bu da, din dersinin okutulmasindan beklenen faydayi, birlik ve 

berabErliCi teminde fayclal1 olamami~tir. Bu istege bag l1l1g1n 

mahzurlar1n1n 3oriilmesi neticesi.c.1.de, 1982 Anuj·asasi ile, din 

dersi konusunda mecburi olma yoluna ~iJilmi ~ tir. 

19'32 ~UfAYASASI VE D.tN DEIWLEHl 

7.11;1982 tar-ihinde kabul edilen ve 9.11.1982 t;;lin ve 
17863 ~a.;rili liesm.1 Gazetede yay1nlanan 1982 Anay::lsasi, din ders

lerine koklii bir Qozum 6e tirc.i.,, tir. 1961 Anayasasinin getirdi6i 

istege bagl1lig1n, parti ~e hLlkUmet programlarina ve hatta Gkul 

idarelerinin i~siyatifine g~re debi§ik uygulamaain mahzurlarini 

bert3raf edecek ~ekilue kesin iPAdeler getirmi~tir. 

1982 Anuyo.sas1111n VI.nci bolllmii, Din ve Vicdan Hiirriye
tiyleye din dersleriyle ilt:;ili hiikiimler getiriln.i-o;tir : 

iJ~\.DDE : 24 - "Herkes, vicdan, din1 inanq ve kanaat 

hiirriJetine sahiptir. 

(348) 'rurkiye Cumhuriyeti An9.yas9.Sl; Kac.un No.334, Kabul tarihi. 
9.7.1961, !nkilap Kitabevi, !stanbul 1~61 
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14.ncli madd~ hlikilmlerine ayk1r1 olmamak ~artiyla ib6-

det, dini ;yin ve t5renler serbesttir. 

Kimse, ibad~te, dini ;yin ve t~renlere katilmaya, di

ni inane; ve kanaatlerini a91klamaya zorlanamaz; dini inang ve 

kanaatlerinden dolayi kinanamaz ve suglanamaz. 

Din ve ahlgk e~itim ve ~gretimi Devletin gozetim ve 

dene~imi altinda yar1l1r. uin KilltUrU ve ahl;k Bgretimi ilk ve 

·art9. ot'.!;retiw kururr;.ls.rinda okutu.lan zorunlu dersler arasinda 

yer alir. .iiunun d1E,;~1ndaki din egi t irr:. ve oc,ret imi ancak, ki~i
lerin kendi ist~~ine, kli<;ilklerin· de kanuni temsilcisinin tale
bine bai!;liciir • 

.i:•imse, .Uevletin, sosynl, ekonomik, siJ asi veya hukuki 

temel dilzenini kismen de olsa, din k~rallarina dayandirma veya 

siyasi veya ki~isel gikar yahut nlifuz saglama amaciyla her ne 
snretle olursa olsun dini veya din duygular1n1 yahut dince kut

sal sayilan ~eyleri istismar edemez ve kotliye kullanamaz ''(349). 

1982 Anay'.3.sasirnn 24.ncil macldesi, hi<; bir yoruma mey
dan vermeyecek .;:.ekilde, c.in l..ersleriri.in devletin okullarinda 

zorunlu dersler arasinda· okute:.lmas1n1 karara baglam1~t1r. Boy

lece, yarim asirdan bu yana, devletin koklu bir c;ozlim hulamama

sindan ka·ynaklanan ve zan:an zaman devletin takip etmek zorunda 

kalacagi bir dinl egitim uygulamas1n1n da onilne 6e~ilmi9, din 
derslerinin devletin denetim ve gozetim~nde .;e pedac!;ojik for

masyon sahibi o6retoenler tarafindan ve mufredatli olarak o
kutulmasi sa~l~nmaya ~al1§1lm1~t1r. Din dersinin Anay8Sa ile 
garanci altina alinmasi, bilJtik halk kitlelerince bliyUk bir mem

ni:niyetle k;:;.r';'1lanm1:;; ve hatta Anayasanin b;.i.,yuk ~oe';unlu;jun , 

t'.3.svi oini almasinda etkisi olciu6u kc nu:; uln:w,; tur. 

(349) T.C.Anayasasi; 1982, Kay1 1~~atbaac1l1l:, !st&nbul 1982. 
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D E li E R L E N D :t R :t L N s ! 

I. A n k e t f:letodu v e li y g u 1 a m a s 1 

l''iecburi din ot;retiminin st:bep ve sonu9larini sos;y-oloj;i..k 

olarak inc3lerken, gerek .ogrenciler ve gerekse veliler lizerinde 

uygulanacak bir anketle konunun ag1kl1ga kavu9turulmas1n1n fayda 

ve zaruretine inaniyoruz. tlzerinde Jarim asirdan fazla bir zaman

dir, gerek siy~s!, gerek laiklik aQisindan tart1§1lan ve Qe9itli 

uygulamalara sabne olan dih dersi konusunda, o~renci ve velileri

nin ne dil~ilndiiltlerinin tesbit edilmesi, bu konudaki en isabetli 

goru§iin ve uygulamanin isabetini oldugu gibi, bu dersin mecburi 

olmazdan evvelki uygulamalar1n1n isabetlili~ini veya bunun tersi

ni de ortaya Ql.karacaktir. Demokrasinin esasini te~kil eden kamuo

yunun e~ilimi, istek ve arzusu, din dersi konusunda da goz ontine 

alindiginda, bliytik Qogunlut!;un goru~li ve tercihi ne olacaktir ? 

Bu dersin okutulmad1g1 veya seQmeli olarak okutuldugu donem ile 

mecburi oldu~ donem aras1nda ne gibi farkl1l1klar vardir ? Din 

dersi okuyanlarla okumayanlar arasinda terbiye ve karakter olarak 

farkliliklar gorlilmekte midir ? ogrenciler din dersine hangi sira

yi vermekte ve Qe~itli korku ve sorularina bu derste bir izah tar

zi ve teselli bulabilmekte mi ? ~ayet bu ders okulda mecburi ola

rak okutulmaaaydi, o~renailerin ve velilerinin dini bilgi ogretmek 

iqin izleyecekleri yol ve tercihleri ne olacakti ? Okulda din dersi 

okuyan ogrencinin mi yoksa mevcut haliyle anne ve babalarinin mi 

dini bilgileri daha iyi seviyededir ? TRT'nin dini programlari 
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takip edilmekte midir ve og-rencilerin ev odevlerinde faydalanil

makta midir? ••• gibi konularda yapilacak saha ara9t1rmas1n1n 

faydalari tarti~ma kabul etmeyecek kadar agiktir. Ancak, boyle 

bir anket qali~masinin giiqlli~li de ortadadir. Bunun.la beraber biz, 

gliQlli~e ragmen bu anket Qali~mas:unn, Qal1~mam1z9 ve gorli~leri

mize giiQ kataca~ina, konuya obj~ktif bir aQ1kl1k getirecegine ina

narak Qali~maya ba~ladik. Bunun iQin Kirklareli ili ve Llileburgaz, 

Babaeski, Pinarhisar, Pehlivankoy ilQelerindeki orta dereceli Qe -

9itli okullarin ogrencilerinden 456'si ile Rastgele Ornekleme Meto

duna gore (1) anket uygulamasi denenmi~, cevaplarin daha obj@kti~ 

olabilmesi Qin de, din bilgisi ve ahlek dersi ogretmenlerinin bil

gisi di~inda, daha QOk okul idarecilerinin soru ka~1tlarin1 o~en

cilere rastgele da~1tmas1 yolu izlenmi~tir. Luleburgaz Ortaokulu 

ve Lisesi, Endlistri Meslek Lisesi, Kepirtepe O~etmen Lisesi o~ren

ci1eriyle Kirklareli merkez Sa~lik Meslek Lisesi; Babaeski ilQesi 

Lisesi ve Kiz Meslek Lisesi ; Pinarhisar Ortaokulu ve Lisesi ve 

Pehlivankoy ilvesi Lisesi o~eneilerinden 456 adet o~renei ile 

Liileburgaz Lise velileri, Glindo~ Mahallesi velileri, Ahmetbey, 

Hamitabat ve Celaliye velileri ve ayrica Baba@ski, Vize ve Kof9az 

il9esi velilerinden 186 veli ankete kat1lm1§t1r. Veli anketinin, 

O~enci anketine gore daha zor bir Qal1~may1 Ve de~erlendirmeye ge

rekti~ini de ifade etmek yerinde olacaktir. 

Konunun bitiin a91kl1~1yla ve tesadiite yer kal:mayacak ~ekilde 

obj@kti.f olarak ortaya Q1kmasi iQin sorulan sorularin cevaplar1, 

birbiriyle mukayese etmeye imkan verecek ve daha QOk evet-hayir 

~eklinde cevap almaya yarayacak (2) ~ekilde diizenlenmiQ, veli enke

tinde de ayni yol takip edilmi,tir. 
(1) TUT.ENG!L, d.o.

1
· Sosyal Bilimlerde Ara~tirma ve Metod, 3.Baslo., 

1.U. ktisat Fak. 1stanbu1 19?5, s.?O 
(2) KURTKAN, A. ; Sosyal !limler Metodolojisi, 1stanbu1 1982,s.218 
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II. 0 ~ r e n c i Anketi S o r u l a r 1 

Ve Degerlendirllmesi : 

SORU : 1. Okulda okudu~uz Din Kiiltilril ve Ahlak Bilgisi 

Dersinin diger derslerle birlikte mecburi olarak okutulm.1sini nasil 

Din dersinin meeburi olmasini isteyenlerin ve istemeyenle -

rin durumunu ve oranini aQi~a Q1karmak iQin sorulan bu soruya, ge

nelde, 456 o~eneinin verdi~i cevap Qok aQik olarak, kahir ekseriye

tin din dersinin mecburi olmasini istedi~i eeklinde gerQekle~mi~tir. 

Ogrencilerin 425'i yani ~ 93,2'si " Din dersinin mecburi olmasl.D.l." 

olumlu karQ1lad1gin1 i:fade ederken, sadece ~5'i yani ~ 5,5'~ bu der-... ,.. 
sin mecburi olmasi fikrine kat1lmad1g1n1 belirtmi~tir. Bu arada ~2 

kararsiz ve ilQ te boQ vard.ir. Bu durumda, din derslerini mecburi 

hale getiren 1982 Anayasasi'nin kahin ekseriyetle kabul durumu ile, 

bu Anayasanin 28'ncil maddesi ile mecburi hale getirilen din killtil

ril ve ahlak bilgisi darsinin kabUl orani hemen hemen aynidir. 1982 

Anayasasina evet demeyen ve ~ lO'un altinda ifade edilen bir grubun, 

ayni ~ekilde din dersine de evet demedigi, boyleee bu anayasayi ka -

bUl eden millet Qogun.lu~un iradesinin, din dersinin mecbl.lri olmasi

ni istedigi de anla~1lm1~t1r. KonuYU il9eler ve okullar dilzeyinde e

le ald1g1m1z zaman da buna benzer bir sonuQ ortaya Ql.kmaktadir ~ Ayni 

~ekilde, velilerin,"din dersinin mecburi dersler arasina konulmas1n1 

na·sil kar~iliyorsunuz ?" sorusuna verdigi cevap ta o~rencilerle uyum 

gostermektedir. 9oyle ki, 186 veliden 174'il yani % 93,5'i " Uygun 

kar~iliyorum " f}eklinde cevap verirken, sadece ?'si yani % 3,?'si 

" Uygun kar~ilamiyorum " diye cevap vermi~tir. 

Oyleyse, hem o~enciler ve hem de veliler ' 96 93,5 gibi bir ... 
ekseriyetle, dill dersinin mecburi olmasini istemektedirler. 



284 

Qe9itli il9elerde ve Qe§itli okullarda o~rencilerin ve~i~i 

cevaplarin tahlilinden, yukardaki sonu9 a9ik11kla ortaya Qikmak:ta-

dir : .. !ABLO : l 
~ 

~ 

~ OKULUN ADI ·~--·-------------~-'· ~ ~----'.:"•-· •·o.._ ... _,_ 

UYGUN BU-1 UYGUN BUL~,KA.RARSIZ 
LUYORUM , MUYORUM , 

·LtlLEBUR.ORTAOKULU, 

•LULEBURGAZ L!SES! 

:KEP!RTE.OGR.L!SE. 

18 (%90)! 2 (%10) 

54 (%90) 4 (% ?) 

68 (%96) . 3 (% 4) 

; LtlLEB.END.MES.L!S '8 (%100) 

, :LtlLEB.KIZ.MES.L!S 36 (%97). 1 (% 3) 

3 (% 5) 1 :KIRK.SAGL.MES.L!S· 66 (%95) 

PINARH!SAR L1SES! 21 (%78) 3 (%11) 

PINARH!S.ORTAOKU •. 27 (%93) 2 (% 7) 

~BABAES.KIZ MES.L!. 19 (%10Q 

2 

:BABAESK! L!SES! 32 (%80) ? (%17,5). l 

f PEBL!V AN. L!SES! i ( %100)° 

T 0 P L A M 425 (%93) 25 (%5,5) 2 

' ' ' 

BO~ I TOPLAM 
I 

20 (%100) 

' l - 60 (%100) 

?l (%100). 

50 (%100), 

37 (%l.OO) 

' 69 (%100) ~ 

3 27 (%100). 

-
-

I 29 (%100). 
l 
J 
t 

I 
i 
l 

l.9 

40 

6 

,(%100) 

(%100) 

(%100) 

3 ; 456 (%100). 
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SORU : 2. Bu ders, Anayasamiz geregi mecburi olarak de~il 

de, daha unceki senelerde oldu~u gibi, se9meli bir ders olsaydi, 

bu dersi seQer miydiniz?Neden ? 

Bu soruya, ~e~itli okul o~rencilerinin verdi~i cevaplar de

~erlendirilerek, o~rencilerin bu derse olan ilgileri ve istekleri 

olQi.ilmeye Qal1~1ld1~1 gib~, ayni zamanda, birinci soruya verilen 

cevap ile bu bu sorunun cevabi arasinda tesadilfe dayanmayan bir baS 

kurulmaya Qal1~1lm1~t1r. Ankete cevap veren 456 osrenciden 4~'ij ya

ni 96 90:; ·, .' i " Se9erdim, mutlaka bu dersi okurdum 11 ~eklinde cevap 

verirken, sadece 39'u yani % 8,5'i " Se<;mezdim " diye cevaplam1E}t1r. 

Verilen cevaplari QeQitli okullar baainda da~erlendirdi~imiz zam~n 

da yine aynl. E}ekilde, o~rencilerin kahir ekseriyetinin, bu dersin 

mecburi olmamasi halinde bile bu dersi seQme ve okuma e~ilim ve is

te~inde oldue;u anya~ilmaktadir. Ortaya QJ.kan bu rakamlardan, bu der

sin % 90'in mzerinde bir oSrenci grubunca kesinlikle okunmek istendi

~i, bu durumda bu dersin seQmeli oldu~ donemlerdeki uygulamanin yan

li~li~i ile, 1982 Anayasasi ile ae~buri hale getirilmesindeki isabet 

ortaya Ql.kmaktadir. Daha a<;ik bir ifade ile, din dersinin mecburi 

hale getirilmezden onceki uygulama, % 90'in iste~i ve arzusu hilafi

na, % 8,5'lik bir grubun iste~ine uygun bir uygulama olup, 1982 A -

nayasasi, din dersini seQmeli olmaktan QJ.karip mecburi hale getir -

mekle, demokrasinin ozline uygun olarak % 90'in e~ilim ve arzusunu 

uygulamaya koymu~tur. Dolayisiyla, din dersi tarti~malari yapilirken, 

bundan boyle bu dersi % 90'in tizerinde bir grubun kesinlikle istedi

~ini ve okumak arzusunda oldu~u gozardi etmemek gerekir. 

9imdi meseleyi Qe~itli ilQelerd.eki okullar bazinda de~erlen

direlim : 
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!ABLO 2 

f --~-.. -~ .. - - (: ~YET ME<CBURf OLMASAYDI D!N DERS!N! 

L~:!G:I omAOKO~- r s~~~::;--~:~~~ ~~rir~:~i~::~ 
' LULEBURGAZ L!SES! 45 (% 75) ·14 (%23.3) 1 1 60 

KEP!RTEPE OGR.L!SES! 66 (% 93) 4 (% 5) !. 1 

1 
71 

78 

- ' 37 

LtlLEBUR.END.MES.L!SE. r 77 (% 98) 

LtlLEBUR.KIZ.MES.LllSE. , 35 (% 94) 

KIRXLAR.SAG.MES.L!SE. : 63 (%S~91) 

PINARH!SAR L!SES! 23 (% 85) 

PINARH!SAR ORTAOKULU 26 (% 90) 

BABAESK! KIZ MES.L!S. 18 (% 95) 

1 (% 2) 

1 (% 3) 

6 (% 9) 

3 (%11) 

3 (,SlO) 

1 (% 5) 

BABAESK! L!SES! 

FEHL!VANKOY L!SES! 

35 (%~8?) 5 (%13) 

6 (%100) 

1 (% 3)' 

69 

1 27 

29 

19 

40 

6 
r------------.-----..:_ _________ __::__~----· : 

TO FLAM _ 413 (% 90) 39(%8,5) 1 3 456 

" Bu ders mecburi olmasaydi ni<;in se<;erdiniz ? " sorusuna 

o~enciler genellikle, bu dersin 9ok lilzumlu ve hayat iQin faydali 

bir ders oldu~u i<;in se<;ecekleri 9eklinde cevap vermi~lerd.ir. An -

cak o~encilerin bilyiik bir kismi ise, sadece mecburi olmasaydi bi

le bu dersi se9ecekleri ~eklinde cevap vermekle yetinmi9lerdir. 

O~rencilerin % 90'1n1n din dersini matlama se9ecekleri ~eklinde 

cevabina kar91l1k, sadece % B,5'inin, din dersi mecburi olmasaydi 

bu densi seqmeyecekleri 9eklinde cevap vermeleri, ilzerinde durul-

• masi gereken bir konudur. Di~er taraftan, 1982 Anayasasina mecburi 

olarak konulan din dersi ile, oe;rencilerin % 90 yO~U~unun iste

~ine uygun bir karar alinmasi, 9ok isabetli ve yerinde olmu~tur. 
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SOhJ 3. "illecburiveya seqmeli olm9.saydl., okulda ·· oku
tulmasaydi., bu d.ersi okurr;.::i.~tbir eksiklik olarak hisseder mi,Ydi
niz ? Niqln?n 

Bti soru, her ne kadar birinci ve ikinci sorularla bir 
be!1ze2lik c.).is·ter.::Lckteyse de, devletin okulunda oecburi veya seg
me li ola.:..~:a.~;: okutulmad1er;1 bir durumda' ogrencilerin. esiliiliini 

tesbit i~in sorulmu~tur. Bu soruya cevap veren 456 o6~cnciden 

4-08 'i yani 5~ 89, 5' i bu de rs in okunll'..amasini bir eksiklik olarak 

hissedecegini, ancak % 8,7'si herl ... a.Q6~bir eksiklik hissetmeyece-

6ini belirtmi~tir. Dolayisiyla, he~en hemen % 90 gibi bir qogun-
. - . - -- -· ··- .. - ·•· - . .. 

luk, din. dersi okumamay1 eksiklik olarak gordi..igline gore, dev--letin bu eksikli6i gider~ek i9in, uu darsi mecburi dersler ara-
sina alarak kendi denetiminde okutn.~asi biiiylik bir ihtiyaci gider

mektedir. Aksi taktirde, bu eksiklik, mutlaka okul d1:;;1nda ve 

devletin kontrolil d1~1nda, kliklerin ve cemaatlarin, qogu defa 

da pedae;o:jik formasyonu olmayan kir;;ilerin denetiminde mutlaka 

yerine getirilecek ve bu bo$luk ~oldur~lacaktir. Oyleyse, din 
dersinin An~y1sa'ya mecb~r1 ders olarak konulmasi, ogrencileria 

;enel istegiue uysun bir tedbir oldu6u 6ibi, devletin doldurmaya

c.g_c;i bu bo~luktan ba9kalar1n1n is ti.fade etmesini ve bir takim 
zararli, mahzurlu neticelerin onleru::i.esini de temin etmi~ ola
caktir. 

SoruJa ve:'ilen cevaplar1 okullar bszinda inceledigi

miz z.aw.an ortaya gikacak durum da, yukaridaki fikrimizi l'ogrular 
m3.hiJettedir : 

., "' 

---·--·--- ----- --·- - -·· - --- -------- ----- ------· --·- - . -- ----------------- --- ·---- ------
---------~- ------- --------------·- . ---



288 

~ABLO : 3 . 
r l MECBUR! VEYA S~QM~.i~MASAYDI BU DERS:t 

OKULUN ADI i . OKUMAMAYI B!R EKS!~!K OLARAK i 

j-li±SSEDERD!Ml bHlSSETMEZD!M . KAitARsIZ'Bo!ro:LA~~: 
I • 

16 1% ao ) I 4 C% 20) - I 20 

49 (% 82 ) I 7 (% 12) 2 (% 3) 2 I 60 

; 

: LULEBURGAZ ORTAO • . 
' ' 

f LilLEBURGAZ L!SES!] 

;KEJ?1RT.OGR.L1SES!. 
I f~ ! ; f Lu~EBU.EN.MES.L S! 

66 (% 9~·:) 4 (% 6) : T 1 I ?l 

. I 

:LilLEB.KIZ MES.L!s ' 
' ' . 
jKIRKL.SAG.MES.L!Sj 

!PINARH!SAR L!SES!i 
I . : 
!PINARH!SAR ORTAO. ; 

78 (%100 ) 

35 (%94,6) 

62 (% 90 ) 

23 (% 85 ) 

26 (% 90 ) 

iBABAE.KIZ MES.L!S · 17 (% 90 ) 

!BABEESK! L!SES! 31 (~77,5) 

;PEHL!VAN.L!SES! 5 (% 83 ) 
i 

2 (%5,4) 

? (% 10) 

3 (% 11) 

3 (% 10) 

2 (% 10) 

8 (% 20) 

T 0 p LAM 1408 (% ~9,5) 40 (% 8,?) 

' 
t -

i - 1 

I 1a 

3? 

69 

27 

29 

19 

1 ' 40 

1 6 

2 6 456 
f ________ ..__ _____________ · ~-<!<;·_.,,.___~~~ 

o~rencilerin cevaplarinin de~erlendirmesinden, % 90 gibi 

bir QOgunlu~,din dersi okumamayi bilytik bir eksiklik olarak his

sedecekleri ve bu eksikli~i gidermek iQin her tilrlil Qareye baQVU

racaklari anla~1lmaktad1r. Din dersi okumamayi eksiklik olarak 

hissetmeyenlerin orani % 10' u ge9memektedir. Di~er tar(t.t'tan, ve -

lilerin de % 93'u, bu dersin okullarda okutulmamasi halinde bunun 

eksikli~ini hissedeceklerini belirtmi9lerdir ki, bu durum,o~renci

lerle velilerinin ayni e~ilimde oldugunu da gostermektedir. Oyley

se bu dersin mecburi hale getirilmesi ile, hem o~encilerin bir 

eksiklik olarak gorecekleri di.ni kiiltii.riin tamamlanmasina vesile o

lunmakta, hem de ~ 90 gibi bir iste~e eevap verilmie olunmaktadir. 
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b~n~ bir ihtiy~Q olarak ~~r~y~rsaniz, b~ ~~~iJ~c1~iz1 n~rede 

ve nG.s1l ks.r;;;1L1r, ner?C:e o.kurdu.nu.z ? 

Din de~sinin ok~lda okut .lca=asi ~~rumunda, bu ih
tiyacin nerede kar~1lanacag1, din dersinin nereden ve ki~~en 

Bgrenilece~i konusu QOk karma~ik bir table ortaya Q1kar~3k

t~dir. Ganel~e, 456 6~renci Uze~inde y~r~tJlen q~ke~in debe~

lendirmesinden, bu o6rer.Lcilerden 12·'.;. 1 J.n[i-n (% 27) din:l ki ta1;lJ.r

dan, 73 I llllUil kendi aileSinden (% 16) t 204 1 J.il~Ll (jf 44) Cami' 

~ur'an kursundan, 25 1 s1n1n (% 5) nerde olsa, din dersini o6rene

cegini belirttigi anla§1lmgktad1r. 

~sblonun i~celen2esinten ~ok agik olar~k ~B rJlm ~ktedir 

ki, ~ ;renciler ~in dersi 

li yerlere ba~vuracaklarini if§de ecmi~lerdir. Ancak, auketi

mizin diger sorularindan aldig;imiz cgvaplar 191g·1nda bu sor:i

nan ce13.b1111 de_jerlendirdi6 imizde, c;{Ok bilJ"iik bir geli :;;k i ve 

c;aresizlikler ortaya gikmaktadir • .yoyle ki, anketin alt1nc1 

sorusunda "Kendi dini bilgi seviyeniz mi, ailenizin ki '.lli .:a

ha iyi ?" §eklindeki soruya, ogrer1cilerin 304 1 U (5~ 66, 5 Sl) 

ailenin din:l bilt;!;i seviyesinin yetersiz, o:.:ulun ogrett#nin daha 

iyi old~~unu belirtmi~tir ki, zaten yetersiz ol3n ~il9, ~oc~

~una ne a~retecektir ? 

Di;er tar3ftan, 135 ~grenci, Ja~i, ylizde 30'u din 1er
sini diLi kitaplardan o~renebilecegini i~5de e~masine ragmen, 

veli anketinin 28 .nci sorusuna verilen c~2v.-=i.~)ta, 185 velid.en 101 'i 

(% 54 I U) 8Vlerind.e d.ini l;:i ~a:J'.) '/8 .:":.iy.,ane t; .fb.Jlf'...J.. OU.lllUfiladlc'.;J.Ill. 

belirterek, ki tapl9.<itan faydale.nr.:.a ::J.r '.lX.~:1.~:i d.a c;ok az bi::..' i.mka~J. 

old1 ~unu anL:i.t.s.:Jktadir. Bu dJ.11lm.da, c~mi -ve Z:;....r'an !i:.J.rs ~-~nG..a ve
rilen dini egitimin de mifredatli olm.aktan uzak ve bir nevi 
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kitle ve cemaat egitimi oldugunu dti§liniince, devletin kendi o
k..ilunda m·:.ifredatli olarak ve ped:J.gojik usullerle din dersir1i 

o<Sretmesi tek c;1'kar yol olarak gorillmektedir. ;~ayet devlet bu 

gorevi yormez ise, herkesin kendi imkani ile ~ok ~e~itli yer

lerde 
0

Ve dei_,i~ik ksynaklardan dinini oe,renecet;i' bunu.n do. fi

kir ve ~onill birligini zedeleyecek, taassubu ve ge§itli klikleri 

korlikle;ecek-bir netice ortaya gikaraca~1n1 kabul etme~iz do

gal olacaktir. Oyleyse, din dersinin ~ecburi olillasindaki is~

bet, mecburen okutulmad1gi anda, degi9ik kaynaklara ba9vuraca~1-

ni belirten ogrencilerin mlifredatli bir obretimi ozlediklerinin 

ortaya 91kmaS1Jla da belirt'mi~tir. 

Konuyu okullar bazinda degerlendirdigimiz zarnan da 

ayn1 netice ortaya g1kmaktad1r : 
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TA.13.LO : 4 r·- -- D!N DERS! --EhERO'KliLnAOKuTuLMAMI~~-OLSAYDi-A~A(frriA'--
! !~ARETLED!G!M GEK!LDE BUNU OGREN!RD!M 

l OKULUN ADI ~l~tJ:1i~iiR~1~~EM1g~ET~1J~'BO~ :TilPLAM 

r.......-·-,"'--,_,_.. ___ , "°' ~~,...-., -._... .. _,,_,_~~~C-·~-"'-'"·~·~-.:-.>':~~~-.,_,,,_,.,.,... .... ~.,,_,_ __ ,~~:i:~-ilr""'>':;J5~.-~-_,,.,_~..,............ • .,._"~·~ ~ ----:-··• 

; . . . I 
!LtlLEBU.ORTAOKUL~ 4 (%20) 14(%70) 2 

1

. - . - - -

LULEBU. L!SES! · 20(%33) 18(%30) 14 2 1 3 2 

KEP!RT.OGR.L!SE, 25(%35) . .-3$(%532. - 3 ~i - 5 

LllLB.EN.MES.L!S 11(%15)· 11 3 I ~. 2 

JLtlLE.KIZ ME.L!S 6(%16), 1 2(X)! 

40(%56) ll. 

22~60) 6 
I . L I 
!KIRK.SAG.ME.L!S 21(%30) 6 2(X).+ J: 
I , ! 

18(%C:C) 21 

t
PINARH!S.L!SES! .. y ?(l.7"I-) 3 ,. _2 2 

~ . 
1PINABH!.ORTAOK.1 3 (y.) ; 1 1 

5(%17) 8 Y. 

24(%82) 3.7 
I 

;BABAESK! KI.ME.L. 6(%31) 
l [ . 
!BABAEQK! L!SES!: 18(%3?). 
: - . :"'= 

iPEBL!VAN.L!SES!~. 3 (z) : 
• 

10(%~); 2 

15(%45)1 3 
• 

3 

I tTOPLAM 124(%2?) 204(%44) ?3 
l 

l 

Z, 

1 
1_~/ 

2 2 

~ 1 

26 15 ·,7- 9 
~ .. : 

' 

2 

11 

20 

60 

71 
78 

37 

69 

27 

29 

19 

40 

6 

456 

(X)- Din dersini ancak olrulda o~enebilirmm, bunuba~ka bir yerde 
, 

o~enemem diyen bu dort ogrenci, dini okullarde ve bu arada 

!.H.Lisesinde o~renebilece~ini belirtmi~tir. 
\ 

(y)- Din dersini okulda okum.asaydim, bim.u dini kitaplardan ve ailem
den o~enirdim diyen toplam 18 o~renci, bu hususu ayri ayri 
degil de birlikte i~ade etmi~, bundan dolayi sayi tekrar edil
mi~tir. 

I 

f 
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~ : 5. 11 llerhangibir camide, Kur'an Kursunda, herhan
t;ibir vakJ..f, dernek veya karulu9~n himayesinde dini bile:;il~r og
renrueyi nasil bulurdunuz ? Dipimi &greneyim '.de, nerede ve kimden 
olursa der miydiniz ? 11 

Bu soru ile, ogrencilerin dlnlerini ogrenmek igin daha 
gok nereyi tercih ettiklerinin ve her.ne pahasina olursa olsun 
dinlerini o~renebilmak iqin tepiilerinin ne 6ldu~~nun bilinmesi 
amaglarun1!?t1r. Devletin mecburi dersler anasinda bu dersi okut
mamas1 durumunda, ogrencilerin neyi ve nereyi tercih ederek din 

killtilril alma yolunu sec;ecekle:ri hususY. (d<i. anla~ilmak istenmL~tir. 

Ayrica, ·' m0vcut §ekliyle devletin okullarinda' cami ve Kur I an 
kurslariyla ge~itli dernek ve vakif himayesinde yilriltlildli~li bilinen 
din e~itimi Ve ogretimi konusunda B~rencilerin gorli~ii tesbit e
dilmeye ~al~91lm19 ve boylece, din dersinin mecburi hale Letiril~ 
mesindeki isabet teyit edilmifitir. Ankete cevap veren 456 oGren-, 

.cideri 2~l'i yani yilzde 50,6'si ne~de olursa olsun dinimi o~reni-: 
~ ~ ' 

rim demek sur'tSltiyle' dinini ogrenmeye hassas.iyetini ifade, eder- ; 

ken 147 'si yani yl.izde 32, 2 1 si mutlaka devlet
1

in okulunclakini ter-
. I , 

cih edet·im diyor. 56 ogrenci ise (~~ 12,2) Kuran Kursunu isterim 
araa devletin kontrolunda olmasini ararim diye cevap veriyor. Bu 

d.urllmda, din ders:ilii mutlaka okumak et:i;iliminde .olduklari ortaya 
gikmaktadir. Bir ba~ka if~deyle, d~vletin okulu hariciude c~mi 
Ve yaz kurslarindaki dini el:{;itim VB ot;retimin de ogrencilerin 

% 50'si tarafinJan begenilip tasvip edildiBi anla~1lmaktad1r. 

Konuyu okullar seviyesinde irdeledi~imiz zaman daha: ·· 
agik ifidelerle meselenin ort~ya koyuldugunu gormekteyiz : 
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TABLO : 5 

l -~---......... ·------ --· 
'(Dinillli ot:;renmek iQin) 

Devletin okulw1u tercih ederim 

Nerde olursa olsun dinimi ogrenirim 

<;e~itli k_rslari isterim ama nerde olursa 

olsun demem 

!htiya<; d.ef:!;il 

Kararsiz 

Bo~ 

'Topla~ 
_ ... --~· ... -~··----·---·-~·· 

~ABLO ': 6 
. LJLE.BJHGAZ ORTAOKULU 

(D~nirui o~renmek iqin) 

Nerede olursa olsun derim ama mutlaka 
e:;livenli yo·rd.e olrt\3.sini isterim 

Nerde oluFsa olsun diyemem, 6ilvenli olma
sini isterim 

Toplo.m 

TABLO : ? 
:L1LE.Bu.HGAZ L1SES1 

(Dinimi Ogrenmek i9in) 

Devletin oh:ulu.nu tercih ederim 

Nerde olsa B;renirim derim 

Kararsiz 

Bo~ 

Top lam 

-----··-
r Ad et % 

147 32,2 

231 50,6 

56 12,2 

3 0,6 

8 1,7 

11 2,4 
·-~-. ~"""-

456 100 

Ad et % 

14 70 

6 30 

20 100 

Ad et % 

26 43,3 

28 46,6 

4 6,6 

2 3,3 
60 100 
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TABLO 8 

K~I'!RTE 03-I.:ETMEN L!SESi ( Ql{TA KISIM ) : 

(Dinirui ojrenmek ic;in) Adet % 
Devletin okulunu tercih ederim(Nerde olsa demem) 0 0 

Qe~itli kurslari isterim ama 6livenli yani 
devletin kontrolJnde olmasini isterim 15 51,7 

Nerde olsa B~renirim derim 14 48,3 

Top lam 29 

TABLO : 9 
K.ii:P!R1rEFE 0GRET1.1EU L1DES1 ( L!SE Kimn ) : 

(Dinimi o;renmek igin) 
Devletin okulunu tercih ederim 
Qe~itli kursali da iyi bulurtim ama nerde 

olursa demem, guvenli olmas1n1 ister.) , 
Nerde olursa ogrenirim derim 
!htiyag det;il 

Bo~ 

'roplam . 
TABirQ : . 10 

LJLEBJHGAZ ENDUSTR! MEDLEK L!SES:t : 

(Dinimi' ogrenmek igin) 

Ad et 
1 

18 
18 

3 
2 

42 

Ade:t 
Devletin okulunu ve yetkili yeri isterim derim 

; . 40 

36 
2 

Nerden blursa ogrenirim derim 

Bo~ 

Top lam 

~ABLO : 11 
LUL.GBJE.JAZ KIZ 112SLEK L1SES1 : 

(Dinimi o~renmek igin) 
Nerde olsa demem devletin okulunu isterim 
Nerde OlllrSa olsun ogrenirim derim 
Qe9itli derneklerinkini isterim ama glivenli 

olmak 9art1yla 

Top lam 

50 

Ad et 
8 

27 

2 

37 

100 

% 
2,4 

42,8 
42,8 
7,1 
4,7 

100 

% 
51 
46 

3 

100 

% 
21,7 
72,9 

5,4 

100 
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TABLO : 12 

KIHKLARSL1 SA'3-LIK M:::SL.C:K L1SES1 
(Dinimi ogrenmek igin) Adet 
N'erde olsa demem, okulu tercih ederim 19 
Nerde olsa o~renirim ~ma ~ilvenli olsun isterim 47 
Kararsiz 2 
Bo9 l 

Top lam 69 

TABLO : 13 
PIRA.tli11SA.H LiSES! : 

(Dinimi osrenmek igin) 
Uerde olsa clemem devletin okulunu isterim 
Nerde olsa derim ve dinimi ogrenirim 

Qe9itli kursQlari isterim ama nerde olsa 
dem~m, gilvenli olmas1n1 isterim 

Bo::? 

Topla.tn 

TABLQ :', ¥°n~AIUilSAR ORTAOKULJ : 
" 

(Dinimi. o.~renmek igin) 
Nerde olsa demem, devletin okulunu isterim 

. Nerde o.l-sa dinimi ot;renirim derim 
.. ' 

K9.rarsiz 

Top lam 

TABLO : 15 
BABAESK.t KIZ MESLEK L1SES! : 

(Dinimi ogrenmek igin) 
Nerde olsa demem, devletin okulunu isterim 
Nerden olsa o~renirim, ogrenmemekten iyidir 

Top lam 

Adet 

9 
1 

15 
2 

27 

Adet 
13 
15 

1 

27 

Ad et 
8 

11 

19 

% 
27,5 
68,1 

2,8 

1,4 

100 

% 
33,3 
3,7 

55,5 
7,4 

100 

% 
!~l~, 8 

51,7 
3,5 

100 

% 
42,1 
5?,9 

100 
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TABLO 'fl 16 

BABAESK! L!SES! 
(Dinimi H~ronmck 19in) 
Nerde olsa demem, devletin okulunu isterim 

(Giivenli olan yeri isterim) 

N~rde olsa 6grenirim derim 
Kararsiz 

Top lam 

TABLO : 17 
PEHLYvAi.'IB:dY L1SES! : 

(Dinimi 6grenmek igin) 
Nerde olsa demem, okulu bercih 
Nerde olsa B~renirim derim 

Bo9 

, Toplam 

ederim 

Ad et % 

20 50 

19 47,5 
1 2,5 

40 100 

Ad et % 
3 50 
1 16,6 

2 ,33,3' . 

6 100 
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.§.Qfil[ : 6. " Okulda o~rendi~iniz dini bilgiler ve din kiiltu

ru ile ailenizin, anne-babanizin, dede v. ,$. gibi yakinlarinizin din 

ktiltilril ve dini bilgi seviyesi nasildir ? Okulda okumasam da, ai -

lemden o~renebilirim, ailemin o~etmesi yeterlidir diyebiliyor mu-

sunuz ? n· 

Bu soru , din kiiltilru ve ahlak bilgisi dersini okulda 

de~il de evlerde ailelerin vermesi gerektigini, bu dersin okulda 

okutulmasinin laik:lige aykiri oldugunu savunanlarin isabetini ve -

ya yan1lg1s1n1 a91kl1ga kavueturabilmek i9in sorulmu§tur. Din der

si konusunda one silriilen iddialarin ba~inda, bu dersin devletin o

kulunda okutulmasinin laiklige aykiri oldu~u fikri geldiginden, ~a

yet bu gorii~te olanlarin iddiasina gore okulda okutulmasa bu dersi 

ailenin ve Qevrenin o~etip o~etemeyecegini tesbit etmekti. Bunu 

tesbit ivin de,mevcut ~ekliyle, ogrencinin dini bilgi seviyesiyle 

ailesininkini kl.yaslamak uygun olacagi kanaatindayiz. Boylece, ay -

rica, din dersi okuyan o~enci ile, daha once QOcukluk doneminde 

din dersi okumayan velilerin din killtiiru seviyesi de anlaeilmiQ 

olacaktir. Nitekim, ankete cevap veren 456 ogrenciden 304'u yani 

yuzde 66,6's1, ailesinin dini bilgi seviyesinin yetersiz ve okulun 

daha iyi ve verimli, yeterli oldu~u belirtirken, 129 ogrenci ai. 

leainin dini bilgi seviyesinin yeterli oldugunu if ade etmi~tir ( 

% 28,2 ). Okullar genelinde verilen cevap ~udur 
TABLO : 18 

BU~UN OKULLAR : 

Ailemin dini bilgi seviyesi az, okul iyi, 
Ailemin dini bilgi seviyesi yeterli 
Her ikisi de ayni, farksiz 
Kararsiz 

Boe 
Top lam 

Ad et % 

304 
129 
13 

5 
5 

456 

66,6 

28,2 
2,8 
1,1 

1,1 
100 
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Ortaya gikan bu rakamlar, din dersinin mecburi hale 
getirilmesiyle oGrencilerin dini bilgi ve 4ia killtilrU s~viJe
sinin, velilerininkinin ilzerine g1ktig;1n1 gostermekte, bu der
sin r4.l;:;Cbu.ri 11.:.tlc t;)etirilmesindeki yerinde ~arari ve bu uy0u-

1 . 

lumanin is~betini QOk aqik bir ~ekilde orttya koy.maktadir. 
O~rencilerin bu cevabiyla, veli anketinin ~2~nci sorusuna al1nan 
cevap birbirini do~rular mAhiyette olunca, : yani 186 veliden 100<.1-~il 

yani yilzde 53,7'si gocugunun dini bilgi seviyesinin kendisinin-
I 

kinden daha iyi olduSunu belirtince, din d~rsini okulda okut-
man:nn yerinde bir karar oldugu, hem og;renc~ler taraf1ndan, hem 
de veliler tarafindan ittifakla ifade edilmi~ olmaktadir. 186 .· 
o~renci velisiriden sadece 60 tanesi yani yazde 32 2'si dini bil-

' . 
gi seviyesinin, gocugununkinden daha iyi olduttunu belir·tince, ek-
seriyeiin din£ killtilr seviyesi, okula gide~ yavrusununkinden 
daliq az olan velilerin ve ailele11in, qocuklarina dini ki.i.ltlir 
ver.mesinin mum.kiln olama,yacagi, bu gore .. ii devletin okulu.nda 
yap~~nin en sergekqi bir yol oldugu da anla~1lmaktad1r. 

Okullar bazinda anket cevaplar1n1n 60Zden begirdigimiz 
tukdirde 1 de, yukaridaki ~Brli~UmUzlin teyit iedildiGi ortaya'Q~k~ . ' 

makta6.ir : 

i 
I. 
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TABLO : 19 

r:~UN ADI r;~~~A b-G~~~tGl~ ;·!N ~BRSt. VE DtNi .. ~!LG!LERLE 
.A!LEM!N VE QEVREM!N D!N! BILG!S!N! KIYASLADIGIMD.A 
1 •· __ ,_ .•... ····~------. r --- ·······-----·-- r··· -... -- ..... ·-··· ... , .... --------
' A!LEM!NK! AZ '.A!LEM!NK!: lK!S! KARAR 

1
B09 !TOPLAM 

OKUL D.AH.A !Y! YETERL! E9!T SIZ ; r- """_._,......,....,_.~--- .., .... ...__.___. __ .,>oQ,_,,_'#._......,.._~~~'¢•-_...,_""·-"'·----~ -"'""+'-·-------~·-

1 LDLEBU.ORTAOKULU 

i LllLEBURGAZ L:l:SES! 
' ; KEP!RT.OGR.L!SES! 

LULEB.END.MES.L!S. 
. 

LULEB.KIZ MES.L!S.; 
' 

KIRKL.SAG.MES.L!S •. 

PINARH!SAR L!SES! 

12 (% 60 ) 

35 (% 58 ) 

54 (% 776 ) 

48 (% 61 ) 

28 (% 76 ) 

40 (% 58 ) 

20 (% 74 ) 

PINARH!SAR ORTAOK.' 23 (% 79) 

BABAES.KIZ MES.L!S 16 (% 84 ) 

BABAESK! L!SES! ' 24 (% 60 ) 

PEHL!VANK.L!SES! 4 (% 66 ) 

8 (% 40) 

'25 (% 42) 

14 (% 20). 2 

23 (% 29) 4 

? (% 19); 2 

'24 (% 35) 5 

6 (% 22)' 

5 (% 17)' 

3 (% 16) 

13 (% 32) 1 

1 (% 16) 

TOPLAM 304 (% 66,6) '129 (%28) 13 

3 

2 

5 

' 
20 

60 

l 71 

78 

- : 37 

1 

1 I 

1 

5 

69 

27 

29 

19 

40 

6 

456 
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~ : 7. 11 En ctok sevdit;iniz be~ de~sin adini, tercih 
a1ras1na ~ore yazur mis1n1z ?" 

Din killtilril ve ahlgk bil 0 isi dcrsiai, 02rancll0rin is
teJerek vo s.:verek okuJup okumacak ebilimini tesbit igin bu so-

. . . 

ru sorulmu~tur. ~~rencilerin en gok sevdikle~i be~ densi ya~ma-

lar1n1n istenmesi, ~ayet b~ dersi ilk beg siraya yazanlarin sa
yisi c;ogunlukta ise, bu ogrencilerin sevdikle.ri bir d,;;rsi okul

da okuma haklar1n1 temin etmek, okul idarelerinin ve bu arada 
devlctin corevi olmal1d1r. Anketioize cevap veren 456 ogrenci

d.en 317'si yani ylizd.e 69,5'i din dersini en g:ok sevdigi be:;; ders 
arasinda· yazmig, 2.28 'i yani yUzde 28 'i ilk be':;; dersin d1~1nc!a yer 

vermi~tir. Bu durumda, ogrencilerin ekseriJetinin din dersini 
·sevdik;t.eri ve tercih ettikleri ortaya c;1kmaktad1r ki, bu dersin 

I 

Anayaia ile mecburi dersler arasina konulmasi', Bgrencilerin sev-
dikler,i pir d.ersi okumalarina da firsat verrid~ olm::;;.ktadir. Og
rencil·erin cevab1, bu dersin mecburi dersler arasin.a al1.nmas111-
daki kar::\rin doc::;rulu0 unu do;rular m5.hiyettedir : 

a. Birinci siraya yo.zanlar 82 
b. !kinci siraya yazanlar 62 
c. trc; i.inqu siraya yazanlar 67 
d. DordLl.ncli siraya yazanlar 70 
e. Be::;inci siro.yo. ya.zanlar 36 
f. !lk be:;in d1:p.nda yazanlar 128 
,,. 
o• Kararsiz 5 
h. BO§ 6 

1. • Top lam 456 

1. !lk be~ ~ers arasina yazanlar 
2. !lk be~ dersin dl§l.nda yazanlar 

6grenci (% 18) 
II (% 13,5) 
II (% 14,7) 
II (% 15,3) 
II (9b 7,8) 
II eel 28) I" 

" (9~ 1) 
ti ('}~ 1,3) 

II (%100) 

317 (% 69,5) 
128 (% 28 ) 
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I 

Qe§itli okul B~rencilorinin, din dersine hangi s1ray1 
verdikleri ve qogunlukla ilk beQ ders iqinde ~in dersini de yaz
d1klar1 a~a~1iaki tabloda gok glizel bir ~ekilde gBrillmektedir : 

' 

TABLO : 21 

SI RA LAMA Ogrenci 
OKJLuN ADI Say1s1 11 2 3, '.4 5· Daha ilk % Karar Bo~ 

' 
gerid~ be~ s1~ ----- ---- -- - ~ - - --...- ----

LULEBURGAZ 
OR'rAOKuLU 

LULEBJI-~GAZ 
L1SES1 

20 

60 

·KEP!RTP.JP E 
UGR •. L1SES1 71 

L:.!LEBu'HJAZ 
E.Ml!:S.t!~. ,, 

LuLEBUnGAZ 
KIZ ME.LJ:B. . 
klHKLAREL! 
C<A •~ nnr;"Q L!Q 0 Uo~Uo Uo 

· PINAHH.tSA.B. 
L!SES! 

. PIUAHH!SAR 
OH'l'AOKJLJ 

BABAESK! 

78 

37 

69 

27 

29 

KIZ Ml!:S.L!S. 19 

BABAESK! 
L!SES! 

:psHL!VANKOY 
L!SES! 

4-0 

6 

T 0 P L A 1l 4-56 

2 2 4- 7 39 65 

18 8 10' 14- 6 15 21 

10 24- 13 17 6 8 10 

15 4- 7 

21 8 12 8 

2 

5 6 6 5 

2 4- 11 

4- 16 23, 

19 70 
! . 

7 24-

1 2 5 5 3 

3 2 6 9 
i 

16 4-0 : 

2 1 1 1 17 i 

82 62 67 70 36 128 

% 
16 80 1 

18 30 l 

56 79 

70 90 

31 84-

53 77 

7 13 

22 76 

23 58 1 : 

4- 67 

2 

2 ' 

2 

1 
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.§Qfil£ : 8. "Din Kiiltii:rii ve Ahlak Bilgisi Dersini, bir 
' ihtiJag olarak ve inancinizin geregi olark mi, yoksa ders ve 

sinif gec;mek igin mi qali§iyorsunuz ? 11 

Bu soruya alinacak ceva:p ile, birinqi ve ikinci soru-, ' 

lara verilen cevabin peki§tirilmesi, tesadilf1 bir cevap olup 
. i . . 

olma<ligi anla~ilmak istenmi9tir. Ayrica, ogrencilerin bu der-

se ilgileri ile sini.f ve _de'rs g~~:rne·k · s~yiyesi.nde mi yoksa inane; 
ve ihtiya; gere~i mi bu dersi istiyorlar, bu<kon,u agiga c;1ka
r1lmaya <;;al1ip;lm19t1r. Ankete cevap veren 45q ogrencinin 348 '.i . .. :-

. . I . 

yani 76, 3 'ti. "inanci. ve ihtiyaci. ger~gi" din dersine c;ali§tl.,~l.nl. 
belirtmi~tir. Ders ve si.nif gec;mek ic;in· bu d~rsi gal19t1gin1 
SOyleyen'ierin Sayl.Sl. 45 yani yilzde 9 ,8 I dir o ~Yl"J.Ca 54 0~I'8llCi 
"Hem de rs ve sirn.f gec;mek ve hem inane; ve ihtiyaq geref!;i 11 .qa-

' li~ti@ini ifade etmektedir ki, toplam olarak :% 88,l'i, din der- ' 
'\ ' i 

sini inane; ve ihtiyag gere~i c;al1§t161n1 belirtmi§ olmaktadir. 
· Birinci soruya verilen cevapta da, ogrencilerin % 93,2'si bu 

i ' 

' de rs in' mecbllri olmasl.nl. isteyenlerin oranl. il:e' bu derse inane; . ' 

gere~i c;~l1~t1g1ni sByleyenlerin oranin birbirine yakin olma-
. s1 4 iizer~nde dikkatle dL1.rulmas1 gereken bir ~usustur. 

i 

I TABLO : 22 

OK LIL Sayi Ders geQmek !nanQ ve ih- lier Karar Bo~ 
iQin tiJ~Q geregi !kiri siz 

! 
LJLEBuHZ.ORTAOKuLU 20 2 (% ' ' 

10) 12 {% 60) 6 
' LULEBURJAZ L!SESi 60 10 (% 16) 37 (% 61) 10 - 3 

KEP1HT.0GRET1Vl.L1SES! 71 6 (% 8) 54 C~o 76) 9 2 

LULEBURG.E.MES.L!BE. 78 3 (% 4) 67 (~G 86) 8 

LULEBU~G.KIZ M..ES.L!S. 37 32 C%t-,a6) 5 
KIRK.SA:jLIK MES.L1SE. 69 11 (% 16) 52 (% 75) 6 ! 

. PINAR.alSAR L!SES! 27 5 (~~ 18) 19 (~ 70) l 2 

: PINARH.tSAR ORTAOKULU 29 .2 (% 7) 25 (% 86) 2 
BABAESK! KIZ M.L!SE. 19 1 (% 5) l? (~ 90) 1 
BABAESK! L!SES! 40 5 (% 12) 28 (~a 70) 7 
PEHL!VANKCY LlSES! 6 5 <% 83) 1 

. I ' 

TOP LAM 456 45 (% 6) 348 C% 76) 54 2 7 
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.2QB.Q: 9. "Laik bir ulkededin dersf ve ahlak ogretimi 
mecburi olmamalidir ve Anayasa'dan kald1r1lmal1dir. Laik bir dev
letin okulunda din dersi okutulmamal1d1r 11 . gori.i~i.ine kat1l1yor 
musunuz ? Bu konuda ne di.i~i.ini.iyorsun~z ? : 

Din dersinin en gok tjers dlifiµri.ilmek .istendie!;~ ve yarim 
asirdir bir ti.irli.i bagda~t1r1lamad1g1 laiklikie ilgili olarak, 
bu dersin laik bir lilkede okutulup- okutul~amJsi konusunda 'ogren- ; 
cilerin gorii9i.ini.i tesbit igin bu soru sorulmu~tu~. Din dersinin , 
Anayasaya konulmas1na kar;;i <;tlkanlarin kar~i ·; ctikma sebeplerinden i 
biri olarak one si.irdi.ikleri "laik .bir iilkede ,Q.in dersi devlet o- ; 

I . 

kulunda okutu].amaz. Bu durum Anayosaya ve '1aiklige aykir1d1r 11 

~eklinde;ki i tirazlari . konusunda O~re~cilerin : fikirleri ne iOlacak_: 

ti:r ? Anket cevapla:rh incelendiginde, 4,56 og~enciden 399 'U: yani 
ylizde 87,5'i soruda sorulan fikre ve din der~inin l~iklige ayki- ' 

'' ri olq'.u.gu i~rii~iine katilmad1klar1n1 ~ bu d.ersin mecbur1 olmasini 
' ' ' .1 ' 

' ist~diklerini belirtmi~lerdir. 21 ogrenci (% i5) ise bu dersin 
: - i ·mecburl. ~e~; il de "segmeli" olmas:ini isterken,i sadece 18 ogrenci 

• ' ~ t 1 

(% 4) ~in dersinin 1;1k bir tilkede okutulmamas1 fikrine katil-
4 . ' ' : 

diklarini ve bui':dersin kald1r1lmasin1 istedi~leriniifade etmifi!-
. ' 

' ,lerdir. 'J'oplam olarak o~rencilerin yilzde 92, 5 'u mecburi veya sec;;-
, ~eli, din dersinin, laik bir lillrnde devletiri okulunda okutulma-

1 ' 

s1n1 istomektedirler k;i, 1982 Anayasas1. ile ~ecburi hale g,etiri -
len din dersi uygulamasiyla, 8~rencilerin bu ~enel isteGine uy-

1 
, ·1 

I 
[ 
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Okulls.r c;enelinde anketin de(:erlendirmesi ~oylf<~ir 

KAT.lL,;JI~ORul:i KA~'1.LI YOhJl1i Kti.I'ILl i0PJ;,~ K:l.:f{AR EO~; I'-JFJ:.., 
. '· l'.~CB~.JR OLSUI\- SEc;r\:·. C1LE.Jl~ K:\I..DIR ~r,sr:·~ LJ~ z 

Lul.Ji.. JidAO~:uLJ 20 17 C''. 1•~ 85) 2 C% 10) 1 

LJLE.O. LI ELS! 60 50 C'/ 83) 1~ 5 Co~ 10) " ,.., c:. 

L ·, . ., · . .,._,~.·· . ·,X ·.--;- 71 61 C' 86) ...i .L...:...o • l:..b.;:-· • ....; ..... .i..;..1.. • 
... 
I" 6 C% 8) 2 (~; 3) 

-r- .••.. .., ~ . ·, • •. ~1 7 
.i..1.;.;_,.;:;,b • .u. l>l..::.ib. L..1..b. 8 71 c .. 91) 6 (% 8) 

LJli.S.E.hlZ l.l. Li.S. 37 35 ( OI 

'" 95) 2 cc · , .. 5) 
-- - - -- C' .>! .. • . - - -;- 65 (~£ 94) J:>.liiK. i-.;.d...i. ~.;..;;._, • .L..1... 69 ,.., u., 3) c.. 

Pil~AI\.li!SAH LlSE 27 20 co.: , .. 74) 4 co' /0 15) 1 C% 4) 

pr nAI-'l-i1 o UC" r. O" 29 ...... ~ 1..J.J,. )....) • .i.t...Ln. 1:.... 26 C% 89) 2 co/ 
I" 7) 

BA.BAE. KI .1".C~. L1 .19 17 (?{ 90) 1 (% 1) 

BABAES.L1BES! 40 32 (lei 80) 6 (% 15) 1 

FEHL! v. L! szs.t 6 5 ( (•' /v 83) 

TOPLAhi 456 399 21 18 

J...--· -

20 

50 

2 71 

1 78 

37 

2 69 

2 27 

1 29 

1 19 

1 40 

1 6 

14 456 
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~ : 10. "Hemen biitlin laik Bati iilkeleri.ade ve Amer.L-

ka 'da, sizin ya~1tlar1n1z clan 5Crenciler, benellikle haftada 3 · 
veya 4 saat Din d.ersi0'"~?~ .. nyrica baftada 1 saat da kilisede tat- , 

bilrnt y.J.plyorlar. Bu.na gore siz, okulunuzda o.:'.;retilen Din KU.ltii-· 
rli ve Ahlak Dilsisi Dernini haftada bir veya iki>'l~lmas1n1 yeter

li ~BrJyor musun~z ? Ni9in ve Nasil ? 11 

u~rencilerin bu soruJa verdikleri cevaplar, di6er soru

la•rin cevaplar1yla biitUnliik te~kil edece1 .. bir m~hiyettedir. L~56 

ogrenciden 306'si yani yilzde 67'si, halen okutulm~kta ol~n din 
dersinin yetersiz ve az oldu~uuu ifade etmekte ve pek ~o~u ay
rica, din dersi saatlerinin diger laik Batili iilkelerdeki gibi 

3-4 saat olmasini istemektedir. 137 o~renci ise (% 30), hftlen 
uyc;:;lllanmakta olan din dersinin yeterli oldugunu belirtirken, 
bir B~rcnci bu dersin hiQ olmamas1n1 ifade etmektedir. Cevapla
r:i..n ger}itli okullara gore dagilimi ~O.J'ledir : 

TABLO : 24 
01'.JLUhlUZDA OKuruLAN .DL~ D~IW! SAA1.ri 

OKfJLUN ADI SAYI YE·rERLl YETETIS!Z O.LMASIN KARAR. BO~ ·TOl'LA.M 

·LUL3~;JH~OHTAOKul.iu 20 2 (% 10) 18 (% 90) -
LULEBJHGAZ LlBESI 60 31 (% 51) 24 (% 4-0) 1 4 

K;.;.;.PlHT.08-R.LlSESI 71 19 cat /V 27) 52 (96 73) 
LllLEB. Eim. M8B. LiS. 78 19 (% 24) 57 (~~ 73) 2 

LJL.SB.KIZ ;ui:;· 0 Li''.:;-- 37 ~i:)., ....;..;J. 7 (9~ 19) 27 (% 73) 2 1 

KIIIKL. SAC·. MES. L!SE. 69 12 (% 17~ 57 (% 83) 

PIHAHH!.SAR L1SES! 27 11 (% 41) 15 (O' ,., 56) l 

J1IHAR1 .... lSAH OHJ~AOKu • 29 7 (% 24) 22 (% 76) 

BABAESia KIZ t:Lc:.L1Sl9 11 (% 58) 8 (% 42) 

BABAES.Kl Ll:SES!. ::· .:1.J-O· 17 (% 43) 22 (~6 55) 1 

I'.H;HLlVANK~i LlBES1 6 l (% 16) 4 (% 65) 1 

Jr 0 p L A lJ 456 137 306 1 5 7 

ugrencilerin bu soruya vcrdi1~leri cevaplar arasinda, 
bizde de Avrupa ve Amerika'da oldugu gibi ana okulu.ndada din 
dersi olmas1n1 isteyenlerle, ders saatlar1n.1n artirilmasini be
lirtenler dikkati <;;ekmektedir. Bu durumda, 1982 Anayasasi ile 
din dersinin mecburi hale getirilmesi isabetli goriinmesine rag
men, ders saati sayis1n1n di~er illkeler seviyesine qikarilmamasi 

eksiklik olarak anla~l.lm::..ktadir. Buna k_ar~il1k, velilerin % ;6, 

de rs in yo t er li oldugunu i fade etmektedir, AP.ce.k, bir yetersizlik 

oldugu da bellidir. 

20 

60 

71 
78 
37 
69 
27 
29 
19 
40 

6 

456 
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SORU : 11. " Okulda okudugunuz bu dersin ne gibi fayda 

veya zararini gobiiyorsunuz ? Ne gibi aksaklik ve eksiklikler o

luyor ? Bir misalle aQ;:lµar misiniz ? ": 

Din dersinin pratik hEq'atta ne gibi faydalari oldu~u, fayda

sinin gobiiliip goriilmedi~i, bu konuda herhangibir eksiklik ve ak -

saklik olup olmad1~1 anla§J.lmak ve de~erlendirilmek iQin bu soru 

sorulmu~tur. Ankete cevap veren ~6 olrenciden 383'ii yani % 84'il 

din dersi okumanin kendisi iizerinde Qe§itli etkileri oldu~unu ve 

bu dersi okumanin faydasini gordii~iinii belirtmi~tir. Buna kar§1~1k, 

32 o~renci ( ~- 7 ) din dersinin herhangibir etkisi olmad1~1ni ve 

bu derai ~anin hiQbir faydasini gormedi~ini ifade etmi~tir. Ve

lilerden ise 16l'i yani yilzde 86'si din dersi okumasinin Qocug;unun 

daha terbiyeli, uslu ve saygili davranmasina etkisi ve faydasi ol

dugunu belirtmi~tir ki, o~rencilerle velileri biiyiik bir QO~uk

la din dersinin giinliik hayat ve o~renciler uzerindeki faydasinda 

ittifak halindedirler. O~rencilerin verdi~i cevaplari ~oyle sira -

layabiliriz : H-lit.~ ... ,. 
'l:.tUY.LiO : 25 

r OKDLDA OKUDUGUM DiN DERS!N1N I 

OKULUN ADI SAYI FAYDASINI ZARAR JKARAR B09 TOPL. 
GORD UM GORMED!M LI SIZ 

~ULEBURG.ORTAOKULU 20 16 (%80) 2 ~%10~ 
\ 2 I 20 - J 
J ' LULEBURG.A.Z L!SES! 60 

40 ~%7) 4 % 6 I 6 10 I 60 - I I KEP!RT.EPE OGR.L!SES! 71 5? %80 8 (%11 1 ~ l 4 71 
LtlLEBUR.END.MES.L!SE. 78 75 %96~ - - I - 3 78 l 

LULEBUR.KIZ MES.L!SE. 37 34 %91 - - ) - 3 3? 
I 

KIRKLAR.SAG.MES.L!SE 69 162 (%90) 
I 

2' 69 ; - I -
PINARH!SAR L!SES! 2? 120 ~%74~ 5 ~%19~ -

l 1 1 I 2? ! 
PINARH!SAR ORTAOKULU 29 24 %82 2 % ? . - ! 3 29 i .1 ! BABAESK! KIZ MES.L!S 19 18 ~%95~ - - t - 1 19 
BABAESK! L!SES! 40 33 %80 ' (%10) I. 2 40 - ' -
PEHL!VANKOY L!SES! 6 4 (%65) l (%16) - I - 1 6 

TOPLAM 456 383(,SS4) 32 (96 7) l 11(%2: 29 456 
-

-

. ! 
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Cevaplar arasinda, ne gibi eksiklik ve aksakliklar oldu~u 

konusunda o~rencilerin ekseriyeti herhangibir gorli~ belirtmemi~

lerdir. Ancak, bliylik bir ~o~unlu~u, din dersi okumanin, daha ah

lakli, ~ali~kan, terbiyeli, sayg1l1 olmasi.nda faydali oldugunu 

ifade etmiQlerdir. Hatta bir o~enci, " Qayet din dersi okumasaydim, 

boy abdestini bilemez.ve di~er derslerde bile ba~ariaiz olurdum 11 

demek siiretiyle hissiyatini dile getirmi~tir. Devletin, din der

sini mecburi hale getirmesiyle de, ogrencilerin faydalandigi, ter

biyeli ve daha ahlakli olmalarina etkili olan bir dersin Anayasa

ya konmasindaki is~bet ortaya QJ.kmaktadir. 

J 
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SORU : 12. " Ailenizde, agabey ve ablalar1n1z, yakin qevre

nizdeki kom~u 9ocuklar1ndan daha onceki senelerde din dersi oku -

mayanlarla kendi durumunuzu kar~1la~t1rd1~in1zda, kendi durumunu-

zu ( dini bilgi seviyenizi ) nasil gorilyorsunuz ? " . . 
Din dersinin mecburi olmad1~1 donemde veya sonrasinda, din 

dersi okumayanl.arla, mecburi olduktan sonra okuyanlarin dini kill

tiir seviyesini tesbit iQin sorulan bu soruya, 317 o~enci (% 70 ) 

" kendi dini kiiltiir seviyesinin, bu dersi okumayanlara veya se9me

li old~ donemde okuyan yakinlarina gore daha iyi oldu~u " belir

terek cevap vermie, ~·· o~renci ise ( % 1-0), 9evresinin ve ailesi

ninkinin kendisininkinden daha iyi old~u eeklinde cevap vermi ~tir. 

Bu durumda, din dersi mecburi olduktan sonra, o~rencilerin dini 

bilgi seviyesinde yiikselme old~ anlaQilmaktadir. Oyleyse, dini 

killtiiriinu mufredatll. olarak Ve devletin denetim Ve kontroliinde a

lan o~encilerde, dini bilmemekten veya yanlie bilmekten kaynak -

lanan cehalet tehlikesi olmayacaktir. 

Binaenaleyh, din dersinin mecburi hale getirilmesiyle, di

ni bi1gi ve killtiir seviyesinin, daha onceki_segmeli old~ donem

lere ~ore yilkseldi~i ortaya 9J.kmaktad1r. Dini kiiltiiriln yiikse1tl.i~i, 

ayni zamanda genel killtiiriin yiiksekli~ini,dolay1s1yla fikir ve ruh 

birli~ini de temin etmi~ olacaktir. Oyleyse, 1982 Anayasasi ile 

din dersinin mecburi olmasinda, hem dini kfil.tiir sevi~esini yilkselt

mek ve hem de dolayisiyla cehalet ve taassubu onlemek yontinden bu

yiik bir isibet olmu§tur. O~encilerin verdi~i cevaplar da bu kana

atl.Dll.Z1 do~ular mahiyettedir : 
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TABLO : 26 

~ 1 . I MJ:'.:CBuR! OLMADIGI DONEMLERE VE OKUMAYANLARA I OKULUN ADI payi: GO~ Bl'.;~;!:11_!>1~1-~XLG:t_ ___ ~_ KQJ:i~U!!_§E"l[~_EM___,,,,.._-=-----' I ] ;naha iyi jDaha az Ayni /Kararsiz/BoQ;Toplam 
t·- -;·~---·----·-·---r-·-··---~-----."f:-'-- I 

! LUL_~:SgRG_ .. ()11~_9K.: 20; 13 (%65) I - 4 ! 3 . - j 20 
~OLEBURG.L!SE. ; 60! 33 (%55) : 9 (%15) 5 I 8 5 60 

: KEP1RTE.,~~·~!~ .... L __ 7~ l 48 (%67) 110 (%14) 9 2 

·LULUB.E.MES.L!~l 781 59 (%75) l 8 (%10) 2 6 

LULE~-~~.~S.L!~l 37~. 32 (%86) i · 2 (% 5) l 1 
'"····-····-·-. ..... ~--·-···- ... I 

i ' 

KIRK.SA.MES.L!. 69/ 4, (%62) ! 8 (%11) 9 9 

rINARH.L!SES! _ r· .~? _ 1-? (%55) j 4 (%15) 6 

!PINARH.OR.OKU. r 29 25 (%86) ! 2 (% 7) - l 
l . ---- .. ;·· - ... 1 

!BABAE.KIZ M.Li.: 19 16 (%84) ! 2 1 
r·--·--·----·-·---·----····· - . ··--···r··· ---·- ·-; 

iBABAE. L!SES! 40~ 29 (%72): 2 (% 5)· 9 
·- ~ -·· ·- - ---i. • r·-----·--·---------.. - .. -- --·-·. t . 

L:P~l:V.L!SES! 6 \ 4 (%65) ! l (%16) -

2 71 
! ,. 
i 

3 78 
; 
; . :! 

11 
1 37 

i 69 I -
2 27 

l 
! 29 

I 
'; 

I 19 I T I I 

'l 
I - 40 
I 
I 1 6 ! 

il5 456 
- I 
i 

I , . , 
! T 0 PL AM :456j,17 (%70) ! 49 (%11) 47(%10) 31 I . i 
------~------.._----·~--~ .. ~---_... .. __ ....... ~ 
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SORU : 13 : " Ailenizin dini bilgi ve kiiltiiriiyle, sizin , 

okulda o~rendikleriniz arasl.llda bir de~i~iklik ve Qelieki oluyor 

mu 'l Oluyorsa kl.sacs belirtir misiniz 'l : 

Ailelerin dini bilgi, inan9 ve gelenekleriyle, o~encile

rin okulda o~endikleri arasinda herhangibir uyumsuzlu~\m ve Qe -

li~kinin olup olmamas1 konusu, din o~etiminde iizerinde onemle 

durulmasi gereken bir konudur. Bu husus bir bakima da, mevburi 

din e~itiminin uyu9ma ve kayna~ma vesilesi olup olmad1~in1 ve ay

rica, velilerin, kendi inan9 ve geleneklerine ters du~meyen bir 

din e~itimine taraftar olmalarJ.D.l., dolayisiyla bu e~itimi veren 

davlete minnettarll.k duymalar1n1, boylece devlet - millet kayna1J

masin1 sa~lamaya da sebep olmaktad1r. Aksi, takdird.e, QOCu~una 

okulda kendi inanQ ve din kiiltiiriin.e aykl.r1 bilgiler verildi~ini 

goren bir velinin, bu e~itimi verenlere, dolayisiyla devlete gii

venil.e bakmas1 mi.imkiin olmayacaktir. Nitekim bunun QOk sci ornekle

rini iilkemiz ge9mi~ti ya~ami~tir. O~rencinin okulda o~rendi~i ile 

velisinin inanQ ve dini bilgilerinin c;eli~ki ic;inde olmamasi, ge

nel olarak bir uyum ic;inde olmasi, o~rencilerin aileleri ve top -

lum.la kayna~masina, fikir ve goniil birli~inin sa~lanmasina da ve

siledir. 

Anketimize cevap veren 456 o~enciden 28?'si yani % 63'u, 

ailesinin dini bilgi ve kultiiruyle kendisinin okulda o~endikleri 

arasinda herhangibir c;eli~ki ve uyumsuzluk olmadi~J.Ill. ifade etme

si, buna kar§ilik, sadece 145 o~encinin\yani % 31 ) Qeli~ki ve 

uyumsuzluk oldu~u belirtmesi, QO~u~ uyum i9inde oldu~un 

anla§ilmasi sevinilecek bir durumdur. 
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. . 
O~encilerin cevaplarini 9oylece de~erlendirebiliriz : 

TABLO : 27 

OKULDA OKUDUGUM nn~ DERSiYLE A!LEM!N 
D!N! !:NANQLARI ARASINDA UYUMSUZLUK 

--~------·-----OKULUN ADI 
'SAYI OLUYOR OLMUYOR BAZAN KARAR B09 TOPLAM 

OLUR SIZ : 
----------------~---~.~----·---·-... -·---...----.. ----·1 

LtlLEBURGAZ ORTAi 20 
' 

LULEBUR.L!SES! I 60 I 

KEP!R.OG.L!SE. l 71 I 
l 

LtlLEB'lEN.MES.L!~ ?8 
I 
I 

LtiLE.KIZ.ME.L!S~ 37 
! 

KIR.SAG.MES.L!Sf 69 
: 

PINARH!SAR L!SE. 27 

PINARH!.ORTAOKU. 29 

I BABAE.KIZ.ME.L!. 19 

BABAESK! L!SES! 40 

PEHL!VANK.L!SE. 6 

? (%35) 12 (%60) 1 20 

1'7 (%28) 

23 (%32) 

30 (%36) 

14 (%38). 

18 (%26) 

16 (%59) 

? (%24) 

? (%37) 

4 (%10) 

2 (%33) 

35 (%58) ...... 

44 (%62) 

46 .(%59) 

23 (%62) 

51 (%?4) 

9 (9633) 

22 (%76) 

12 (%63) 

31 '//%78) 5 

2 (%33) 

2 

1 

6 

3 

60 

71 

2 78 

37 

69 

2 27 

29 

19 

- i 40 

2 6 

j T 0 P L A M ;456 i 145 ~;31) 287. (7663)~--"~-~---~---- ~;···'·- -456 
L_:___ __L_~---·-------: ----------·'----------- ---·- - ·-· '·- .... - ·--~ 
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SORU : 14. II Kendi aile <;tevrenizde, camilerde, yaz kursla

rinda o~retilenlerle, okulunuzda os-rendiginiz Din Kliltlirli ve Ah

lak Bilgisi arasinda bir kar91la~t1rma yapar misiniz ? Siz hangi

sini tercih edersiniz ? Neden ? Devletin yetkili kildigini tercih 

etmez misiniz ? 11 

Din egitiminin yeri, zamani ve insanlarin dinle ilgileri 

oldugu mliddetQe, din egitimiyle de ilgileri olacagi dli9i.incesiyle, 

Qe~itli yerlerden alinan dini egitimden hangisinin ogrenciye daha 

uygun geldigini tesbitte yarar gordiik. ugrencinin, aile Qevresinden . 

baQlayarak, mahalle camiinde, yaz kursunda ve nihayet okulda o~en

digi dini bilgi ve dini kiiltii.riin hangisini tercih ettigi, okulda 

verilen mecburi din egitiminin etkinlik derecesini gosterecektir. 

Bu arada, aile ocaginda, camide, gtinlilk hayat qevresinde ve okul -

daki dini bilgi Ve kliltii.riin, hangisinin ogrenciyi daha QOk etkile

di~i hususu, ogrencinin bu konudaki tereihini de ortaya koymaya 

vesiledir. Ogreneiler, tercihlerini, okul, cami ve Kur'an Kursu 

9eklinde belirtmekle birlikte, bir9ogu da, hem okulun, hem cami 

ve kursun zaruri old~u,bilhassa camille ve kursta Kur' an okumak

la ibadetlerin tatbikatini ogrendiklerini ifade ediyorlar. 

Ankete katilan 456 ogrencinin, 209'u yani % 46'si, devletin 

okul.unda din dersi okumayi tercih edecegini belirtmi~, 13i'i yani 

% 30' Cami ( Yaz Kurslari ) ve Kur'an Kursunu tereih edece~i, 4°1 
o~renci de ( % 10 ) hem okulu ve hem cami ve kursu tereih edece -

~ini, cami'de anlatilan, i~etilenle, okulda o~etilenin birbiri

tamamladl.~llll. i.fade etmifitir. Aneak, bliyiik e~ilimin, devletin o -

kulunu tercih etmek yoniinde oldugu anla~ilmaktad.J.r. 
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TABLO . 28 . 
---·-·--· ---~ ... . --- - - ·---·- ··- -------· --
A!L~MDE,CANi,KURS VE OKULDA OGREND:tG!M 
D!N B!LG!S! VE KuLTtlRtl ARASINDA TERC!H!M 

----~--- ---·- ---- -·- - ··. - · ·-----· --·I 
OKULUN ADI SAYI OKUL · CAMi·. ~ HER .· BiQB!- KARAR BOQ TOPLAM ! 

--- ---~¥£·~· ~f~!..'_ _R¥J! - -'-~~_Z_ -·-· 
i 

-I 
' 

LULEB.ORTAOKULU 20 10 3 1 4 2 20 

LULEBURGAS L!SE. ! 60 18 19 7 2 6 8 60 

KEP !R. (j(iR. L!SESf 71 27 26 6 3 9 71 

LO'LEB.EN .MES.L!Sj 78 44 12 13 3 6 78 

LULEB.KIZ.MES.L! 37 20 8 3 2 4 37 
' I KIRK.SAG.MES.L!S \ 69 22 40 4 3 69 

I PINARH!S.L:tsEslll 
! 

27 18 ' 3 2 2 2 2? 

I PINARH!S.ORTAOK i 29 13 10 3 3 29 

I BABAES.KIZ M.Ltsl 19 15 3 l 19 

j BllllSllt. · L!s:itJ 
' 

46 20 13 6 1 40 
' ! I PEHL!V AN .L!SES! 6 2 I 1 1 2 6 
l i I _, 

r i 
2i ' T OPLAM 456 209 1~7 47 3 39 456 i I ; 

1% 

i I ! 

% 46 30 %10 I 96 5 %8 :%1mo 
I ,_ i 

.,_--~·-·-
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SORU : 15. II Din Kiilttirti. Ve Ahlal: Bilgisi Dersinde ogrend.fi:br 

diklerinizin tatbikatini yapmayi da biliyor musunuz? Ahlak kai -

delerini giinliik ya9ant1n1zda uyguluyor musunuz ? Mesela bir ca -
miye gitti~inizde, namaz kilacak kadar yeterli bilgi o~enebili-

yor musunuz ? " : 

TABLO : 29 
' ' -_ 1 ________________ . .,..... -....--.__, ____ . "°"-=-----""-"·xo=m"""'o -e--·-·-·•~-·-------......· ___ ..._._ ..,_, .. _____ _,,... ,_,,.,...-z"""'- "'·--- -~~ 

D!N KtlLTURO VE AHLAK DERS!NDE YETERL! B!LG!LER! 
OOilliN!YoRuM-,TAT:Bh lffGiiE:Ni'M}j~@jl!vi~T::~t}{~-iliAitBc>"~ T~o:Pfu 

~~~.~0ii~:ii~Mf¥?!~0RUM ETMffORUM ~~_;_-. 
LtiL.ORTAOUKULU! 12 ! 3 . 4 - · - 1 .. 20 

I 

LULEB. L!SES! j ·19 
I 

KEP.:tR.OGR.L!s. '. 53 
i 

LUL.EN.ME.L!S. j 64 

16 1 

8 5 

10 

l 3 

3 

1 

1 

60 

?l 
?B 

3? 

69 

3 1 2? 

1 29 

19 

40 

1 6 
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o~rencilerin 9og';unlu~u, ahlak kurallarin1 din itiil.ttiru ve 

ahlak bilgisi dersinde o~renesildiklerini ifade etmektedirler. 

!badetleri de~ilse de, ahlak kurallar1n1 genellikle tatbik: etme

ye 9al19t1klar1n1 belirten o~encilerin, dinin biittin ibadet ve 

ahlak kurallariru. tatbik etmek konusunda QOk a9J.k cevap vermek -

ten ka9indiklar1 dikkati .Qekmektedir. 329 ogrenci, bilhassa ah -

lak kurallarini o~enebildiklerini ve tatbik ettiklerini ifade 

ederken, 40 ogrenci ( % 9 ) o~endikleri halde, bu derste ogren

diklerinin tatbikatJ.nl. yapmadJ.~J.nl. ; ,, o~renci ise, din dersin -

de o~enemedi~i halde dini kurallari tatbike ve ibadete devam et

tti~ini ( % ,J) ) ; JS 5~enci de bu derste namaz kl.lacak kadar 

·dini bilgi ogrenemedi~ini ve bunun tatbikatini yapmad1~in1 agik -

mi~tir. O~rencilerin bu soruya verdikleri cevapta bir belirsizlik 

olmakla beraber, QO~U~un ozellikle ahlak kurallarJ.nl. O~renme 

ve uygulama konusunda yeterli bilgiyi ogrendikleri anla~ilmakta -

dir. 

Buns gore, din dersinin mecburi dersler arasin.a alinma 

si, ogrencilerin pratilt din ve ahlak kurallarl.lll. o~renmelerine ve 

uygulamalarina yard.imci olmu~tur. Cevaplarin tahlilinden bu du -

rum anla~ilmaktadir • 
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SORU : 16. "Din dersinde o~rendikleriniz, zaman zaman zih

ninize : 11 Dini inancimiza gffi.re ibadetimi de yapayim, uygulamadik

tah sonra o~renip te ne yapayim ?" dii~lincesini getiriyor mu ? Ne -

den ve nasil ? " : 

Ogrencilerin, bu soruya verdikleri cevaplarda ve bu konuyla 

ilgili olarak belirttikleri itadelerde, her ne ~ekilde olursa ol -

sun, mutlaka din dersini o~enmek istedikleri anla~1lmaktad1r. Di

nin tatbikat1 clan ibadetleri yapsa~ar da, yapmasalar da, dinleri

ni o~enmek azminde olduklari sezilmektedir. 

TABLO ·: .30 

I 
i 

l 
I 
' 

D!N DERS!NDE OGREND!KLER!M, !BADET!M! YAPMA
YI VE UYGULAMADIKTAN SONRA N!Q!N OGRENEY!M 
DU9UNCES!N! AKLIMA : 

. OKULUN ADI 
TGET!R!YOR 

!BADET TE 
YAPMALI 

I GETifilifimR j BAZEN '. BfLGf KA:RAR · BO°ij i TOPLAM .. 
I MUTLAKA l : AZ SIZ ; 

• ! LULEB,ORTAOKULU 12· (%9 .. ) 

: LULEBUR.L!SES! 11 (%18) 
• 
i 
1 KEP!R.Otm. L!SE. · 24 (%34) 

~LULEB.EN.MES.L!S 36 (%46) 
' -
: LUL~KIZ MES.L!S' 8 (%22) 

'KIRK.SAG.MES.L!S 28 (%41) 

PINARH!SAR L!SE. 7 (%26) 

PINARH!.ORTAOKU. 12 (%41) 

.BABAE.KIZ MES.L!. 1 (% 5) 
. ' 

' BABAESK! L!SES! . 
3 (~ ?) 

PEHL!VAN.L!SES! 

' 
TO PL AM :142 ($\S31) 

! OGRENMEL! ' · ; f. • • . l 

? (%35) 

40 (%66) 

37 (%48) 

34 1.%44) 

24 (%65) 

33 (%48) 

17 (%63) 

16 (%55) 

17 (%90) 

;o (%75) 

4 (%66) 

: 259 (,S57) 

l 

4 

,_ -
l 

4 

1 

11 ' . 

l. 

' 

,. . ... 
2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

1 

81 

al 
4 I 

; 
I 

4 I 

I 
I 

4 l 
I 

• 
l 

l 

l 

; 

l 

34 

20 

60 

?l 
78 

37 

69 

27 

29 

19 

40 

6 . 

456 
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Ankete cevap veren 456 o~renciden 142'si ( % 31 ), din der

sinde ogrendiklerinin, dinin tatbikatini ve ibadetini yapmayi ak

lina getirdigini, ibadetleri yapmaya gayret ettigini belirtmekte

dir. 259 ogrenci ise ( % 57 ), ibadetleri yapmasa bile, mutlaka 

din dersi okuyarak dinini · ogrenmeyi arzulad1g1n1 ifade etmektedir. 

Ancak, her ne §ekilde olursa olsun, yani ibadet yapsa da, yapmasa 

da dini bilgileri o~enmeyi arzulayanlarin sayJ.SJ. topliim olarak 

4-01 ( % 88 )'dir. ti !badet yapmasam dinimi nic;in o~eneyim ?" diye

bilen o~enci QJ.kmam19t1r. Buna kar~ilik, 11 ogrenci ( % 2,4 ) 

bazen, .. dini ibadetleri yapmayinca bu dersi niQin okuyorum " diye 

du9tindti~u ifade etmi~tir. 

Ogrencilerin bu soruya vel.'dikleri cevabin tahlilinden, btiyilk 

bir ekseriyetle din~erini ogrenmeye ve din dersi okumaya arzulu ol

duklari anla~1lmaktad1r. Ancak, verdikleri cevaplar arasinda, 90 -

gunlukla, okulda ogrendiklerinin nazari bilgiler oldugunu, tatbi -

katin ( !badet §ekillerinin ) ogretilmedigini belirtenlerle, okul

da ogrendiklerinin ' dinin tatbikatini ve ibadetleri yapmaya yeter-
. 

li olmadigini ifade edenler de vardir. Oyleyse, Almanya ve Avustur-

ya 'da oldugu gibi, din dersi iQin bir uygulama tedbiri al1nmas1n -

da yarar oldugu aqiktir. 
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SORU : 17. II Bu derste ogrendiklerimi tatbik etmiyorum, 

oyleyse bu dersi niqin okuyr;'~lllill mm ? diyorsunuz, yoksa 11 Ben Tiirk 

Qticuguyum ve mlisliimanim, dinimi de ogrenmeliyim mi diyorsunuz ? 

!zah eder misiniz ? " : 

TABLD 3~ 

Jnm DERSiNDE oGREND1KLER1M1 TATB!K ETMEY!NcE 1
1 iNIQ!N OKUYAYIM VE MGSLUMAN TORK QOCUGU OLARAK I 

D!N~M! DE OGR.t,~MEL!Y!M KONUSUNDA .} •. 

;-~~r~!~g~tff_· g=~~~ ~! !~~-~~R=fBo$ ~TOPLA?Jr 
: ·D1YORUM D1YORUM. ___ f., _ ___:_I 

18 (% 90 ) 1(% 5) - + 1 20 I lLtlLEBU.ORTAOKULU 

!LtlLEBUR.L!SES! 
I 
)KEP!R.OGR.L!SES! 

. 50 (% 83) 2 (% 3) 2(% 3)_ l 5 I 60 I 
58 (% 81 ) 4 (% 6) l 8 i 71 

I -
l - ' 
~LlJLEBU.EN.MES.L!S: 

l 
78 (%100 ) - j 78 

I f 
·LULEB.KIZ.MES.L!s! 35 (% 96 ) 2 37 

67 (% 97 ) : - 2 69 'KIRKL.SAG.MES.L!Si 
I 

! 

PINARH!SAR L!SEs!l 23 (% 85 ) 1 (% 4) 

PINARH!.ORTAOKULUj 29 (%100 ) 
• 

2 1 27 

29 

BABAE.KIZ HES.L!S~ 19 (%100 ) I 19 

BABA~SK! L!SES! j 38 (% 95 ) . 2 (% 5)_ ! 40 

:PEHLIVAN. L1SES! i 5 (% 84 ) - i - _ - . 1 . 6 

i T 0 p L A ; F~- ~~ ~;-; -: 9 (% 2) ·--;--.-~--. ~----'!~~---~ 456 

.l.. ._...,_,,,__.~ ... ..-.. .. ~~ -...-.-· .. -. ..,...~,-·--------~_::1- -. ·-· --~- .. ··-. 
Bu soru;yu cevaplayan o~encilerin bir la.smi, musliiman Tiirk 

Qocu~ olaraz din.lerini mutlaka o~enmeleri gerekti~ini belirtirken, 

: lbabaeski Lisesisinden bir o~encinin- : " Dini inanc:i. olmayan insan, 

si!inaca~m;. liman1 olmayan gemiye benzer 

dikkate de~er bir husustur. 

n • • Qeklinde cevap vermesi 
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Bu soruda bir nevi, cevap vermeye yonlendirme var gibi dl

masina ragmen, daha onceki sorulara ve ozellikle 1, 2 ve 3.ncii 

sorularin cevaplarina bir kiyaslama gayesi giidlilmii9tiir. Ogrenci

lerin, 1,2 ve 3.cii sorularin cevaplariyla, bu sorunun cevabi ara

smnda herhangibi tesadiif .mu, yoksa, bilerek ve ~uurlu bir 9ekilde 

mi cevap verd.ikleri anla91lmak istenmi~tir. 

Nitekim, ankete cevap veren 456 ogrenciden 420'si (% 92 ) 

mutlaka dinini ogrenmesi gerektigi 9eklinde cevap varmi9tir. 

11 Din dersinin mecburi olmasi.:·fikrine katiliyor musunuz n 

9eklindeki birinci soruya, ogrencilerin % 93,2'si " Evet " diye 

cevap verirken, ikinci soruya" Din dersi mecburi olmasaydi bu der-_ 

si seqerd.im " diyen o~encilerin say1s1 413 ( % 90 )'tiir. tiQiincii 

soruya cevap olarak ; 11 bu dersi okumamayi bir eksiklik olarak his

sederdim II diyen ogrenci sayisl. da 408 1 dir (% 89 ). Demek ki, o@;

renciler $Uurlu olarak ve yuzde doksanin tizerinde bir oranla, din 

dersini okumak konusunda israrli ve arzulu gorUnm.ektedirler. 1982 

Anayasasi'nin din dersini mecburi hale getirmesi, i$te genQlerin 

bu 1srarl1 ihtiyaQlarina cevap vermi~tir. Her ne kadar, dini uygu

lama ve ibadet etme orani, yukarda belirtilen ~ekilde olmasa da, 

Tiirk gen9lerinin her ne9ekilde olursa olsun, tatbikatini yapsa da 

yapmasa da, dinlerini ogrenme ihtiyacini duymalari, bu ihtiyaci 

gideren ve din dersini mecburi hale getiren 1982 Anayasini % 90'in 

iizerinde kabUl eden velileriJUe fikir birliginde olduklar1n1 gos

termeye de yarami~tir. O~rencilerin cevaplari bunu gostermi~tir : 
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SORU : 18."Din Dersi okuman1z1n, sizin lizerinizde ne gibi 

bir etkisi oldu ? Bu dersi okumasaydim boyle olmazdi dedi~inizi 

~ok onemli bir de~erlendirmenizi yazar misiniz ? ": 

Bu soruyu cevaplarken, o~encilerin 9ok de~i~ik if~deler 

kullanmi~ olmalari dikkati Qekmektedir. O~rencilerin ekserisi, bu 

der.si okumalarinin, kendileri lizerinde bliylik etkileri oldu~u i -

.fade etmi9lerdir. Bin dersi okumak sayesinde :" Batil inan9lardan 

kurtuldum; dualari ve dini bilgileri o~endim; manevi bo~lu~um gik

tti ve iQ huzuruna kavul}tum; ahlak kurallarini o~endim ve ahlakli 

olmama vesile oldu ; daha dlirli~ ve daha sayglb.. oldum ••• 11 diyen o{S -

rencilerin yaninda, n Dua yapinca iyi not aliyorum " diyen ve 

" Bu dersi okumasaydim sayg1l1 ve savilen biri olamazdim " diyen 

o~renciler vardim. Bu arada, din dersi okumanin herhangibir etkisi 

ve faydasi olmadi diyen o~enciler de vardir ki, bunlarin orani 

% 15 1 tilrt. 

O~rencilerden 312'si yani % 68'i, okudugu din dersi sayesin

de, Qe9itli korkulardan kurtuiuugunu, batJ.l ffinan9lar1 bu sayede 

b1rakt1~1n1, dualar1 ve ahlak kurallar1n1 o~rendi~ini,· daha diirlist 

ve terbiyeli, sayg1l1 oldugunu, bo~luktan kurtu.larak manevi huzura 

kavu~tu~u ifade etmi~tir. An.cak, o~encilerden 56'sinin (% 12 ) 

bu soruya cevap vermek:ten ka9inarak bo~ birakmasi da dikkati Qekmek

tedir ki, bunun, soruya cevap vermekte veya bir ornek bulmakta Qe-
/ dan 

kimserlik ic;inde bulunduklarin· ·veya glic;liik c;ektiklerinden kaynak-

landi~ini tahmin ediyoruz. Netice olarak ~unu rahatl1kla soyleye -

bilir'i ki, din dersi okumalari o~enciler ilzerinde QOk milspet fay

dalar temin etmektedir~ve bu dersi okummamalari btiyiik bir kayiptir. 
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TABLO : 32 
· - ·~~-----i-,n:r11-:0:imsf oKT1MAi1iN- ' :BEN!M-uziR!~iz -ETK!s±· - ··; 

OKULUN ADI fnT- . . - . ~ ... -- .. -· . .. - ., - ··- .... - ·--- ·- --- -- --
!OLDU ,FAYDA-: OLMADI,i!'AYDA- · KARAR-BO~ :TOPLAM · 
1SINI GORDtlM'SINI GORMED!M·SIZ . 
j ·-- -- - .- . ·-·---- . -- ---~-~~--.... 

: LlJLEBUR.ORTAOKULU I 
;LULEBURGAZ L!SES! I 

iKEP!R.OGRET.L!SES! l 
I I 

' I :LULEB.END.MES.L!SE.! 
I 

' I 

16 (% 80 ) 
' . 

20 (% 33 ) ' 16 (% 27) 

52 (% 73 ) , 7 (% 10) 

59 (% 76 ) 9 (% 12 ) 

1 

10 

l 

'.LULEB.KIZ.MES.L!SE.j 28 (% 76) 4 (% 11) 1 
i i 
' - I :KIRKL.SAG.MES.L!SE.J 53 (% 77 )· 11(%16) 2 

I 

' l 
'PINARH!SAR L!SES! ~ 15 (% 55 ) 5 (% 19 ) 3 

PINARH!. ORTAOKULU 21 (% 72 ) 5 (% 17 ) 

BABAE.KIZ MES.L!SE. '. 14 (% 74 ) 4 (% 21 ) 

6 (% 15 ) "B.lBAESK! L!SES! 30 (% 75 ). 

PEHL!VANKOY L!SES! 4 (% 66 ) 1 (% 16 ) 

TOPLAM :312 (% 68 ) 68 (% 15 ) 

2 

20 

- · t 

' 

3 . 

14 

11. 

10 

4· 

3 

4 · 

3 

l 

2 

l 

56 

20 

60 

71 

78 

37 

69 

2? 

29 

19 

40 

6 
-

456 
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SORU : 19. " Din Kiilttiril ve Ahlak Bilgisi Dersinde okuyup 

o~rendikleninizin, ya~antiniz ve ailenizle, 9evrenizdekilerin ta

vir ve hareketleriyle uyu~mad1g1 oluyor mu ? Bu konuda ailenizi ve 

<;tevrenizi uyardi~iniz oldu mu ? Bir misal verebilir misiniz ? " : 

Ankete cevap veren ogrencilerin hemen hemen yarisi ve e~it 

mikterda, din dersinde ogrendikleriyle, ailesinin ve Qevresinin ta

vir ve hareketleri arasinda uyu~mazlik oldu~unu ve olmad1g1n1 bil -

direrek cevap vermi~lerdir. 208 o~renci (%46) 

ailesiyle ve Qevresinin tavir ve hareketleriyle kendisinin din der

sinde ogrendikleri arasinda uyu~mazlik ve Qeli~ki oldu~u belil:tir

ken, 20? ogrenci ( %46 ) de, herhangibir uyu~mazlik olmad1g1n1 ifa

de etmektedir. Ancak, uyu~mazlik olmadiginJ. soyleyen 207 o~renciden 

32'si de yine ailesini Qe$itli konularda ( batil inanQlar, gece tir

nak kesmek, vergi ka91rmanin haraml1g1 gibi ) uyarip ikaz ettikle

rini, ailesiyle uyu~mazlik olmasina ra~men 12 o~rencinin de onlari 

ikaz edip uyarmad1g1n1 bildirdigi de goz oniine al1nd1g1nda, din der

sinde dogrtl bilgileri o~enerek <;evresini uyaranlarJ.n sayJ.SJ. 2A-0'J:; 

QJ.kmakta, buns kar~J.lJ.k ailesini Ve QeJrresini uyarmayanlarJ.n sayJ.SJ. 

175'e inmektedir. 

Din dersinde o~endikleriyle, ailesini Ve Qevresini uyard1g1-

n1 bildiren ogrenciler, hangi konularda uyard1klar1n1 da ozetle ; 

" Esnaf'in vergi kacirmasJ.llin haram old~, israf'in haram oldugu, 

batil inanQlarin kotillilg;tl, izinsi~ olarak birinin giiliinil bile ko

parmanin haram oldugu •• v.s 11 gibi konularda ayardiklarini, mezarlik

tan ge~erken dua okumak, namazda dua okumak, gece tirn.ak kesaak , 
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yalan soylemek, av avlamak gibi konularda ailelerini ikaz ettik -

lerini siralamaktadirlar. o~rencilerin, din dersine o~enerek, ai

lel~ri ve Qevrelerinde din9 uygun olarak gormedikleri tavir ve ha

reketlerden, vergi kaqirmak, israf etmek, yalan soylemek, usiilsuz 

avlanmak gibi toplum hayatini ve milletin, divletin menfaatlerini 

ilgilendiren konular,uzerinde dikkatle durulmasi gereken konular

dir. Qiinkii, bu o~renciler,yuk:arda sayilan fiillerin haram oldu~u 

o~renip, qevrelerini ikaz ettiklerini bildirdiklerine gore, qevreye 

tesirleri olmasa bile, kendilerinin bu gibi dtirust davrani~i kazan

d1klar1 kesindir. Oyleyse, devletin din dersi okutmakla, hela!

haram duygusu ( me~ru - gayri me~ru inanci ) geli~mi~ vatanda~lar 

yeti~tirmekte oldu~, vergi verme7i, israf etmemeyi v.s. gibi dav

rani~lari bir inanq olarak gonltine sindirmi~ fert&erin sayisini qo

Salkmakta oldu~unu soyleyebiliriz. DiSer taraftan, o~rencilerin, 

aileleri uzerinde en qok uyard1klar1 konulradan birinin de batil 

inan9lar konusunda oldu~u du~tintince,din dersi okutmakla devletin 

batil inanQlardan ve huraf elerden uzak, dinin oztinli ve do~rusunu 

bilen gen9ler yetietirmekte oldu~, din dersinin buna da vesile ol

du~ rahatlikla soylenebilir. 

Bu bakimdan, 1982 Anayasasi ile mecburi hale getirilen din 

dersinin, mlispet olarak meyvelerini vermekte oldu~, bu sayede di

nini ve diyaneti bilen, ama dinin do~rusunu' huraf e ve batildan u

zak bir ~ekilde ) anlayan, toplumdaki orf ve inan~ yanl1~liklar1n1 

kavrayan genqlerin yeti~mekte oldu~ sevindirici bir husustur. Ay

ni zamanda bu durum, din dersinin, mecburi hale getirilmesindeki 

isabeti de rakamlarla gosteren onemli bir husustur. 
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TABLO : 33 

OKULUN ADI 
D:t.N DERS!NDE OGREND!KLER1MLE A!LEM VE 
QEVREM ARASINDA UYU~MAZLIK 
OLUYOR ·10LMUYOR .BAZEif KARARSIZ BO~ TOFLAM 

----- -----------·---------·~·---·---~---._.,.. ..... _ • ., ..... ;0.- • .._ .. _ • • , . _ • •• • • 

LDLEBUR.ORTAOKULU 
I 
: LtlLEBURGAZ L!SES! , 
i ' 
' l 
~ KEP!RTEPE OGR.L!SES!: 

• 
12 (% 60) ; ?(%35) 

23 (% 38):23(%38) · 

30 (%42 ).32(%45) 

;LDLEBU.END.MES.L!SE.J 32 (% 41) 44(%56)· 

LULEBU.KIZ lVIES.L!SE.; 16 (% 43).18(%49)X 
i 

3 3 

2 

·. KIRKLA.SAG.MES.L!SE. ! Y37 (% 54) 3o(ro43)~ -. 
l 

:PINARH!SAR L!SES! 16 (% 59) ?(%26) 1 

1 20 

8 60 

9 71 

3 

2 

3 

2 

78 

3? 

69 

27 

29 

t 

! 

r . . 
t 
! 
' 

' 

PINARH!SAR ORTAOKULU· 12 (% 41) 15(%52) . 

·BABAES.KIZ MES.L!SE. 14 (% 74) 5(%26) 

·BABAESK! L!SES! 13 (% 33)·24(%60) 

PEHL!VANKOY L!SES! '· 3 (% 50) : 2(%34) 

19 ff 

TOPLAM 208 C% 46) : 2o?Cro46) 5 4 

3 

1 

.32 

40 

6 

456 

(X)- Luleburgaz Kiz Meslek Lisesinden 18 o~enci, din dersinde 

o~endikleriyle ailesinin ve qevresi .-.arasinda herhangibir 
uyu9mazl1k olmad1g1n1 soylemekte ise de, bunlardan 7 tanesi, 
yine de ailelerini zaman zaman uyard1klar1n1 bil.ridirmektedir. 
Yine Kirklareli Saglik Meslek Lisesinden 30 ogrencinin de 25'i 
ailelerini uyard1klar1n1 ifade etmektedirler. 

(Y)- Kirklareli Sa~lik Meslek Lisesinden 37 o~encinin 12'si, aile
siyle arasinda uyu9mazl1k olmasina r~en onlari uyarmadi~ini 
bildirmektedir ki, ailesinden uzak ve yatili okuyan bu o~en
cilerin, ailelerini dini konularda uyaramamasi gayet normal -

.dir. 
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SORU : 20. 11 Cemiyet bir blitlin oldug;una gore ve fert ola 

rak, iqinde ya~ad1g1m1z c~miyetin orf ve adetine uyum saglamamiz 

gerekti~ine gore, herhangibir dini cemiyette, mesela bir yak1n1n1-

z1n cenaze merasiminde ve namazinda, mevlidinde, bir kandilde, bir 

cuma veya bayram namazinda zorland1~1n1z ve mahcup oldugunuz, bir 

etsiklik hissettiginiz oldu mu ? Bu konuda, bu dersin okunmasinin 

faydas1n1 gordilin diyebiliyor musunuz ? " : 

TABLO : 34 

i OKULUN ADI 

C~'M!YET iQ!NDE HERHANG1B!R D!Nt CEM~YET, !BA-
DET VE D!N! TOREN ESNASINDA IlliRHANG!B!R MAHCUBlYE~ 
OLDU VE DIN DER-!OLMADI DIN D.H;R- lKARAR-:Bo9iTOPLAM 
SlN1N .i!'AYDASINI ; S!N!N FAYDl.SINI 'srz ; -

----· ~ _.. . -...._,,.,.._ ____ ....,. ~ 'l.'l: ll:t"•~:cz:::::A ... ~Wt::.;:.1~~~~ i 

i--~~~~~~~-

GORDUM ,GbRMED!M ,GORDUM jGORMED!M . 

L OLE BU.ORT AO KUL U , ?(%35)• . 11(%55~ l l 
I 

LULEBUR. L!SES! 2(~ 3) :. 31(%52~ l 

KEP!R.Oi;R.L!SES! :32(1o45) 

LtiLEB.END.MES.L!S 55(%70)-X -

LULEB.KIZ MES.L!S.10(%27) . 

KIRKL ~SAG.:LJIES.L!S . 23(5'633) 
I 

l
'PINARH~SAR L!SES! 15(%56) 

PINARHIS.ORTAOKUL1J 8(9628) · 

18(%26) 

2(% 7) 

2(% 7) . 

! 

22(%311 8(%11). 

'18(%251 3 

24(%65) 
. I 

24(%35) 2(% 3) 

7(%26). 

14(%48) 

1 

1 

8· 

9 

2 

2 

2 

3 

4 

20 

60 

71 

78 

37 

69 

27 

29 

lBABA.E.KIZ MES.L!S· -

!BABAESK1 LiSES! 12(%30) 

18(%95) 1 19 
' 
; 

! ' 
1(%2,5) 24(%60) 3 4-0 

JPEHL!yAN.L!SES! · 2(%33) 3(~9) l . 6 

25(?b5,4) 196(%4-3) 10(%2) ? : T .0 P L A M 182(%40) 
. I 

36 456 

' I 
I 

~(X)~ 55 o~enciden 18'i, her zaman de~il de zaman zaman herhan
gibir dini cemiyette mahcubiyet duydu~u ve din dersinde 
o~rendiklerinden istifade ederek bu gibi mahcubiyetleri gi
derdi~ini ifade etmi9tir. 
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Ogrencilerin bu soruya verdikleri cevaplardan iki onemli 

husus a~iklikla anla§ilmaktadir : Bunlardan birisi, herhangibir 

dini cemiyette,ibadette, cenaze namasi gibi bir dini torende ek

siklik ve mahcubiyet duydu~u belirten ognencilerin, din dersi o

kumalari sayesinde bu gibi mahcubiyetlerini giderdikleri _; digeri 

de din dersi okumalari vssilesiyle herhangibir eksiklik ve mahcu

biyet duymamalar1d1r. Eksiklik ve mahcubiyet duydugunu belirten o~

renciler arasinda, bayram namazinda 9a~1rd1gin1, abisinin cenaze 

namazinin ayakta kilinacagini bilmedi~ini v.s. bildirenler vardir. 

Affcak, 456 ogrenciden 2e7 1 si ( % 45 ), dini ibadet ve torenlerde 

mahcubiyet duydu~u, eksiklik hissettigini belirtmesine ragmen, 

bunlardan 182'si yani yilzde 40 11, din dersinde ogrendikleriyle bu 

eksil'"...ligi ve mahcubiyeti giderdi~ini ifade etmesine kar!i>ilik, 25 

o~rencinin ( % 5,4), din dersinin faydas1n1 gormedigini bildirme

si, ilzerinde durulacak bir konudur. Ne var ki, 11 Mahcubiyet olmadi" 

diyen 206 ogrenciden 196'sinin ( % 43 ), din dersinde ogrendikle

rinin faydasini gordilgiinil belirtmesi ve boylece, din dersinin fay

das1n1 gorerek mahcubiyeuten kurtuldu~u bildiren ogrencilerin sa

yisinin 376'ya (% 82,4) ula9mas1, milspet bir geli9medir.Aksi tak -

dirde, ~ayet din dersi okutulmasa, ogrencilerin % 82'sini, Qe§itli 

mahcubiyet ve uyumsuzluktan kurtarmak milmkiln olaaayacaktir. 

Tablonun tahlilinden, 456 o~renciden 413'ilniin, dini ibadetler 

ve merasimler esnasinda Qeli!itli mahcubiyetlere muhatap olduklar1. ;J_, 

bunlardan 207' sinin (96 45 ) , mahcubiyeti hissetti~i ve ya9ad1~1, 
,. . 

geriye kalan 206 o~rencinin ise, 196'sinin din dersi okumak sayesl.ll-

de mahcubiyet gormedi~ini ifade etti~i snla~ilmakta, boylece, din 
1sa~ladi~i .. A"'d t · 

dersi okumanin, pratik hayattaki uyum.u, .:Coplumun orf ve a e ine 
ters du~erek:H yabancila~mayi onledi~i ortaya QJ.kmaktadir. 
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SORU : 21. < 
11 Din Klil turu ve Ahlak Bilgisi Dersinde veri _ 

len ev odevlerini ve donem odevlerini yapmada nerden faydalaniyor

sunuz ? Bu konuda aileniz size yard1mc1 oluyor mu ve yetiyor mu ? 

Kaynak kitap olarak evinizde dini kitaplar var mi ve yeterli mi ? 11 

TABLO : _3,5 

lD!N DERS!NDEN VER!LEN EV VE DONEM ODEVLER!N! l 
OKULUN ADI YAPM.AK !Q!N A~AGIDAa....KnERDEN FAYDALANIYORUM '. 

~-~--- i~u?~~l 
LULEBU.ORTAOKULU 14(%70) 5(%25) . - I l l 20 i 

I 
LtlLEBUR.L!SES! 44(%73) 9(%15) i 1 6 60 -~ 

KEP1R.0GR.L!SES! 61(%86) 

LDLEBU.EN.MES.L!. 45(%58) 
I 

' I 
LULEB.KIZ.MES.L!~ 25(%68) 

lKIRKK.SAG.MES.L:d 6A(%93) 

JPINARH!. L!SES! I 18(%66) 
I I 

\PINARH!.ORTAOKU.! 25(%86) 
1 . 
i i 9(%47) \BABAE.KIZ MES.L!• 
! • 

:BABAESK! L!SES! 14(%35) 

~PEBL!VAN.L!SES! 3(%50) 

T Ov P L A M 321(%70) 

"{~-- a:-~--...... -~--•• 

2(% 3) 

'31(%40) 

11(%30) 

2(% 3) I 

7(%26) 

3(%10) 

2(%11) 

12(%30) 

2(%33) 

86(%19) 

I 

l 

2 

8 71 

l 

1 

l 

2 

78 

37 

69 

27 

2 29 

8 19 

13 

1 

23(% 5); 2 

l .,. 40 

6 

456 
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.SORU : 22. " TRT'nin dini programlarini izliyt'Jr musunuz ? 

:3u prot:;ramlardan din dersiniz i<;in faydalaniycr musunuz '? 11 

A.nkete cevap veren ogrencilerden 365'i, TRT'nin dini prog

ramlar1n1 izledigini ifade etmi9, bunlardan 79'u " Bazen izledi

gini11 belirtirken, toplam olarak 322 ogrenci programlardan fay -

dalandigini bildirmi~tir. Frogramlari izledigi halde, din dersi 

i~in bu programlardan faydalanamadigini belirtenlerin sayisi da 

43'tur. 65 ogrenci ise, dini yayinlarl. izlemedi~ini veya izleye

medigini i~aretlemi~tir. 

Cevaplarin incelenmesinden, o~rencilerin genellikle tele

vizyonda yayinlanan dini programlardan faydalandiklari anla91l -

maktadir. Dini yayinlari devamli isledigini bildiran 286 o~renci

den 30'u, bu programlardan fayaalanamadigini belirtmesine ragmen, 

bazen izledi~ini belirten 79 ogrencinin 13'ii programlardan fayda

lanamadigini ifade etmi~tir. Yani devamli izleyenlerde, faydalan

ma orani yilzde 90~~iken, bazen izleyenlerde bu oran yiizde 83 ; 

faydalanamama orani ise, devamli izleyenlerde yiizde 10, bazen iz

leyenlerde ise yuzde 16,4'tiir. Demmekki, TRT'nin dilli programlari

nin davamli izlenmesi halinde genel faydalanma orani yiikselmekte-

dir. -tlzerinde durulmasi gereken diger bir husus ta, ogrencile-

rin ~o 80 1 ininin, TRT'deki dini yayinlari izledigini, 50 70,6' si i

se bu program.lardan istifade ettigini bildirmesi kar91s1nda, TRT' 

nin dini yayinlara a~irlik vermesinin zarUret olmasidir. 



TABLO : j6 

I ~1 --~L~ ~I~z-::.- t_ :: =)~~- --~ .;~-~ :ITL.,:\.l:t .. 1~· lJ~l:: .!.. R~\.:r:-~,~fiL..:i.RI 

OKuLuN ADI ... ZL.i:YOD.Ull !ZL.t::H! B.:1.Z:21I K.llRAR BO,;, TOFLAI-i 

;'AYDA.L.'<-- ,LlDALA- ·~ Jliv :-~ SIZ 
" H 

l.fIYCRUM i'T.:d·iIY ORUI 
.,.;, 

I y --•--- -··--- - ,. 

LVLEBU.ORTAOKULU 9 - - 7 3 - ~ 20 

LULBBUR.L!SES! 29 - 10 17 - - 4 60 

KEP!R.dGR.L!SESI 30 12 23 6 - - - 71 
LULEB.END.MES.L!S 54 5 4 10 - - 5 78 

LOLEb.KIZ MES.L!S 20 4 1 4 - - 8 3? 

KIRKL.SAG.MESiL!S 29 - 10 18 10 - 2 69 

?INARH!SAR L:ts:c;s! 12 4 5 3 - - 3 27 

PINAREi.ORTAOKULU 21 2 3 l - - 2 29 

bABAi!;S.KIZ MES'?L!1B 18 - 1 - - - - 19 

BABAESK! L!SES! 3e 3 7 - - - - 40 

.FEBL!VAN.L!SES! 4 - 1 - - - 1 6 
... -- - . 

T 0 p L A M 256 30 65 66 13 - 2§ ~56 

96 56 56 6,5 76 14 (614 563 566 

(X)-"Bazen izliyorum" diyen 66 ogrenci, televizyonda yay1nlanan 
dini yayinlan~an faydaland1klar1n1 belirtmektedir. 

(Y)- Televizyonda yayinlanan dini programlari bazen izliyorum 
diyen 13 ogrenci, bu yayinlardan faydalanamad1g1n1 ifade 
etmektedir. 
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BORU : 23. " Vatan1m1za ve milletimize kar!il. vazifelerimiz, 

bilyiiklerimize sayg1m1z, do~ruluk, Qal1ekanl1k gibi gilzel monulari, 

bu derste o~renmemiv olsayd1n1z, bunlar1 ba~ka nereden o~enebilir

diniz ? Dinimizin, namaz, oruQ, zekat, sadaka, vatan sevgisi, ~e -

hidlik, temizlik ve ilim tahsili gibi faziletli emirlerini, pek QOk 

illkenin gen9li~ini felakete silrilkleyen uyu~turucu ve Qe~itli teror 

olaylarina silrilklenmesi kar91s1nda , bizlere bunlar1n harem oldu

~unu ifade ile bu fenaliklardan koruyan dinimizin yasaklar1n1 o~ -
renmemi§ oldu~unuzu dil§ilndil~ilnilzde, neler hissederdiniz ? !zah e -

der misiniz ? " (, 

TABLO : 37 

OKULUN ADI 

!LULEBURG.ORTAOKULU 
I 

LllLEBURGAZ L!SES! 

KEP1RTE.0GR.L!SES! 

LULEBU.END.MES.L1SE. 

·~tJ:BEBU.KIZ.MES.L!SE. 

KIRKLA.SAG.MES.L1SE. 
' 
!PINARH!SAR L!SES! 
I 

!PINARH!S.ORTAOKULU 
l 
' '.BlBABBt1 KIZ MES.L!S 

-ni11nif z1N"··-oE~1TL!"Ko'i'tlL'tfKLERn:EN K:o:RuYAN YA._ 
SAKLARINI VE QE~1~L1 FAZ1LETLER1 0GRENMEM1e 
OLSAYDIM 

14! I * ....... ..--- -~-·- ..•. ...._ .. ...,. .•. ~- -· · · 

UZULUR MUTSUZ OLUR- BU KONU- 1! KARAR l Bo~'TOPLAM 
DUM, MUTLAKA OGRE - YU DU9UN ,SI8 '. · 
N!RD!M. MED!B ( 

! 
~ 
' 19 1 20 
' 

36 'i I 1 7 ]17 60 i 

i ' ' 
54 3 I - 1

14 71 I J 
i 

t 66 4 I - 8 78 
' l l ; 

5 3? 30 2 I - ~ 

l 
64 3 2 4 69 

17 2 l l 7 27 

19 110 29 
! 

19 19 ' -' 1 

! BABAESK! L!SES! I 36 I 
1 I : 

4 40 

t P~t:~K~Y AL~~~~--
1 

-~(,;.T ;-79).. .. _.J ·i~(%-3)~ ·~(~):?~ j · 4; ... 
! :%151% ioo 

. ·· ·- . ·- . ··-· ·· - ···· - · - - .!. . -· - · .. ·--- ·------·· .. . ·· -··· ·-· - . . .. . ....• .. - ··· -··· --···- - . .. ... 



Ankete katilan ogrencilerden 361'1 (% 79), dinimizin 

9e~itli emirleriyle, ge§itli tehlikeler ve fel§ketler kar

§1B1nda bizi bunlardan koruyan yasaklar1n1 ogrenmemi§ ol

saydilar, 9ogunlukla, ailelerinden, 9evrelerinden, 9e~itli 

yerlerden bunlari ogreneceklerini ifade etmi~lerdir. Bu og

renciler, soruda sorulan hususlari dU§Unmek bile istemedik

lerini, dinlerini ogrenmeseler, uyu~turucu ve anar§iye, te~ 

rare .bula§acaklar1n1, sudan 91kffi1§ baliga doneceklerini, 

vatan ve millet sevgilerinin olmayacag1n1, kendilerini bo§

lukta hiseedekceklerini, haram ve yasaklara al1§acaklar1n1 

belirtmi§lerdir. Bunlar aras1nda, dint bilgileriolmad1g1 

takdirde mutsuz olacaklar1n1, vatan ve millet haini olacak

lar1n1, 9e§itli eksiklik ve dtizensizlikler olacagini ifade 

edenler vardir. Demek ki, din! kUlture sahip olmak, ogren

cilerin mutlu olmalarinda, vatan ve milleti sevmelerinde, 

uyu~turucu ve kotU ali§kanliklardan korunmasinda bUyUk bir 

etken olmaktadir. Yukarda, soruda ifade edilenleri hi9 dU

§Unmedigini soyleyen H~rencilerin say1s1 ise 14 · (~ 3)'ttir. 

Ancak, aoruya cevap vermeyen ve bo~ b1rakan 70 ogrenci i9in

de (% 15), konuyu mUspet veya menf'i dU~Unen belli bir sayida 

ogrenci oldu~nu da zannediyoruz. Her ~eye ragmen, Ugrenci

lerin % 79'unun, dini bilgiler ve din dersinde ogrendikleri 

sayesinde, huzura kavu~acaklari, ~e~itli kotUlUk, uyu§turucu 

ve anar~iden uzak kalmakta dint duygular1n1n bir onleyici 

olacag1 a91kl1kla anla~1lmaktad1r. 

Oyleyse, din dereinin mecburi dersler arasina al1nma

s1nda, genglerin uyu~turucu, anar~i, mutsuzluk gibi kotUltlk

lerden korunmasi bak1m1ndan btiytik bir isabet olmu~tur. Ancak, 

bugUnkU din dersinin yeterli olmad1gin1, yukardaki kanaatin 

nazart seviyede kabul edilmesi gerektigini de belirtmeliyiz. 
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SORU : 24: " DUnyanin ve <;evrenizdekilerin yaratilmasi, 

deprem, ee·l; yangin kazalar e;i bi 9e:;ii tli bUyUk felAketler, 

olUm ve §hiret, cennet ve cehennem v.s. gibi konulardaki me

rak, korku ve sorular1n1z1 nasil cevapliyor ve bu konularda 

neler dUf}UnUyorsunuz? .Bu gjbi, merak, kaye1 ve korkular1n1za 

din dersinden bir izah tarz1 buluyor ve teselli oluyor musu

nuz? .Bu konularda neler dU~UnUyorsunuz? " 

Ankete cevap veren ogrencilerden 334' U (% 73), olUm, ct::u

net - cehennem, sel, deprem, yancin gibi <;e!iJitli hadiseler kar

§J..S1nda UztildUklerini, korktuklar1n1, ama din dersinde okuyup 

ogrendiklerinin de yard1m1yla bir izah tarz1 v~ teselli bulduk

lar1n1 ifade etmektedir. :Bunlar i<;inde, din dersi okudugu i<;in, 

bu gibi hadiseler ve fel§ketler kar~1s1nda korkmad1g1n1, tesel

lt buldugunu soyleyenler vardir. Nitekim, TUrkiye'de genc;lerin 

kaygi ve korkular1yla ilgj_li olarak yapilan bir anket ara9t1r

mas1na gore de; gen9lerin % 40'a yak1n1n1n, ac1 9ekerek Hlmek 

HlUmden sonras1yla ilgili korkular1n1n oldugu ( ~) ortaya 91k

m19tir. Yine, L.Cole 'un "Gen9lik Psikolojisi" adl1 eserinde, 

on binden fazla liseli Hgrenciyi kapsayan ara:;;tirma sonu9la

r1na gore de; ogrencilerin % 25'ten fazlasi, ge~itli kayg1la

r1n1 da dile getirip, olilm korkusu, din! konularda daha 9ok 

bilgi istemek, neyin dogru neyin yanl1~ oldugunu bilmemek gi

bi arzular1n1 ifade ettikleri anla~1lmi,t1r (4). 

('.3) YORtlKO<iLU, A., Gen9lik Cag1, Ank.1987, s.J6 (Mahir 5ZKAN' 
in : "15-17 Ya~ Ergenlerinde GorUlen Korku ve 
Kayg1lar" Ank. 1984'ten) 

('4) YORtlKOGLU, A., A.g.e. s.34 
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Oyleyse, genc;lerde gBrUlen ge~itli korkular1 yenmede, 

onlardaki umutsuzluklar1 giderwede, gengleri tesellt ederek 

hayat1 onlara sevdirmede, din dersi bUyUk bir etken olmakta

d1r. Qe~itli ara9t1rmalarla tesbit edilmi§ olan. korku ve kay

g1lardan, hayat - olUm ve C>ltimden sonraki hH.yat ile, 9ei_;,i tli 

fellketler kar§1s1nda bir s1g1nak ve tesellf kaynag1 arayan 

insana, teselli ve Umit kaynag1 olarak din yetecektir. J.NEF' 

in de dediAi gibi : »Din, f~laketi bile aci taraf1ndan tecrit 

edebilir ve adaletsizlikten 1zt1rap Qeken insanl8r1 sevgi ve 

Umide gotUrUr" (5). 

Bizim ara9t1rmam1zda da, % 73 gibi btiyilk bir oranla, 

gengler, 9e9itli fel§ketlerden, kayg1 ve korkulardan kurtulup 

hayata. baglanmak i9in din dersinden teselli bulduklarini ifa

de etmi~lerdir. . j n dersi nde n, ta tndn ve tesellt ola bilecegi 

izah tarz1 bulamad1klar1n1 sC>yleyen o· ·1·encilerin say1s1 ise 

3l'dir (% 7). Demekki, din dersi, genc;leri hayata baglau1cada, 

onlardaki ge§itli kaye1 ve korkular1 gidermede, ozellikle, 

atom c;ag1n1 gec;ip notron c;ag1n1 yai;iayan ve boylece boyutlar1 

gok bUyUk bir felaketin tehdidiyle ya9ayan, AiDS ve kanser gi

bi c;are lmlunmaz haA tal1k1arin y1ki.c1 tesiriyle bunalan, yedi

g1, ic;ti~i radyasyon tesirinde olan, gUne~in ozon tabakas1n1n 

delinmesinin ve gittikc;e yogunla:;;an hava kirliligin fel·ketini 

tenefftis eden insat1i.mi.za ;yegane tesell1 ve Umi t kaynagi olarak 

gorUlmektedir. Bu bakimdan, din dersinin mecburi dersler ara

s1na ;al1nmas1n1, genc;lerin kayei ve korkular1n1 onleyecek bir 

tedbir olarHk ta deAerlendirmek, yerinde bir karar olarak gor

mek mUmkUndUr. 

(~ NEF, J., Sanayilei;;menin Killtilr Temelleri, Qev.,E.GtlNGOR, 
MEB, 1000 Teruel Eser, !stanbul 1971, s. 126-127 



TABLO 38 

OKULUN ADI 

LTILEBU. ORTAOKULU 

L ulJEButl. L!SESi 

KEFiRTE.OGR.LISE. 
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0L tJM-AH!RET , CENNET-CEHBWEM, DEl)REI~i, SEL
YAN GIN G!B! B\.t'..'."U'K FELAKETLER KAR;;JISINDA DiN 
DERS!NDEN ( D!N DERS!NDE OGREND!KLER!HDEN ): 

TESELL! TESELL:t Bu KOHUYU KARAR- B09 TOFLAM 
BULUYORUM BlJLAMIYO-DUSCTNME- SIZ 

·RuM ntrfi 
--· · ·- ·--

13(7.J65) 4(%20) 2 1 

40(5066) 5 15 

47(%66) 8(5oll) 2(7; 3) 14 

LtJLEBU.END.ViES.L:tS 67(9086) 2(5£> 3) 9 

20 

60 

71 

78 

37 

69 

27 

29 

19 

40 

LULEBU.KIZ NEB.LI. 

KIRKLA.SAG.MES.L!. 

FINAHH!SAR L!SES! 

: II~ARH!. ORTAOKULU 

BABAES.KIZ MES.L.!. 

::-zHL:tVAN.L!SES! 

24(%65) 

54(9:?78) 

17(9063) 

17(9;59) 

l 9(9SlIDO) 

33($'£83) 

3(7.;50) 

10(;:615) 

2('' 70 7) 

2 

l 

1 

l 1 

1 

11 

4 

7 

9 

2 

2 6 
----------------- -----··--------.. --

T 0 l" L A Ti 334(%73) 31(% 7) 8(5.?l,?) 
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SORU : 25. 11 Allah'a inanmadan ve bir dine mensup olmadan 

ya~anabilir mi ? Siz bu konuda ne dlii.;;liniiyorsunuz ? 11
: 

Ogrencilerin, ankete verdikleri cevaplar1 inceledi~imizde 

onlarin bliyiik bir go~lu~un, inangsiz ya~anamayacagini ve ya9an

sa da mutlu olunamayecagini belirttiklerini g;ormekteyiz. !nangsiz 

ya9anabilecegini soyleyen o~rencilerin seyisinin gayet az oldugu 

dikkati gekmektedir : 

·-- ~ 
ALLAH 1 A n:AI\EADAH V'.0 B1R D:tHZ HEIT SUP OLNADAN 

·--. --- -- - ~ ;.j,.--. ----·· ~~-- """' .• ., ___ _,._, ..... ~.-------------------~-~ 

OKULUN ADI lJ".BANA- 1A$ANSA KARA.R BO>_. TOI-'LAM 
B!L::tR DA HL:TLJ SIZ 

OLL)NMAZ 

LULEBU.ORTAOIWLU 18(1.)90) 

LULEBURGAZ LISES! 52(%87) 

KEPIRTE.OGR.L::tSE. 56(9~78) 

LULEBU,END.MES.L!. 69(%88) 

LULEBU.KIZ riliS.L!. 33(%89) 

KIRIIT.iA. SAG •. fvlES.L!S 62(7J90) 

PINARH!SAR L!SES:t 20 (9!-·74) 

PINARI-11.0RTAOKL"LU 26(~~90) 

BABAE.KIZ.MES.L!S 19(9£100) 

BABA~SK! L1SES! 35(%87) 

I<SliL1VAH .L:tSES::t 

3(7~ 5) 

7(%10) 

1(% 1) 

1 (9.~ 4) 

3(5:> 7) 

2 (%10) 

8(9610) 

3(9~ 4) 

'I' 0 l L A l·: - 05r··~.,- .--\ i5r· - 2) i-('? "" "1 '.·OU \.> ! ._ .. "> '' '. . t_i I ..,.,.) ...,, ',. \,. __ ., ../\,.-, / 

2 

4 

1 

1 

5 

8 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

20 

60 

71 

78 

37 

69 

27 

29 

19 

40 

6 

456 
''5,--""t" v 
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Ankete cevap veren 456 ~trenciden 395'i (% 86,6), 

sadece, 15 ~~renci (~ 3,2), inan9siz da ya~anabilecegini ifa-

inanci ollliay~n ins~nin, s1[1nat1, liwani olffiayan gemiye ben-

,, .. ,::,.~r ... :.)u"-.r 'i''-'lY"i rJ'· ·-""'t''"·.;-.L·c.-,..,-i,.·, '1:0 PQ t.•·n \-..;,.., 'h J' I"' i·"' "'• nci CJlr1·8dar1 
ui~ ... ?.. v.:::A. .!.. • ~ ·- • L ... - -·---- ·-· -. _._ .. _ . ,,.;_ .. ,_,. LA .L-~• ~ - 1J'-"' . .... 

re ncilere, din dersinj ok;J truama.k, or:la.ri inandiklar1 bir 9ey

den l!.ahr:.HD etL,ek olacu}:tir. ::tnsarun inr.:.ind1g1 ve ibti;ya9 ola-

rak g~rdULU bir ~eyden lli8hru~ kalllias1n1n 9e~itli zararlar do

guracaf:i a92ktir. Bu bak1md1::ir1, din dersinin mecuurl olarak 

okutl..ilwasi 1 gen9lerin inan9 ve ihtiy~<:; duydugu bilgilerin ve--

rjJmHsini s&tlayacaktir. 
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SORU : 26. 11 Din Kiilttiru ve Ahlak Dersini, bu dersin branfi 

ogretmeni mi, yoksa bo9 gevmesin diye herhangibir og-retmen mi oku -

tuyor ? ~ayet degi~ik siniflarda ve onceki siD.lfDGada brah~ haricin

dekiler okutmu~sa, her ikisi arasmnda bir kar91la~tirma yapar misi-

niz ? " 
TABLO : 40 

OKGLUI.~ ADI 

LULZBUR:J'.AZ ORTAOKULU 

LlJLEBURGAZ L!SES! 

KEF!RTE.OGR.LiSES! 

LULEBUR.END.M.t;S.L!SE. 

LULEBUR KIZ M:ES.L!SE • 

KIRKLAR.SAG.HES.L1SE 

1; INARH!SAR LiSESi 

rINARH!SAR ORTAOKULU 

BABA.ESK:t KIZ MES.L!SE 

BABAESK! LISES! 

:FEEILIVANKOY L1SES! 

T 0 I-' L A N 

D1N D3LS!N! OKUTAH 0G0RTBEN 

BRAE~ 0G
. RETMEN1 

19 

52 

59 

76 

34 

64 

23 

20 

19 

3? (x) 

5 

BRAim 0GRET
MEN! .DEG!L 

5 

5(% 1 ) 

TO FLAM 

1 20 

8 60 

12 71 

2 78 

3 37 

5 69 

4 

4 

27 

29 

19 

3 40 

1 6 

43(769) 456 

(x) Babaeski Lisesinden 5 ogrenci, daha onceki senelerde, ba$ka 
dersin ot:~retmeninin din dersini okuttugunu, ancak :,dmdi okutan 
bran9 obretmeninin daha foydali oldugunu beli:r-tmektedir. 

~c blonun deLerlend.irmesind.en,. OL:rencilerin ~.,; 90' inin 

e s~;s o~;rentaen:.. ( bran~ oc;retmeni) ts.rafindan okutuldugu anla91lmak-

tadir. Daha onceki senelerde ba9ka dersin ogretmeninden din dersi 

ola~;yan o~renciler~:.bren:_.. oc;retmeninin daha faydali oldugunu belirtmi~
lerdir. 
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III. v e 1 i A n k e t i v e A n k e t s o-

r u 1 a r l. y la 6 e v a 'l P , a r 1 n D e -
. . 

g e r 1 e n d i r i 1 m e s i : 
I 

Di.n dersinin mecburi hale c;etirilmesi ile, llecbur.J: ol

L11d1j;1 done.w.ll;rdeki d.in dersi uyc;ulam::.i.s1n1n bi:c k.iyasldmasin1 ;· ·· 

yapmak, ayn1 za~~nda bu dersin mecburi hale ~et~rilruGsinin secep 
ve so11u.ql.::n·.i.c.1 veliler ai:;1s1ndan da dd~grlendirmek ~zere v'el.l 

I 

anketi dii.z0.i:1lenrr1i~:tir. Ancak 1fu!lu. pe;:in ol'1rak bGlirtolim ki, 

VCll anketitlil1 UJt;;;'1lanlll:.JS1 Ve de~erlendirilmssi, OJren(;i apkre
ti kadar. kvl!iJ oLn.::i.mi;.; tir. Q"i.:ibkil, ogre.nciler 'orc;anize bir i;rup 

I 

olarak koJayca bulunabilmi~ ve anket UJ6Ulam~sinQa, 6erek so£u 

.k~~1tlarin1n da~1t1lm~s1nda ve 6Drehse doldu~~larak cevaplan-
1 A . I 

d1r1lan k3u1tl ari~1u ~as1t1lmas1nda ve 30rek~e doldurularaJr ce-

c 1pl m.: i.r.:i.lan ka-:;1 bl•1r1n derlenmceinde fazlaca bir ;_,ii91ill::le kar-

, ~ila;;?~.lm.~mi;;tir. Velileri topluca bir arada bulmak ve onlara ko

L~yca c..la~: m.::J.k miirnki.in olmami9, doldurmas1 ic;.iDr anket verilen ki~; i-
. I , 

nin (ogrenci velisi olmadigi anla9ildit?;1 ic;i.n:) doldurup verdik:!;i 

anf~et ceyaplari de;Serlendirmeye a:::..1namum19t1~. Toplu hale.le. bir 

kahvede, bir i9 yerinde veya harhangibir yerde bulunup ta dol;~ 
durm<·lk Uzere kend.ilerini anket ka[t1 tlsr1 veri

1

len ki9il0rden ba-
' 

z1lqr1 da, U~ sayfal1k atiket soru kag1t1miz1~ sadece ilk s~yfa-

s1n1n oldu[unu zannedip, ancak bir sayf::iyl. cevapland.1rd12;1 · i~in, 

boyle olan cevap kasi tlari da degerlendirmeye, al1namam19t1r. Ce
vaplandirilmak lizere verilen soru ka~itlarindan bir k1sm1 da ge
ri donmemLFt:iir. 

i 

Her.~>iye rag.men, de::;erlendirr;wye ali~abi~ecek 186 µevap 
incelenwi~; velilerin, din de~siuin mccbur~ o~masinin sebep va 
sonuc;lari li.zerine ne d ·iir;;Undi.iklenini, yavrular'1n1n okudut;u din ., 
det'si lrni:rnsunda ne bibi degerlenclirmeleri old;u.gunu tesbit etmeye 

i 
I 

; 
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"b3.J1l'l Veli, 

Ulk0mizda okutulmakta olan Din ~liltLlr~ ve ~1l~k Dersiy

le il~ili olarah bir anket uygulaoasi iqin sizinle kar~i kar~1ya

y1 z. 1982 Anayasam1z1n, mecburt dersler aras1nq koydu~u bu der

sin, Jeni nosillere okullar1m1zda oku~ulmas1n1n lilzumu, a~emi, 

fayda vesa za.i:-..3.rl, yeterli veyo. ;yetersiz oldud,u, 12 .Sylul Hare
k~ti Bncesindeki gibi se9Qeli olmas1n1n fay~ali veya zararli ol

d ... t;;u, 12 .B.";)rllil Ilarekati sonrasi, din dersi okutulmasirnn da bir 

zaruret ol3rak wBrilltlii~U ve Anayasa maddesi halifie getirildi~i 

cibi konularda sizin de fikrinize ba~vurulmu~tur. A~a£1da balir
tilen konulorda aqik kalplilik ile fikirlerinizi ve kanaatinizi 

belirtmenizde yarar vardir. Bu ankete cevap verirken, kimli~ini-
J 

zi yuzmaniza ~e~ek yoktur. Vicdau1n1z1n sesine uyarak do~ru bil-

di~lnizi belirtmeniz yeterli olacaktir. Zah~etlerialz i~in §im
.diJen .. toJ:~ kkur edcr b:J.;,;;arilar dilerim.. 11 

Anlrntor V .A. 

filliLl. : 1. "Din ugretir;1inin, bu c;l.inkii :;;eklijle mecbur.i 

Jersler ar3siada olmas1n1 ve Anayasamizin bir m3ddesi haline 
6§ti rilrnr.:;~;lni na;:;J.. 1 kar~1l1yors u.nuz ? 11 

: 

Ar1lrnte cevap V·3ren 186 velider.t 174'ii (% 93,5), -lLl dar
slnin mecburi olmas1n1 ve Ana~asaya konmas1n1 uysun kar§1latl1~1- ' 
a.i if:.iue etoi~tir. nu dersin mecburl: olmasun. uyr:;un karq1l::;,.m..ld1-

~1ni bildirea U~renci velisi say1s1 ise 7'dir.(% 3,7). ~ecburi 
de;il <lG se<;rr1eli oln1asini uyc:;un Dllldu._, unu uildiren veli sa.:/isi 

da 5'tir.(~ 2,6). Ogrenci anketinin ~Din dersinin okullarda 

mecburi ol r.1us1ni nasil kar:;iiliyorsunuz?" 9eklindeki birinci so

~u.suna, oc:;reucilerin % 93'i.i "Uygun bllluyorum" diye, % 5,5'i de 

"Uygun bulrnuyorum0 (iJe cevrlp vermekle, o{Srencilerlo velilerin 
ccJ•.J'apltl!'1.!1dt:t biJ' benzGrlik ve UJ i.lL'l ortayo. g1km1$, bu da, din der
sinin mcc·bur~ h~~ le getirilmesindeki m.emnuniyeti ortaya g1k9.rIJu9t1r. 
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TABLO : 41 

V.i:ffi !LJ.!:RiN 
Q:.:::VRES! 

DIN DERS:tN!N NECBUR:t OLMASINI T£ Al'-lAYASAYA 
KONMA SIN I 

UYGUN KAR~ILI- UYGUN KAR~I-SEQMEL! 
YORUM LAivlIYORUM OLM.ALI 

LULEBUR.L!SE VEL!. 24 (% 96) 

GONDOGU M.AH.VEL!L 19 (% 95) 

'AHMETBEY KAS.VEL!. 13 (% 86) 

HAM!TABAT VEL!LER! 56 (% 93) 

CELAL!YE VEL1LER! 

BABAESK! VEL!LER! 

V!ZE V.EL:ITiER! 

15 (%100) 

11 (% 78) 

12 (% 92) 

KOFQAZ !LQE.VEL!. , 24 (%100) 

1 (% 4) 

2 (% 14) " 

4 (% 7) 

1 (% 5) 

3(%22) 

1(% 8) 

TO FLAM 

Etbft ' 

25 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 -- _, ___ .. ___________ ,, _____ , _________ _ 
T 0 P L A M 174 (% 93,5) 7 (%3,7) 5(%2,6) 186 

t_~ -,-~-~- -•4C'- •- , • ~.-•-•• • •. ' •,,_ ____ ,_ • · • .- · · • • -•·----~·-· ------~""" -·- ·--- ·.--.M--" · "" ., • "• ' ' • .,. • • • 



BORU : 2. n Laik bir iilkede, devletin okullarinda din dersi 

okutulmasi,. lnildi~e aykiridir " fikrine katiliyor musunuz ? " : 

Her ne kadar birinci soru ile ikinci soru birbirine benzer 

ve hatta ayni gibi goriinmesine ragmen, sorulu~ gayesi ve alinacak 

cevabin nliansi QOk farklidir. Qlinkii, din dersinin okutulmasina ta

raftar veya kar~i olmakla, bu dersin laik bir lilkenin okulunda oku

tuJ.masinin uygun olup olmayaca~i konusu QOk farklidir. !~te biz bu 

konuda, velilerin ne dlifiilndli@.n.li tesbit iQin bu soruyu sorduk. Ve -

lilerin bu soruya verdi~i cevaplar, Qok net bir 9ekilde, laik ·de 

olsa, deeletin okulunda din dersi okutulmasina taraftar olduklari

ni, " laik bir lilkenin okulunda din dersi okutulmasinin laikli~e 

aykiri olacagi fikrine 11 katilmayacc.Jtlarini ortaya qikarmaktadir~ 

TABLO : 42 
... -·· . .. t -.-~·- ·-· · ..... ·· - --- --- '· ~~- . --- .•. 

r ~· 
I LA!K B!R ULKEDE D!N DERS! OKUTlJ"LMASININ 
: LA!KL1GE AYKIRI OLACAGI R!KR!NE 

I VELliER 
\ ~ 

f . , r~~IL~~-~~; .. - ·-· KATILMIYORUM 1 TOPLAM 
OKUTULMAMALI MECBUR! OLM.Aliiii 

- •• •• -•--• •---- •·--...., ·-------~~' • •. · ••. ··--,., '•· • , · '°• • ..,, . " • ' • , " . ••• r , .; f • 

iLtlLEBU.L!SE VEL.!LER!· 
1J I 

Q 

'GUNDOGU MAH.V:EL!LER! 

;AHMETBEY KAS.VEL!LE. 

H.AM!TABA~..t.L!LER! 

CELAL!YE VEL!LER! · 

' BABAESK! VEL!LER! 

V!ZE !LQES! VEL!LERi 

KOFQAZ !LQES! VEL!L. , 

TOPLAM 

--

5 (% 8,3) 

3 (% 20) 

1 (% 8) 

2 (% 8) 

11 (% 6) 

25 (% 100) 

20 (% 100) 

15 (% 100) 

55 (% 91,7) 

12 (% 80 ) 

13 (% 92 ) 

13 (%100 ) 

22 (% 92 ) 

175 (% 94 ) 

25 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 

186 
• 

1i....-----------------------------------------~-----------------· . 
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SORU : 3. 11 Halen okullarda okutulmakta olan Din Kiiltiirii ve 

Ahlak Dersini .. , yeterli buluyor musunuz ? " 

Mecburi hale getirildikten sonra okutulmakta olan din der

sinin yeterli olup olmadigi konusnda, velilerin kanaat ve tesbit -

lerinin ne oldu~ o~renilmek iQin sorulan bu soruya veliler go~un-

1 ukla mtispet cevap vermi~ler ve din dersinin yeterli oldu~unu be -

lirtmitilerdir : 

TABLO :. 43 , .......... ~-~-~-·-~--

HALEN OKUTULMAKTA OLAN DIN DERS!N.i -··"· ... -1 

' VEL!LER \' ·~ 
: :Y"E'T:ER:Lf ~YET:ERLf _____ TKAfilRsrz r·J3o~ ~ ·· i:roFLAM 1 
"BlJLUYORUM ~BULMUYORUM ; 1 

; 

LtlLEBU,L!SE VEL!LE. 

\GUNDOGU MAH.VEL!LE. 

.AHMETBEY KAS.VEL!L~ 
• 
fHAM!TABAT VEL!LER!: 

~CELAL!YE VEL!LER! 

'BABAESK! VEL!LER! 

TOFLAM 

' . 

1 

2 (x) . -

25 

20 

15 

60 

15 

14 

-------·-------·· ---·-. ···---·--·-· ------------. 
105(%;6) 78 (9642) i 3(~~1, 6) 186 J 

(x)- Bir veli, hentiz QOCugunun din dersinde ogrendiklerini ince
lemedi~ini ve bir kanaata sahip olamad1gin1 belirtmi9tir. 

Velilerin ylizde 56'si, okulda ogretilen din dersinin yeterli 

oldu~u bildirmesine kar§1l1k, 78 veli(yani ylizde 42), din dersi

nin yetersiz ve ders saatlarinin az oldu~u ifade etmektedir. An

cak, velilerin QO~lu~un, okulda QOCUguna O~etilen din dersini:Jll:

den memnuniyet verici bir netice hasil oldu~unu, yeterli dini bil

gi o~etildi~ini belirtmeleri, mecburi din dersi uygulamasininin 

isabetini de ortaya koymaktadir. 
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SORU : 4. 11 Din Ki.iltiirii ve Ahlak Bilgisi Dersinin, §imdiki 

Anayasamizdan ve 12 Eylul'dan onceki gibi II S.l:.:QMEL! II de~il de, 

. mecburi olarak okutulmasini nasil kar~1l1yorsunuz? 

Nasil ve ni9in ? " : 

Velilerin bu soruya verdikleri cevaplar, din dersinin se9me

li olmasini istemediklerini, se9m~li olarak yapilan uygulamayi tas

vip etmediklerini, buna kar9ilik bu dersin mecburi olmasini do~u 

ve uygun bulduklarini ortaya koymaktadir.: 

TABLO ·=- 44 

VEL!LER 

f D!N DERS!N!N, 1982 ONCES1"NDEK1 G!B! SEQMELI l 
1 DEG!L DE MECBURi OLMASINI : 

DOGRtt BU- DOGRU BUL-!KARARSIZ BO~ TOFLAM 
LUYORUM MUYORUM ' 

l 

l 

l 25 

20 

15 

5 60 

1 15 

l 14 

13 ' 

24 
--------
8 186 

(x)- Din dersinin mecburi olmasini do~ru bulmadigini bildiren 10 
veliden alt1s1 da, bu dersin se9meli olmas1n1 ifade etmi~ler
dir. 

Ankete cevap veren velilerden 167'si (% 90), din dersinin se9-

meli de~il de, mecburi olmasini uygun ve do~ru buldukla:i;-ini belirt

mesine raginen, mecburi olmas1n1 istemeyenlerin sayis~sadece ~lO'dur. 

Oyleyse, 1982 .Anayasasinin din dersiyle ilgili hiikmii,hakli bir hiis

nii ka bul gormektedir. . 
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Veliler, din dersinin segmeli degil de mecburi olmasinin ge
rekgeleri arasinda, genellkle," Dinini ogrenmeyen bir higtir ; din 
dersi okuyan ogrenci kendisiyle ve gevresiyle u)umlu olur ; din der
si okuyan ogrenci, yikici ve zararli fikirlerden uzak kalir •• ~gibi 
fikir ve kaaaat belirtmi~lerdir. 
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SORU : 5. " Din Kliltli.rli ve Ahlak Bilgisi Dersi mecburi hale 

getirilmeden once, gocugunuza bu dersi segtiriyor muydunuz ? Ogre
tiyor muydunuz ve nasil oluyordu ? 11 

Din dersinin mecburi olmad1g1 donem ile, seQmeli .olmaktan 

c1kar1l1p mecburi hale getirildi~i donem arasinda bir kiyaslama 

yapmak ve konuyu ihtimale birak:madan: , seqmeli oldu~u donemde veli

lerin ne oranda bu dersi se9tirip seQtirmediklerini tespit etmek 

te, onemli bir konudur. !9te bu gayeyle bu soru sorulmu~tur. Veli

lerin verdikleri cevaplar 9unlard.1r 

TABLO ... : . ~5-
~-- ·-· 

·, 

'D!N DERS!N!N SEQMEL't OLDUGU.1982 ONCES!NDE 
~QOCUGUMA D!N DERS!N! ~ VEL!LER 
-S.i.!;QTlR±Ycfri -- SEQT!RM!YOR "o DONEMDE: KARAi{ BO~~; TOPLAfl 
dGRET:tYORDUM OGRETM!YOR-ibGRENC!M 1SIZ i 

LULEBU.L!SE VEL!. 

GUNDOGU MAH.VEL!. 

AHMETBEY ll.ES.VELi 

HAM!TABAT VEL!LE. 

CELAL!YE VEL!LER! 

BABAESK! VEL!LER! 

V!ZE VEL!LER! 

KOFQAZ VLL!LER! 

TOP LAM 

17 

15 

14 

41 

12 

9 

8 

20 

136 (%73) 

DUM ~YOKTU 

8 

3 

10 

3 

2 

26(%14) 

2 (x) 

1 

5 

4 

5 (x) 

2 

19(%10) 

l -

' -j 

' l 

1 

' 

- I 25 
20 

- 15 

3 

i l 

60 

15 

14 

13 
24 

(X)- Din dersinin seQmeli ol~u~ donemde, okula giden qocu~ omma
d1~1n1 bildiren bu 7 veliden alt1s1 da, e~er o donemde go
co.k.lari okula gitseydi, din dersini se9tireceklerini ifade et
mi~lerdir. 
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Se9meli oldugu donemde, 9ocugunu din dersini se9tirdi~ini 

belirten 136 ogrenci velisi (% 73 ), din dersini se9tirdi~ini ve 

o~retti~ini, ancak bunun yetersiz oldu~unu, kendi imkanlariyla da 

takviye etmesine ra~en,bugilnkti gibi yeterli olmadi~ini ifade et -

mi~tir. Velilerin % 14'ti ise (~6 veli ), o donemde, Qocu~a din 

dersinin seqtirmedi~ini ve kendisi de o~retemedi~ini bilRirmektedir 

ki, bu oran, ktiqiimsenemeyecek bir orandir. 

Konuyu ba~ka bir aqidan de~erlendirdieimiz takdirde, velile

rin hemen hemen '}6 ?5'·inin din dersini se9tirdiklerini, sadece % 14' 

ltik: bir grubun ise bu dersi se9tirmedi~ini gormekteyiz. Oyleyse, 

"bu ders mecburi de~il de seqmeli olsun " :fikrini savunanl.arin yan1l

g1s1 ortaya Qikmaktadir. QtinkU., aslinda mecburi olmasa da, velilerin 

dortte UQU zaten yavrusuna bu dersi se9tirdi~ini ifade etmektedir 

ki, 1982 Anayasasi ile mecburi hale getirilmesi, QO~lu~ iste~ine 

uygun bir uygulama getirmi§tir. Yani 1982 Anayasasi ile konulan mec

bliriyet, 1982 oncesinde % 14'luk grubun lehine ve % 75'lik Qo~lu

~ aleyhine Olan durumu, hakkaniyet OlQUleri i9inde ve QO~unlu~ 

iste~ine uygun olarak sa~lam19t1r. Daha ba~ka bir ifadeyle, din 

dersinin mecburi hale getirilmesi, velilerin genel iste~ine uygun 

bir uygulama sa~lami~tir. 



~ 

349 

.80Ru : 6. "Bu ders, mecburi dersler:arasinda olmq.saydi, 
bu dersi qocu~unuza segtirir miydiniz i Segm~li ders te o1masay- : 
di ne yapardiniz ?" 

TABLO : .46 

D1N DEHS! MECBJR! VE SEQMEL! D!N DEHS! ' 

OLMASA DA cooudUMJ 0~IlETlRD1M SECMEL!YSE 
I 

VEL!LER Kl·rAI'- CAitlDE KE1~D1M (X) SEQT1· SEQi ILUU~t B:J9 TiJT'LA;J 
.L.A.HLA I\.t,,hSTA uGR2T1RlM R1H!M Tl HM SIZ ' 

·- . _,__. I-

LJLE.L1SE - 6 18 - 24 1 - - 25 
·' : I 

GUUDO.M-4.H. - - 8 11 19 1 - - 20 
I ' 
' 

A.hMETBEY - 8 4 3 15 - - - 15 
' 

HAI11! TA.BAY - - - 51 51 6 1 2 60 

C ELAL.t Y:El - 5 3 7 15 - - - 15 
I .. • 

BAB AES Kl - l 6 5 12 - 1 1 14 
: 

tf!ZE 1 2 10 ,. - 13 - - - 13 
• 

KOFQAZ ' 2 5 14 21 1 l 2 24 - I ~ 

f I 

·roPLAivl 3 27 63 77 170 8 3 5 186 

%1.6 %14.5 %39 ~641 %91 rA %1,6 %2,/ 
i 

(X) Din dersi scgmeli veya ·mecburi olmasaydiJ bu dersi ve dini 
bilgileri ~ocuguma ogretirdim diyen 170 V,eliden, 77'si bunu 
nas1l yap~ca~in1 belirtmemesine ragmen, bir k~smi, kitaplar~ 
la, c~rni ve Kur'an Kurslar1nda. keudi imkan1ar1~la ve ~ile 
Qevrelerinde a~retecegini ifade etmiijtir~ 

·I 
Velilerin yilzde 9l'i, din dersini QOcu~una seqtirece~i-

ni ve Ler irnkana balivurarak ogretecegini bel±rtlliifi, ancak yiizde 
4 'il, bLl dersi se~tirmeyeceg;ini i.fade etmi~iti~. Demek ki, devlet 
bu dersi okulunda kendi kontrolunda okutmasa Ida, veliler kendi 
imkanlariyla· bunu ·saglayacakl-ard1r. Bu. ise, bil5i, fiki-r ve go;.:'C'IA . 

I 

nUl bir·li~ini zedeleyen bir netice dogti~acak~ir. Oyl'e:yse-, me(bu-

ri hale o·etirmekte isabet olmu.::..tur. 0 . • 
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~ : 7. " Din dersinin mecburi o;tmasindan once ve 
s0nna, din dersi okuyan ve okumaya ~ocuklar1r1z tizerinde na
s1l bir etkisini gordtinilz ? Yani bu dersin okutulmas1n1n, 90-

, 
c;uklar1n1z lizerinde ne gibi etkileri ve faydasi oldu ?" : 

1rABLO : 4? 

DlN DERSlU!N- QOCJI~LAIU.M 0-ZE111NE E1'K1S1 
Vii.L!LER OLDu ,QLUADl ZAHAlU. 

' v I'AYDA.LI FAYtA.SlZ OLDJ KARAHSlZ BO~ TOI'LAM 

L0LIT:I3J.L!SE 1lS4 21 1 1 - l 2 25 
.. l GUlrnO~·J "\ilAH • VT!, . 17 1 - 1 l 1 20 

ABM81.C.;JEY V3L1. 12 3 (X) - - ( - 15 I 
J I HAM! T ~~B.\'I' '+8 6 - 3 I 3 '60 

i 

CELAL!YE 
i 

15 - - - - 15 l 

" 
. 

BABAESKl: ' 8 1 3 2 14 - I 
. 
I 

V!ZE ' 

! 9 - - - 1 3 13 . ' ' 

lW~qAZ 
r i 

I 24 - - - : - 24 

T 0 p L A 11 156(%83) 12(%5) 1 8(9U+,3) 11 186 

(X)- D~n dersi .. okumar;i.irun? 5(0c~1gu~1u:1 tizerinde oir e t;ldsi olmadi 
d1:,ren bu uc;: vcli, "Dini b1ls1s1 artt1 11 gi.n1 da belirtmeltte
dir. 

i 

I 
·1 

Din dersinin, ~ocu~u Uzerinde ne gibi etkileri oldu~unu 
i 

belirten veliler ~encllikle : ''Ahlikl1, bilgili, klilttirlli, say-
gil1, terbiyeli, helali ve hararn bilir, kendine gLivr:~nli •.• " ta-

1 

birlerini kullanarak ifade etmi~lerdir. Bunl~r aras1nda, din 

de rsi olalj'an c;ocuii!;un, a.:;ar1l1klara so.pmak tan ' ku.rtuldu.._,LmJ., ken

disine c:.:;i.iveni artt161n1, problerai azald161n1.; d::iLJ 9al1:;~·~an ol
du~unu ifade edenler de olmu;tur. Ancak Lilletjurgaz Lisesi ~BBren
cileri VOlilerindBn bir tanesi, din dersi okJmanJ.n t;:OCUW UZe

rinde zarari oldu~unu belirtmi~, ne gibi bin zarari oldu0 unu be
lirtmi~, ne gibi bir zarari oldu~unu iZah etmemi1tir. 
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t 

I 
SOHU : 7. " Din dersinin mecburi o;imas1ndan once ve -

s0nna, din dersi okuyan ve okl.lmaya ~ocuklar1h1z.lizerinde na-
sil bir etkisini gordliniiz ? Yani bu dersin okutulm11s1n1n, go

Quklariniz iizerinde ne gibi etkileri ve faydfsi oldu ?" : . 

TABLO : 4? 
D1N DERSllJ!U- QOCi.JKLA.RIM UZER1NE EI1K!Sl 

VG.L!LER OLDU '··.QLMADl ZARAH.I . >J :FAYDttLI FA.YDASIZ OLDJ. K..i\.RAHSIZ BO~ TO FLAM 

L0°Lll:l3U.L!SE T{'f~. 21 1 1 - 2 25 
' I 

GuUD0,5u 'MAH. VE:' 17 1 - 1 l 20 
I 

, AHM81I' BEY V~L1. 12 ·3 (X) - - - 15 
I 

liAM!T~~BAT 1+8 6 - 3 3 60 
j 

CELALtYE 
I 

15 ' 15 -· - - -·' ,, ' .i 

DABA.ESK.t - 8 1 3 2 14 - ; 

V!ZE 9 - - - l 3 13 . 
I 

KO~qAZ 
I 

24 - - - ' - 24 
I 

I 

T 0 p L A M 156(%83) 12(%5) l 
i 80W,3) 11 186 
! 

'·· I 

(X)- Din dersi okumas.1n1n, xocugumun lizerind~ bir etkisi olmadi 
diyen bu U~ vcli, "Dini bile;;isi artt1 11 g;ini da belirtmekte
dir. 

I 

Din dersinin, ~ocugu ilzerinde ne gibi etkileri oldubunu • 
belirten veliler ,;.'.;enellikle : 11 Ahlakli, bilgili, kl.Uttir-lli, say-

3111, terbiyeli, helali ve harami bilir, kendine glivenli ... " ta
oirlerini kullanarak ifade etmi~lerdir. Bunl4r arasi~da, din 

dersi okuyan gocu~un, B§1r1l1klara sapmaktan ku.rtuldu~unu, ken

disine gilveni artt1~1n1, pro~lemi azald1gin1~ daha gal19kan ol
du.~unu ifade eclenler de olmu.~tur. Ancak Lilleburgaz Lisesi 02,ren-

1 

cileri velilerinden bir tanesi, din dersi okL+manin gocu.@ Uze-

rinde zarari oldadunu belirtmi9, ne gibi bin!zarari oldu0unu be-
, ! 

lirtmL~, ne gibi bir zarari oldu€;unu 'i.zah etinemi§tir. 
. I 

i 
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SORU : 8., " Din Kultiiru ve Ahlak Bilgisi Dersi, devletin o -
kullarinda okutulmasaydi, nasil bir yol izler ve bunu bir ihtiya9 
olarak goruyorsaniz 
T.AELO.: 48 , .. 
' l 

VEL!LER 

~-

l LULEBU .L!SES! VEL!. 
. GUNDO~U MAH.VEL!LE. 
AHMETBEY VEL!LER! 
~HAM!TABAT VEL!LER! 
' cELAL!YE VEL!LER! 
: BABA~SK! VEL!LER! 
;v!zE· VEL!LER! 
KOFQAZ .VEL!LER! 

TOPLAM 

ne yapardiniz ? 11 
: 

12 
6 

4 

36 
5 
4 

5 
5 

7? 
%41 

9 
11 
10 
13 

8 

9 
5 

10 

?5 
9640 

2 

? 

9 
%5 

.... Js:>,.t......,~._ ......... ~...__, _ . ''. ... . J, "" ..... ~ . ... ,., .••• -..-...,.~- . ~ ........ -...... ... , ...... . . . - - .. ............ . . ...... .. . ~-· · I•-·-·· . ,, ... , ,., ........ . . ~ . . ... ...... _.., 

l 

1 
4 

2 

2 
l 

6 5 
%5 %5 

2 

·-
1 6 60 

I 
- I 15 i 
1 ! 14 
i I 13 
1 24 

3 !11 !186 
%1,6 1%6 

l 

Devletin okulunda din dersinin okutulmamasi durumunda, veli
lerin ne gibi tedbirler alaca~i ve nerelere ba~vuraca~1 konusunda 
verdi~i cevaplar de~i~iktir. ?? veli (% 41), kendi dini bilgisiyle 
ve ailesinin ve Qevresinin imkablariyla o~etece~ini ; ?5 veli 
(% 40) camilere, yaz kurslar1na ve Kur'an kurslarina, dini okulla
ra gondermek suretiyle QOCu~una din dersi ogretece~ini irade etmi~
tir. Velilerden 91i (% 5) dini kitaplardan o~reteoe~ini bildirirken, 
' veli ise, 9aresir& old.oal!;in1 ve hi<;bir yerde l:S~retemeyece~ini izah 
etmi~tir. 5 veli ise, devletin okulunda okutulmasa da ihtiya9 olma
d1~1n1 belirtmi~tir. Tablonun incelenmesinden ortaya Q1kan netice, 
devletin din dersi okutmamasi durumunda, velilerin kendilerine go -
re o~retme Qaresi arayacaklar1n1, bu 4Hit&.iea~lRidersinin ise dini 
bilgi, inan9 ve du~iinu~ farkliliklari ma~gx.x, berkesin kendisi
ne gore o~retece~i ve pedagojjk usullerden yoksun bir 9ekildev~ami
lerde ogretilecek din dersinin, temel din! bilgilerdeki birli~i te
min edemeyece~inin ortaya Qikmasidir. Oyleyse, bu dersi devletin 

okutmasinda zaz-Oret bulunmaktadir. 



-

AHMETBEY VEL!LER1 
' ' 
t HAM1TABAT VEL!LER! ; 

CELAL:tYE VEL!LER! 

f BABAESK! VEL!LER! 

~ V!ZE VEL!LER! 

~ KOFQAZ VEL!LER! 
~·-'~~ -. 

' ' 
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1 ' t 
• • 

r 

1 

l. 

3 

2 

1 

20 

15 
60 

15 
14 

13 

24 

f T O .: L 4. M ~_._L ____ 1: ..... ~---1-: ___ -'-"_.~~5--1~%,.:_--.:.-.-~~~0-6....., 
-

Ankete cevap veren 186 veliden 161'i ( % 86 ), QOcu~un da-

ha terbiyele, saygili, uslu olmasinda, sorumluluk duygusunun geli$

mesinde din dersinin faydasinJ/l oldu~unu i.fade etmektedir. Velilerin 

yilzde sekizi ise, Qocugunun din dersi okumasinin dini ya~anti, ter

biyeli ve uslu olmasinda henhangibi.J:. etkisinin olmadigini bildir -

mi~tir. Bu durumda, velilerin c;o~ugu, okulda okutulan din der -

sinin, Qocuk ilzerinde gilzel etkilerinin bulundu~unu gozlemlemi9tir. 

Herne kadar, velilerin % 86 1 s1nin bizzat dini olQiiler ic;inde dini 

ya9ant1, dini terbiye s1n1rlar1 iQinde o~du~ kabul edilemese de, 

B.RUSSELL'in dedi~i gibi : " Kendileri dindar olmad1klar1 halde, 
dinsel bir e~itimin iyiligine inandiklari 11(6) ac;ikc;a goriilmektedir. 

(eJ RUSSELL,B., Egitim ve Toplum Dilzeni, <;ev.ff.,,BEZEL,!st.1981,s.?5 
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I - , . 
VEL!LER 

t 

LULEBU.L!SE.VEL!.t 7 15 ; 3 I - 25 
$ i ] 

J 
I , 

' GttNDOGU MAH. VEL!., 7 10 1 1 l 20 
( 

AHMETBEY VEL!LER!; 2 12 1 • l 15 
' . 
~ f 

: HAM!TABET VEL!LE. ! 3 46 i 4 1 6 60 . ' 
i f , 

1

1 
CELAL!YE VEL!LER!t. 6 9 ' 15 

~ i 
: BABAESK! VEL!LER!f 2 . 7 1 2 1 2 14 
I ! i J 

' 

~ T 0 p L A M 1 35 ' 127 ; 12 ; 3 1 9 I 186 

~70L'<"----~~~2-~~,.~,--.L~~."«--~~~~~,l-~~.!?~~2 .. l_ti -~~ 
Ankete cevap veren 186 veliden, 35'i yani yuzde 19'u, kendi

sinin c;ocukluk donemindeki dini bilgisinin, okula giden c;ocu~un 

~imdiki dini bilgi seviyesinden daha yii.ksek ve daha iyi oldu~unu I 

ifade etmesine ragmen, 127 veli ( % 68 ), Qocugunun ~imdiki dini 

bilgi seviyesinin daha iyi oldu~u belirtmektedir. Velilerin yuz

de altisi is9, kendisinin 9ocuklUk donemiyle, Qocugunun 9imdiki du

rumunun a§it oldu~unu bildirmektedir. Ancak, velilerin btiyilk bir QO-

/
din dersi 

gunlugu, mecburi hale getirildikten sonra, gocugu.nun din kliltlirli 

seviyesinin yilkseldigini kabul etmektedir. Bu da, din dersinin mec

buri hale getirilmesindeki fayda ve isabeti gostermektedir. 
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SORU : 12. " Veli olarak, dini konularda kendinizi mi yok
sa din dersi okuyan yavrxmuzu mu daha iyi bulu.yorsunuz ? Hanginizin 
dini bilgisi daha iyi ? " : 
TABLO : 52 ,,,.,, ~ .......... .. .... _ . ........ ., . . . 

~ • ... • - . . . 

"BEN!M ~1MD!K! D!N! B!LG!NLE.,. DIN DERS! OKtJ-YAN ~ 
t~c~o~c.uGm~UMUN~p,rf';llfK!N~!~K~IY~AS~L~A~DI~G~I~MD~A~~~~l""IM~""'l"fi~~ 
1 U UMUN- HER IKISI i·---··· 

1VEL!LER t 
I 

t !Y! !Y! E~!T lsrz !l 
t I ~ 

·----~.,,.. ~ --.... ___ .,,.._...,_, ·- ·~ .,.,_ . .-- -.- _.,_,_ ···~<~ ..... -_,_:;. .. .... . ~.:-,.,.. ... ,, .... _._._.,,....~·'·'!l" • .,;::;, .... a.;~-""' ... J ........ , ..... , .. , . .. · . ..,. .. .,.;.,....... _, ..i:.;; · !3l'c--~ ' I; .. .. - · '~ ... ... ... ..... ··-ro _,, 
eassn·-- a · 

LULEBURGAZ L!S.VE~ 10 
, GtlNDOGUM MAH. VEL. : 12 

i AHMETBEY L!SE.VEL~ 
1 
HAM!TABAT VEL!LE. r 

I 

? 
6 

13 
? 
6 

43 
CELAL:tYE VEL!LER!' 6 8 

' 

2 

1 

3 

25 
1 20 

1 15 
2 6 60 . l 15 

: BABAESK! VEL!LER!~ .5 4 2 1 2 14 

~ 
! 

..; 

~ 

i 
; 

"" I 

·1 
.\ 

' 

. v!zE VEL!LER! I 5 i 4 a 2 13 -~ 
' KOFQAZ VEL!LER! t 9 I 15 - I f - 24 ~ i-------=·-·--r . .,~ ....... -..... -..... ~- -- ··~~,-~.,--. ~~~-., .... ·«·-~-~--- -······ -·· l· 1.. ~ 

, T O F L A M ~ 60 l 100 10 : 4 i 12 186 1 
f ,. ____.__ .. ,0.,, .. ,_,. , l~~J:~~,,~J.?,~~~··· _!2_ J~.~~ . ..J~,~~J ...... !. ... ~~O·· · -~ 

Her ne kadar, 11.nci soru ile, bu soru arasinda bir benzerlik 
- . 

·oldu~ zannedilmekte ise de, ~slinda 11.nci soru ile;' velinin ken-. . 
di Qocukluk donemi dini bllgisiyle, <;ocu~un ~imdiki dini bilgi se-

viyesi ol9iilmek istenmi~, bu on ikinci soru ile ise, velinin f}imdiki 

durumuyla , okulda din dersi okuyan c;ocugunun dini bilgi durumunun 

kiyaslanmasi ve ol9Ulmesi istenmi~tir. Nitekim, velilerden 60 11, 

yani, yiizde 32'si, kendisinin durumunun daha iyi oldu~u belirtir

ken, buna kar~ill.k 100 veli ( 96 54 ), din dersi okuyan Qocu~unun 

dini bilgisinin kendisinden dab.a fazla olduSUnu ifade etmekte, 10 

veli de (% 5), her ikisinin e~it olduguD.u bildirmektedir. Demek ki, 
, 

din dersinin mecburi hale getirilmesinin m'ii.spet faydalari goriilmey~, 

~sa~imiz dini yond~ki ceh~letten de kurtulmaya ba~lamaktadir. 
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SORU : 13. 11 Okulda o~retilen dini. bilgileri;x:le QOCut!;unu -

zun zaman zaman sizi zorladigi, " dinimiz boyle diyor, derste ~u-

nu cgrendik, niQin bunu yapiyor veya yapmiyorsunuz 

sizi ikaz etti~i mluyor mu ? Nasil ? " . . 
fl •• 

T.ABL(): : 1-~.2 .... . ......, .. ... .. ··. """""'"""'"'··''""'""-""'""·"''""'"' .... __ ..... ·-.. ~..........,.,., ·. ~--~---· .... ,., -..... ·······- t 

OKULDA D!N DERS! OKUYAN QOCUGUM D!N! KONULAR~ 
DA BEN! !KAZ : 

. --~ ·- r 
KARARSIZ j 

.. .. .., . ,, 
13 12 

~GtlNDO~U.MAH.VEL!. 8 11 1 j 
~ "I 

m . 
:AHMETBEY VEL!LER! . ~ 8 6 

tHAM!TABAT VEL!LE. ~ 23 .'. 
·.; i • 

32 

. 'CELAL!YE VEL!LER! 
f 
gBABAESK! VEL!LER! 
h 
~ 

iV!ZE VEL!LER! 
It 
rKOFQAZ VEL!LER! 

I 5 
• 

~ 3 7 ! 

10 

I } 1: l~ 

1 

1 3 

2 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 ~ 14 l 

i l ; :i 
, 7? . 96 

1 
1 12 186 I TOPLAM 

i %41,4 ~ %51,6 i i %6 %100 J 
.,_.. __ ;;or"""" -=-••-"'ii" __________ ~ - ----.,..~ .... .-~-"",.,.....~"""------.., .·· ···--..~:..,_ -~_..,. •··- -.- ,-. ..- _· .~ .. :- .& 

Velilerden 77'si (% 41,4), din dersi okuyan QOcugunun zaman 

zaman kendisini ve ailedekileri namaz kilmak, iQki iQmemek, sigara 

iqmemek, hurafelerden sakinmak gibi konularda ikaz etti~ini belirt

mekte; buna kar~ilik 96 veli ise ( % 51,6 ), Qocu~un boyle bir i -

kazi bulunmad1~in1ifade etmektedir. Demek ki, % 40 gibi bir veli 

grubu, namaz gibi dini bir ibadet konusunda oldu~ gibi, sigara, 

alkol gibi toplumsal zararli al1~kanl1klar ve· hurafeler konusunda 
---..,_ 

din dersi oltuyan o~enciler tarafinlian uyarilmakta, bo)'lece, din 
. 

o~etimi bir bakima sosyal uyari araci da olmaktadir. 
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SORU : 14. " Qocu~uza, ailenizde dini bilgiler o~retil-

mekte midir ? Kim tarafindan ? " . . 

14 l 15 

45 13 2 60 

12 15 . 
• 
l BABAESK! VEL!LER! 13 1 14 . 
!V!ZE VEL!LER! 13 13 . 
~ ! KOFQAZ VEL!LER! 18 6 24 

t---- --------------- - -----.. ·- +-------···- --·--'. 
' T 0 P L A M 154 29 3 186 . 

i ' 

; % 83 % 15,5 J%1,5 . % 100 '. 
.... ..-.....z 1 12:;~~-~.d'_.. ·,~~ ..... ~ .. ...__,...,...._-. ,.. ,.,. • --, -.:. • • - " - . - --,...,....._...""'~~~- ... . ~- - - - -~ •• .•• .• - .... 1f · - · · · ~ . .,.~· "(i-_ - -~I . 

Aileler~ yilzde 83'il, evlerde QOcuklarina dini bilgiler 

o~retildi~ini, yilzde 15,5'i ise, aile i9inde dini bilgi verilme

di~ini ifilda atmektedir. Aile i9inde QOCU~a dini bilgiler veril

di~ini belirtenlerd.en 89 veli (% 48), bunun ailede anne-baba, nine 

ve dede tarafihdan yap1ld1g1n1 bildirirken, geriye kalan veliler, 

bunun kim tarafindan gerQekle9tirildi~i konusunda herhangibir ~ey 

bildirmemektedir. Halbuki, 12.nci soruya cevap olarak, velilerin 

% 32'si kendi dini bilgi seviyesinin okulda okuyan QOCu~unkinden_ 

daha iyi oldu~u belirtmesine kar~1l1k, Qocugununkinin daha iyi 
. . 

oldu~u ifade edenlerin orani ~ 54'tur. Oyleyse,, okulun o~etti~i 

' -· dini bilgi seviyesi, aileninkinden daha yiiksektir. Bu yoniiyle, din 

din dersinin davletin okutmasinda yarar olmaktadir. 
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SORU : 15. " Pek <;;ok Avrupa iilkesinde ve Amerika'da 9 

ilkokul oncesinde de, anaokullarinda 9ocuklara din dersi veril

digi bilinmektedir. Biz, QOCUS'UD.Uzun bu ihtiyac1n1 nasil kar91-

l1yorsunuz ? Ve bu konuda ne dii9ilniiyorsunuz ? 11 : 
~ 

TABLO : 55 
~ 

...... _. ____________ _______ ·-··----- ----------
AVRUPA VE .AMERIKA'DA OLDUGU G!B! B!ZDE DE 
OKUL ONCES! D!N DERS! ·- , 

· VEL!LER OLMALIDIR OLMAMA- . ~J?NDM~Z .. _ . KARAR B09 TOPLAM 
LIDIR UGRETI-OGRZTE-SIZ 

YORUZ MIYORUZ 
-·----~- .. _ .. - .. ---·----·-· - - . . 

·LULEBU.L!SE.VEL!LE. 8 14 3 25 

GUNDOGU MAH. VEL!LE. 15(X) 15 3 .,. 2 20 

AHMETBEY VEL!LER! 7 1 7 15 

.HAM!TABAT VEL!LER! 50 3 l 6 60 

CELAL!YE VELilER! 12 2 1 15 

.BABAESK! VEL!LER! 5 8 1 14 

V!ZE VEL!LER! 13(X) 13 13 

KOFQAZ VEL!LER! 20 2 1 1 24 
,_....,, __ _ _ _ ______ _ ,. - r-· '-~ ·- • '""· ·• · -- •__. ·· - ---· - - ---.--~ ... - . 

TOPLAM 130 6 57 3 4 14 186 
c/ /0 70 %3 ~630 ,6 %1,5 %2 %7 %100 

(X) Giindogu Mahallesi'nden 15 veli ile Vize !lQesi'nden 13 veli, 
aileleri i9inde ve camilerde kliglik ya§kaki 9ocuklar1na dini 
bilgiler ogretildigini belirtmelirinin yaninda, ayni zamanda 
Amerika ve Avrupa iilkelerinde oldugu gibi, bizde de ana okulun
da din e~itim ve ogretimi verilmesini istedikleri anla~i1mi~tir. 
Bundan dolayi da, 15 ve 13 olmak tizere iki de~a yazilma olmu9-
tur. 

Velilerin bu soruya verdikleri cevaplarda Qe~itli belirsizlik

ler bulunmakla birlikte, velilerin % ?O'inin iilkemizde ana okulunda 

da din a~retimi ve e~itimi verilmesini istedikleri, % 30,6'sinin 

ailede ve kendi imkanlariyla kiiQiik ya~ta okul oncesi dini bilgiler 

verdikleri anla~ilmaktadir. 
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SORU : 16. " Qocugunuza okuJmn dii;;i.nda, devletin yetki

li k1ld1g1 herhangibirinin din dersi o~retmesini ve okutmas1n1 na

sil kar~iliyorsunuz ? Bnnu ister misiniz ? " 

TABLO. : 56 
~-------·· . ·-~·"'··-~---~--- ... ·-~~,_ _.,,, ___ ,_..,.,,. __ __... .. ____ """'.. . . .. ·- -- --···· - -- -- ··-

l OKULUN Dif;UNDA- DEVLETiN YETK!L! KILDIGI 
VEL!LER : B!R!N!N D!N DERS! OGRETMES!N! : 

'. ~1;;;!~" ·~-tST~~~T-~~~SIZ l BO$ TOFLAM l 
h---· ·-- -
I 

t f LOLEBU .L!SES! VEL!. 

. l_'!i:tmfJX'hlll:BVl~L!LER! ' ; 

''~lll'!IJ>!fft.EY··-. :u • VEL tt.E. 

17 7 

17 2 

14 1 

' !HAM!TABAT VEL!LER! 34 17 2 
1 

1 CELAL1YE VEL!LER! 10 5 

(BABAESK! VEL!LER! 8 6 
I . i V!ZE VEL!LER! 12 ~ 

' 
1 KOFQAZ VEL!LER! 17 6 
; 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TOP LAM 129 
% 69 

.,....__ ---·-

45 
9; 24 

2 
% 1 

1 

1 

7 

1 ___ ..._~------
10 

cl 5 /0 

25 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 

186 
% 100 

Bu soruya alinacak cevaba gore, velilerin, okul d191ndaki 

yani ~e9itli Kur' an Kurslari;wla, yaz tatilinde blitilii camilerde a -

~ilan Yaz Kurslarina velilerin ragbetinin ne olacag1n1 tesbit edil

mek istenmi9tir. Devletin yetkili kildigi ve Diyanet !~leri Ba§kan

liginca yilriitlilen din dersi o~retimine, yani okul dl.~1 din dersine 

velilerin ne kadar1 evet, ne kadari hayir diyor 9eklindeki merakimi

zin giderilmesi kadar, okul di~i ama devlet kontrolundaki din o~re

timine Velinin bak1~ S<}l.SJ.nJ.n tesbiti de onemli bir husustur. 129 

veli (% 69), oku1 diQinda da olsa devletin yetkili kildi~i birinden 

ve bir yerden din dersi aldirmayi istedi~i, 45 velinin (% 24) ise 

bunu istemedi~i anla~ilmaktadir. 
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SORU : 17. 11 Komii;iularinizda ve qevrenizde, din kiiltiirii 

alan, din dersi okuyan <;ocuk:larla, din dersi okumayanlar arasin

da bir de~i~iklik farkediyor musunuz ? Bu konuda bir kiyaslama 

yaptiniz mi ? Nasil ? " : 

TABLO : 57 

QEvREr1!z:ri:E D!N DERS! OKUYANLARLA- OKUMAYAN
LAR ARASINDA MUSPET YONDE B!R FARKLILIK VE 

V E L ! L E R D!N DERS1N!N QOCUK UZER!NE B!R ETK!S! : 

r-~~ -· . . . r-~ ~~; . -~yo~-~- E~~~~~-~KA~~~IZ I ~o~ __ TCJPLAM . 
I LULEBU. LISE VEL!• 20 4 ' - - I 1 25 
I I 

I GtlNDOGU MAH.VEL!. l 
I .AHMETBEY VEL!LER!· 

i 
HAM!TABAT VEL!LE. I 
CELAL!YE VEL!LER! 1 

I 

BABAESK! VEL.!LER!t 

vtZE Vh"'LILER! 

KOFQAZ VEL!LER! 

TOPLAM 

20 

14 

39 

11 

9 

? 

19 

139 
% 75 

1 

3 

1 

5 

3 

17 
% 9 

5 

5 
% 2,6 

6 

3 

5 

2 

16 

)ii 9 

7 

1 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 

9 186 

965 %100 

Velilerden 139' u. yani ~o 75' i, din dersi okumasinin, ,gocuk 

lizerinde daha terbiyeli, daha saygili ve daha uysal olmak gibi 

bazi gozle goriili.ir etkilerinin oldugunu, din dersi okuyanla okuma

yan Qocuklar iizerinde bunun farkedildi~ini belirtmektedir. Veli -

lerden % 9'u, din dersi okuyan ve okumayanlar arasinda herhangi -

bir farklilik olmad1~1n1 bildirirken, % 9'u da, boyle bir gozlem 

yapmad1~1n1 ifade etmektedir. Aneak, velilerin % 75 gibi biiyiik bir 

ekseriyetinin, din dersinin <;ocuk iizerindeki etkisini ~arketmesi, 

memnuniyet verici bir durumdur. 



362 

SORU : l 8. " Devletin okullarinda ve devletimizin musa

adesiyle a91lan kurslar Ve camilerdeki yaz kurslari haricinde 

ba9ka yerlerde din dersi okutuldugunu dil~iinlirseniz, buralarda 

ogrenenlerle devlet kurumlarinda ogrenenler arasinaaa ne gibi 

bir fark olmaktadir ? 11
: 

TABLO : -58 
r--...,,;;a~;;;;;;i;.-==- ·~~ .... ,1"j.-~,;-T ----=- - . · ·~-·~-:-.... --:-;::;o.~.;.u.- . -~...,.~ . , .• : -~----.... -- .. --

r D.i!:VLBT IN OKULUNDA VE DEVLET!N KONTROLUNDA. , : .. 
~D!N DERS! OKUYANLARLA, DEVLET KONTROLU DI9INi DA D!N DERSi OKUYANLAR ARASINDAK! FARK : 

:v EL! LE R 
r·~~"llLE~· - ~~~~- · 1 n~VJ:iET - KONTJF ARK . iliRAR BOG t TOFLAM 
. ROLu"NDAK! !Y:t: ROLU DI:j,iIN -YOK SIZ 
~ I DAK! !YI 1 

·-US=· .... 'U""'-f·"'""""""'""'···,._,· ...,.,_........., . . ,...,,. ,_.,,,,,""'SS.-. -. ........ """'---.-J .... , . ...... --~~~~- . . ~--~::~ .f-~--.·-- 0
- , •• • • """"· -~ ·, ·-J -- • 

~LULEBU.L!SE.VEL!, . 13 I - 5 2 5 25 

GilNDOGU MAH.VELI. 12 ! 

AHMETBEY Vl!."L :IT.,ER! 6 
~ ... 

:HAM!TABAT VEL!LE. 2.8 

CELAL!YE VEL!LF.R! . 5 

,BABAESK! VEL!LER! ·a 

. V!ZE VEL!LER! 9 

KOFQAZ VEL!LER! 22 

TOPLAM 103 
°lo 55 

4 5 

7 

5 2 

3 

3 

9 25 
'lo 5 %13 

8 20 

15 

9 16 60 

l 2 15 

2 l 14 

l 13 

2 24 

14 ·35 186 

% 7,5 %19 %100 

-- - ... , ---·-···· -· . 

Velilerin bUyiik bir ekseriyeti, devletin okulunda okuyan 

ogrencilerin daha glivenli dini bilgiler aldiklarini, halbuki dev

letin kontrolli di~inda dini bilgiler OBTenenlerin bazi a§1r1l1k

lari oldugunu ifade etmektedir. Boyle dii~iinenlerin say1s1 l03'ti.i.r 

yani % 55. Velilerden sadece 9 tanesi, di~arda ogretilen yerlerde, 

daha geni~ bilgi verildigini ve tatbikat da yapt1r1ld1gin1, Kur' an 

ogretildigini belirtmekte, 25 veli ise (%13), arada fark gormedi-
. 

gini izah etmektedir. ( Bo§ ve Kararaiz ) oraninin yiiksek olmasi 

(% 26,5), velilerin bu soruyu cevaplamakta qekimserligini goster
mektedir. Ancak, biiyiik 9ogun.J.uk, okulu ve camiyi tercih etmektedir. 
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GORU : 19. 11 Ozel ki9i, dernek ve vak1flar1n ac;ttigi kurs

larda ve egitim kurumlarinda bu dersin okutulmas1n1 nasil kar -

1ii111yorsunuz '? Siz hangisini istersiniz ?": 
TABLO : 59 

... ··~ · . ~· -- . . 
' ' l 
i 

QOCU~UMUN D!H D:iRS.t OKUMASI !Q!N .i:ST=:D1G!M YER 
~ V E L ! L E R 

f 
t 
~ 

ILULEBU.L!SE.VEL!. 

GUNDOGU MAH.VEL!. 

:AHMETBEY VEL1LER! 
I 
tHAM!TABAT VEL!LE. 
r 

lcELAL!YE VEL!LER! 

·BABAESK! VEL!LER! 

;V!ZE VEL!LER:t 

'. KOFQAZ VELilIBR! 

TOP LAM 

" 

DEVLET!N .DBRNEK 
OKULU :vAKIF 

OKULU 
-- ----· ··~ --.. .... ·· ··-- ··- -·-. 

12 11 

12 7 

7 5 

29 22 

5 ? 

11 3 

11 

9 .6 

96 61 

% 51,6 % 33 
--.. - --·--

HER !- H!Q f KARAR BO~ TO:PLAM 
K!S! B!R11SIZ 

I J 
' - --· ---···· -·- ·· ·l · I 

I I 
t 

2 25 - I 
I 
I 1 20 - i 
I 

3 15 

2 7 60 

' 2 l - I 15 

14 

1 1 13 

7 2 24 

12 2 3 12 186 

% 6,4 %1 %1,6 r.;~ 6/1- % 100 

~..!- - ---··· ....C. ·h•• - -- ... 

Velilerin 96'si (% 51,6. ), okul di~inda Qe9itli dernek 

ve vakiflarin din dersi okutmas1n1 normal kar~1lamad1~1n1, mut -

laka okulu tercih edece~ini i!ade etmektedir. Dernek ve vakiflarin 

din darsi okutmasini iyi kar~1lad1g1n1 ve tercih edece~ini bildi

ren 61 veli ise (% 33), bu dernek ve vak1flar1n, camiler ve Kur'an 

Kurslari olaca~i du~iincesinde olarak bu karari vermektedirler. 12 

veli de (% 6,4), her ikisini de tercih edebilece~ini bildirmekte

dir. Ancak, QOcu~unun din dersi okumasi konusunda, velilerin ek

seriyetinin tercihi, devletin okulu ve devletin okutmasidir. Bu 

durumda, 1982 Anayasiyla getirilen mecburiyette isabet olmu~tur. 
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SORU : 20. 11 Okullar1m1zda bunce dersin yaninda din 

dersi okutulmasayah., siz gocugunuza okul di:;inde h•::.rhancibi:c 

yerde din dersi c.ldirir m1yd1n1z ? Nerede ? 11 
: 

TABLO : 60 

tEGER OKULDA D!N DERS! OK'CT:JLHASAYDI QOCUGUMA 
l D!N!N! A9AGIDAK! ~~EK!LDE VE YERDE OGRET!RD!M 

v EL 1 L E R ~~;;·---i~;mRs~-~- rw~s-- ~--· ~1<;·-- ~iM~TBof.) rToPLAM 
1 o~~ -. "LARINDA 'ALDIR- oGRE-srz I 
l
:TIRIM DEVLET MAM TE- 1. , 

KONTROLUNDA MEM : 
' ' 

LULEBU.L!SE. VEL!~· 7 15 3 25 

GUNDOGU MAH.VEL!~ 

AffiIBTBEY VEL!LER± 

·HAM!TEBAT VEL!LER! 

CEL.AL!YE V'ili!LER! 

BABAESK! VEL!LER! 

·v!ZE VEL!LER! 

KOFQAZ VEL!LER! : 
¥£WWWWW'.liX!ID.a..C 4>4 )DOZW:•....,+=W-W Z\I 

TOPLAM 

2 

4 

1 

17 
7o 9 

16 

15 

35 

11 

9 

10 

l~ 

129 

% 69 

·-.... 

4 

1 

2 

le 
% 5 

2 20 

15 

19 6 60 

15 

1 14 

1 13 

1 24 
--~·"'"" 

21 l 8 186 

%11 5a4 c/ -;o 100 

Velilerin ekseriyeti, 9ayet devletin okulunda din dersi 

okutulmasaydi, yaz tatilinde camilerde a91lan yaz kurslarina, 

Kur'an Kurslarina gondererek gocuguna dinini ogretecegini, bir 

kismi, devletin okulunda okutulmasa ba9ka bir yerde dinini ogre

temeyecegini, aaz1lar1 da ba~ka bir yerde ders ve kurs ald1rma

yacag1n1 i~ade etmektedir. Din dersinin, devletin okulunda oku

tulmamasi halinde, 17 veli (% 9) kendi imkanlariyla ogretece~ini, 

21 veli (% 11) hiQ ogretemeyecegini; 129 veli (% 69) devletin 

kontrolunda yaz kurslarina cam~lere gonderece~ini, 10 veli (% 5) 

ise, ba§ka bir yerde kurs ald1rmayacag1n1 belir.tmektedir. Velile

rin genel e~ilimi, din dersini, devletin kontrolunda okutmaktadir. 
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SORU : 21. 11 <;oeugunu~un okudugu okulda bu derai, bran~ 

ogretmeni mi, yoksa ba:;;ka derslerin ogretmeni mi okutuyor ? 11 

T.ABLO : 61 

VMi!LER 

LULEBU.L!SE VE. 

,GUNDOGU MAH. VE. 

AHMETBEY VEL!. 
! 
j HAMITA.BAT VEL!. 
I 

JCELAL!YE VEL! •. 

iBABAESK! VEL!. 
\ 

\V!ZE VEL!LER! 

' iKOFQAZ VEL!LE. , 

T 0 p L A M 

lf.i;W...._,· .. .. ·., _,:....:. .. .-.__ ___ ~~-, ... -.... . ·-

QOGUGUMA D!:N DERS!N! OKULDA OKUTAN OGRETMEN : 

DIN DERS!I BA9KA DERS · B!LM!YORUM\ BO~ . TOPLAM 
OGRETMEN! OGRETMEN! 

25 ~ 25 

6 11 2 1 20 

11 4 15 

16 33 1 10 60 

3 12 15 

11 1 2 14 

10 2 1 13 

2 22 24 
; 

84 84 4 I 14 186 I 
96 45 cl 45 % 2 '%7 5 % 100 /0 

' I ' •• ' • -.-~. r.· •• - ·•., .._ ... ~ .. .... .... ,..,. ,_,, _ .":, · .. _,,,.. _ __ J ·-·· ..• .•.•. , -i. ~ . .. . - .. a ·•· · • 

Din dersini bran~ ogretmeni mi, yoksa ba~ka derslerin 

ogretmenleri mi okutuyor ~eklindeki soruya, velilerin verdikle

ri cevaplar iizerinde hassasiyetle durulmasi gerektigine inaniyo

ruz. Velilerin yuzde 45'i, din dersini bran9 ogretmeninin okuttu

gunu soylerken, bir 0 kadari da (% 45'i) ba9ka derslerin ogret

menlerinin bu dersi okuttu~u bildirmektedir. Burda dikkati qe

ken bir husus, din dersi ogretmenlerinin daha hentiz ancak dersle

rin yarisina girebildi~idir. Bir onemli husus ta, koy ve kasaba 

okullar1nda din dersi ogretmeninin QO~unlukla bulunmadigi, 9ehir 

okullarinda ise genellikle din dersine, bu dersin bran~ 5~retme

ninin girdi~idir. 
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SORU : 22. II Qocugunuzu yaz tatilinde camilerde 8Q1lan 

Iaz Kurslarina conderiyor musunuz ?": 
TABLO 62; 

.r ···------·-·-- -·-----------------------

VEL!LER • 
YAZ TATILINDE QOCUGLl'IU CAM!:tERDE AQILAN 

YAZ KURSLARINA : 

-OO~;~~lY~~~ j ;OND~~t~ ORUM j B09 TOPLAM t 
--------·------ -----~----- ~---··--·- ·· · - · - -·- ---· ··-· •... t 

I : :~ I LtlLEBU.L!SE. VEL!LER! 

·GUNDOGU MAH.VEL!LER! 

AHMETBb~ V".t:L!LER! 

HAM!TABAT VEL!LER! 

CELAL!YE VEL!LER! 

BABAESK! VEL!LER! 

'V!ZE VEL.!LER! 

KOFQAZ VEL!LER! 

T OPLAM 

17 

15 

15 

30 

12 

5 

10 

16 

1 29 
% 65 

15 I 
60 l 
~~ 1' 
13 

23 7 

3 

8 1 

8 24 
---·---- --------'--··-·--··------

58 
9~ 31 

8 ' 186 
%4 96 100 

Anketimize cevap veren velilerden ,120'si ( % 65 ), yaz 

tatilinde QOCU~U camilerde aq1lan yaz kurslarina gonderdigini, 

58 veli ise (% 31) gondermedigini ifade etmektedir. Demek ki, 

velilerin iic;te ikisi, camilerde acilan yaz kurslarina ra~bet et

mekte ve Qocu@;unu bu kurslara gondermektedir. Velilerin QOCukla

rini yaz kurslarina, ve camilere gondermelerinin gayesi, okulda 

ogrendi~i dini bilgileri takviye oldu~ kadar, daha qok ta, Kur'an 

o~renmelerini(~ uygulamali olarak ibadetleri ogretebilmektir. oy

leyse, Diyanet !~leri Ba9kanlig1 1 n1n ve bu arada mliftiiliiklerin, 

yaz kurslarina olan bu ragbeti de du~iinerek, yaz kurslarina daha 

fazla onem vermelerinde yarar ve zaruret bulunm~ktadir. 
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BORU : 23. II ~-ayet 9ocugunuz camiye Yaz Kursuna gidiyorsa, 

okulda din killtilrti ve ahlak bilgisi dersinde ogrendi[:i mi, yoksa 

cemideki mi daha qok ho~una gidiyor ~i ft 

TABLO : 63 

JKULDA VE Cl'~N~DB 1AZ KURSliNDA Dill Dl!.RSl OKU-
v E L ! L E R YAN YAVRU.MuN HO~,:JUNA G!D:SH DAHA <{OK . . 

OKuLDAK! CAM!DEK:t HER l:K:t- KARARSIZIB0~1~0PL~ 
S! DE 

~.,,,·---·~·-·-·----... • 
LULEBU.L!SE.VEL!. 5 2 8 2 8 25 .. 

l GtlNDOGU NAH.VEL!. 5 5 8 1 1 20 ~ 
·,;: 

.AHMETBEY VEL!LER! 3 6 6 15 .. 
HAM!TABAT VEL!LE. ' I 24 6 12 7 ~11 60 

CELAL!YE VELILER!· 8 3 3 l 15 1 

BABAESK! VEL!LER! 6 .2 l l ' 4 14 

.V!ZE VEL!LER! 3 2 4 1 3 13 

KOFQAZ VEL!LER! 14 3 3 2 2 ' 24 

T 0 p L A M 68 29 45 15 ;29 186 
! 
I 

(,1(.. 37 %16 cl 24 % 8 .%16:%100 I fV /0 
~ .... - .... ~ .. -----~-·- ··-~--- ,,_.,..._ .... ._, ...... 

--~·-··- -- -.-• . 
Velilerin bu soruya verdikleri cevaplarin incelenmesin -

den ; 9e~itli yerlerde din dersi okuyan qocuklarinin en cok ho§u

na giden yerin, okul ve okulda ogretilen din dersinin olmasidir. 

68 Veli (% 37 }, <;ocugunun en QOk hOEiiuna gidenin, okulda ogreti

len oldugunu bildirmesine kar~1l1k, 29 Veli (% 16), Camide.ki OgTe

tilenin daha 9ok ho9a gittigini 9ilnkli yaz kurslarinda Kur' an oku

manin ogretildigini belirtmekte, 45 veli (% 24) ise, okul ve ca -

minin birbirini tatamladigl.Il1, her ikisinin de qocug'UD.un hofiuna 

jitt±~ini ifade etmektedir. % 8 Kararsiz ile, % 16 Bo~ cevap ol

masi, toplam % 24 gibi bir veli grubunun, Qocu~u yaz kurslarina 

gondermediginin i~areti 9eklinde anla~1lmal1d1r kanaatindayiz. 
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SORU : 24. 11 Mevcut 9ekliyle :;;imdiki Din Dersini yeterli 

buluyor musunuz'? Bir Alman' in, bir !ngiliz' in ortao G·retimdeki <;o

cugu haftada dort saat din dersi okum[tSina kc:1r~1l1k, sizin c;ocu6u-

nuz, ort .-1.J lctld~: 2, lisede haftada bir saat din dersi okumasini 

nasil karGiliyorsunuz 
TABLO : 64 

? II! 

,-
'MEVCUT SEIGJ!YLE ORTAO!<..ULDA B!R,L!SEDE !K:t 
I " 

'. SAAT DiN DERS!N! : 
;. ·----- ··· ·- \ VEL!LER 
~YETERL! 'YETERS!Z lKARARSIZ 
l BULUY ORUM · B UL_~?~~~--·- __ . 

ri-- · -

LULEBU.L!SE VEL1. : 
! 

GuNDOGU MAH.VEL!. i 
·AHMETBEY VEL!LB. 

HAM!TABAT VEL!LE. • 

CELALITE VEL1LE. 

BABAESK! VEL!LE. 

V!ZE VEL!LER! 

KOFQAZ VEL!LER! 

TOP LAM 

... ~:-··--·- -.- . , .. ,... 

2 

6 

1 

24 

4 

5 

4 

6 

52 
96 28 

22 

14 

14 

24 

11 

8 

8 

17 

1 

2 

1 

4 
~; 2 

10 

1 

l 

; 12 
96 6 

TOPL.Al-1 

25 

20 

15 

60 

15 
14 

13 

24 

186 
% 100 

i . .. 
I 

j 
I 
I 

Velilerin % 28'i, mevcut ~ekliyle ortaokulda ha~tada 

iki saat, lisede ise haftada bir saat olarak okutulan din dersi

nin yeter1i oldugunu belirtmesine ragmen, % 63'li, ders saatlar1-

nin az olmasi nedeniyle yetersiz oldu~u bildirmekte ve bizde 

de, Amerika ve Avrupa lilkelerinde oldugu gibi ders saatlarinin 

art1r1lmasin1 .istemektedir. Herne kadar, velilerin kendilerinin 

dini bilg~ seviyesi, o~rencilerin ki kadar yoksa da, velilerin 
-

mevcut din dersini yetersiz bulmalari lizerinde durulmasinda isa-

bet olacagi kanaatindayiz. 
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SORU : 25. II QocugllD.uza bu dersten okulda vedilen ev odev
lerini hazirlamasanda yard.1mc1 olabiliyor musunuz? Ev ve donem o
devini yaparken, Qocugunuza yetecek kadar,evinizde dini bilsi ve 
kitap var mi '[ Bu konuda ona kim yardim ediyor ? rr 

TABLO : 65. 

D1N D.ERSINDEN ODbV HAZIRLAHASI KONUSUNDA 
v E L 1 L E R J:f~tz.,~:o.i14_Q.l. rK:tT~LARii~Tiz ···- )KARAR j BO~. TOPL1 

OLABILI OLAMilOR .Y~~ER YETER .BELIR 1SIZ : 
YOR 1 L! S!Z S!Z , 

·i 

LULEBU .L!SE VEL!. 20 5 18 2 5 2c ,,, 

GUNDOGU MAH.VEL!. 16 4 12 8 2C 

AID1ETBEY L!SE 
. 

VE. 11 4 8 7 - I 1 r: 
i .; 

HAM!TABAT VEL!. 29 22 29 22,; 9 60 

C.iLAL!YE VEL!. 10 4 10 4 1 15 

BABAESK! VEL:t. 9 3 3 9 1 1. 14 

V!ZE VEL!. 12 1 6 _, 7 • 13 

KOFQAZ VEL!. 19 5 14 4 6 24 

T 0 p L A M. 126 48 100 34 40 ' l ' 11 186 

% 68 ~6 26 ' 1;-' 54 %18 ! •%22 • ~% 6 % 100 70 .. -.-·- -- -- ~· -- -··. e.• . .,......,...t'=':_ .;:.:.,., . -.•. '· ' '! ----·:·· ,._. I · 

' 

Ankete verilen cevaplard.an, velilerin % 68'inin, gocugunun 

din dersinden verilen ev ve donem odevleriyle ilgilenmesi ve yar

dimci olmasi, buna kar~1l1k, % 26's1n1n ise Qocugunun din dersi 

odevine yard1mc1 olamad1g1n1n anla~ilmasi memnuniyet verici bir 

durumdur. Demek ki, velilerin liqte ikisi, yavrusunun din dersi 

odevine yardimci olabilmektedir. Diger taraftan, velilerin % 54'li

niin evinde din dersine yard.:unci olabilecek dini kitaplarin bulun

dugu, buna kar~1l1k, % 18'inin evinde yeterli dini kitap bulana -

madigi, % 22'sinde ise belirsizlik oldu~ anla~ilmaktadir. 
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SORU : 26. 11 C{evrenizde 9e:;>itli uygunsuz hareketler ve 
haylazlik yapan gocuklarin, bu hareketleri yapmal8r1nda ve boyle 
davranmalarinda, dini kliltlir almamalarinin bir etkisi var midir 
sizce ? Nasil ? 11 

TABLO : 66 

·v E L ! L E R 

LULEBU.L!SE VEL!. 

· GONDOGU BAH.VE. 

AHNETBh"'Y VEL!. 

HAM!TABAT VEL!. 

CELAL!YE VEL!. 

.BABAESK! VEL!. 

V!ZE VEL!. 

KOFQAZ VEL!. 

TOPLAM 

... ~i'-:>;>.--=-··· 

QEVREMiZD.:.:: u j_(_; .:;1JSDZ EAR2KET 1AFAN QOCuKLARIN 

BU H.AREKETLER! YAF'MASINDA D!N KULTURU ALMAMA-· 

LARININ BTK!S! VE T:i!:S1R! : 

VAR 

22 

18 

15 

31 

14 

11 

11 

20 

142 
~~ 76 

YOK 

3 

2 

9 

l 

3 

3 

21 
$611 

KARARSIZ· B09 TOP LAM 
------~~--·--.-.,._ .. ,,,. 

25 

20 

15 

8 12 60 

15 

14 

2 13 

l 24 

10 13 186 
% 5 c' 7 . 70 7& 100 

Velilerin ylizde 76'si, din dersi okumanin, gocuk ilzerinde 

daha uysal, daha terbiyeli ve agirba~li, saygili olmak $eklinde 

etkilerinin bulundufSun,u ifade etmektedir. Bu veliler, din dersi 

okumayanlarin, okuyanlara gore daha a~iri ve saygisiz hareketleria 

ve davran19lar1n iQinde olduklarini bildirmektedirler. Velilerin 

ancak % ll'i, din dersichl.unamalarinin, dini killtilr almamalarinin 

QOcug'Ull uygunsuz hareketler yapmasinda bir etkisinin bulunmad1g1-

n1 belirtmektedir. 

Velilerin dortte ilqilniln, gocugun daha uyumlu ve saygili ol=a

sll:lda,din dersinin·etkisini belirtmesi, memnuniyet vericidir. 
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SORU : 27. " Evinizde klitliphaneniz var mi ? Kac; kitap 

var ? ( Klitliphanenizde kac; tane dini kitap var ?)": 
TABLO : 67 

.2;VlHiZD.;i; KUTUl'HANEM!Z 
v ,., :r:, :t T ·17 T""' 

~ .J.• ·'-' -'· VAR YC•I( K.l:T.Al AD=D~ llJ' ~1:: :]1 TO:::·'I-'.\.Il 
DAN 

-"AZLAI AZ ·-LOLEBU.LESE 
.. 

VEL!. 22 3 16 i 6 25 

,GUNDOGU .MAH VEL! • 16 4 8 8 20 • 
DlME~EY VEL!. 15 9 6 15 

HAM!TABAT VEL!. 31 26 14 17 3 60 

CELAL!YE VEL!. 7 7 3 4 1 15 
. BABAESK! VEL! • 12 7 5 ·2. 14 

V!ZE VEL!. 13 6 7 13 

KOFQAZ VEL!. 12 12 12 12 24 

T o·-' "' 
p L A M 128 52 75 65 6 186 

% 69 7628 %40 %35 ,% 3 %100 
,.~~ .. ----· - - -...l~:<';-..'.;~,-..., , ... . , ~·L. , • .,....r. 9" ••·• ·--•;- " "~·~·,r.,..,,_·-:----11· ·~ •. ;". 't; ,-."<• ,.\,....__.,..,.,.{,,..-.._•-~ .c~, -~·~~>'• • • ·>' ~-· -·.•_,-. '""'·'" 'w- Jo.""•-'l'"·-·•-..o.• ,.-..'_. •.. ·- -- --......_- -:: ··--

Velilerin bu soruyu, yani n Evinizide klitilphaneniz 

var mi ? " sorusunu, anketin genel havasi i~inde din1 kitaplarin 

olup olmadigi 9eklinde anladigJ.ni ve buna gore cevap verdigini 

gormekteyiz. Nitekim, velilerin % 69'u evlerinde klitliphane oldugu-

nu ifade etmesine kar91l1k, bunlardan ancak ;6 40' J., on adetten 

fazla din! kitaplari bulundugunu bilidrmektedir. Velilerin % 28'i 
\ 

evlerinde klitil_hane bulunmad1g1n1 ve yine % 35'i de, evlerinde 10 

adetten az dini kitap oldugunu belirtmektedir. Buradan, velilerde 

yeterli miktarda dini kitap bulunmadigi:mx anla~ilmaktadir. Din og

retiminin mecburt olmamasi ve ailelere birakilmasi durumunda, aile-

lerin yeterli miktarda kaynak kitaplari bulunmamasindan dolayi bir 

ba~ari saglanamayacagi a~iktir. 
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SORU : 28. " Evinizde ve klitliphanenizde Diyanet !;;leri 

Ba 9kanligi Iayinlarindan var mi '? Han[;ileri ? 11 

TABLO : 68 
, .. 

EV!/JJ!ZDE VE KUTOFHANEM!ZDE D!YANET 

V E L ! L E R lil.II:~L KllAPLARDAN : 

________ .... _.,"""', _____ .,~-~--·--~"'"'._: ·,_- ·_~o_KJ B09 ~L~-
. • I 

LOLEBU.L!SE VEL!. 18 5 

GUNDOGU MAH.VEL!. 

AHMETBEY VEL!. 

HAM!TABET VEL!. 

CELAL!YE VEL!. 

BABAESK! VEL! 

V!ZE VEL!. 

KOFQAZ VEL!. 

TOPLAM 

11 

7 

7 

4 

7 

9 

7 

70 
% 38 

8 

8 

43 

10 

7 

3 

17 

2 

1 

10 

1 

1 

15 
% 8 

25 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 

186 
96 100 

Velilerin % 38'i evinde Diyanet !~leri Ba~kanli~i yayini 

kitaplar oldugunu bildirmesine kar§ilik, % 54'li ise, Diyanet 

Yayini kitap bulunmad~~ini ifade etmektedir. Diyanet yayini bu

lunudu~u ifade edenler genellikle, Kur'an-i Kerim ve Feygam -

berimizin Hayati gibi kitaplar olduguhu belirtmektedir ki, velile

rin iyinde Diyanet yay1n1 oldugunu bildirenlerde bile yeterli 

kitap olmad1~1 anla~1lmaktad1r. Bir onceki 27.nci soruya cevap 

olarak evlerinae lriituphane bulundu~u bildiren veli oraill.D.in % 
69 olmasina kar~ilik, evlerinde Diyanet yayinin bulundugunu bil

direnlerin sayisinin % 38'e du9mesi dil9ilndiiriicildti.r. Demek ki, yay

gin din e~itiminin muhatabi olan veliler, yaygin din e~itimi yap-. 
mak gorevi kendisine kanunla verilen Diyanet yayinindan istifade 

konusunda mahrumiyet i~indedirler. 
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TABLO :. 69 

y[;KS:C.:K L!SE ORTA i.LK 
if E L ! L ER: OKUL OKUL OK'JL 

~LtlLEBU.L!SE. 

GUNDOGU MAH. 

AHMETBEY VEL!: 

HAM!TABAT VE. 

CEL.AL:tYE VEL!~ 

.. BABAESK! VEL!. 

4 

1 

l 

V!ZE VEL!LER!. 

KOFQAZ VEL!LER! 

5 

8 

TOPLAM 19 
'%19 

5 

2 

1 

l 

7 

4 

20 

9619 

6 

l 

1 

l 

l 

1 

11 

%11 

6 

12 

12 

13 

4 

4 

60 

1 

24 

93 

'I 

TJ:FLAI·l 

25 

20 

15 

60 

15 

14 

13 

24 

186 

· .. Kofqa_z ve Hamitabat velileri, tahsil durumlarini belirt-

mediklerinden, u Bo§I " hanesi olduk9a yti.kselmi~tir. Dolayisiyla, 

velilerin tahsil durumunu belirlerken, Kof9az ve Hamitabat veli

lerini bu konuda degerlendirme dl.fi!l. tutmayi, 93 olan " Bo§I 11 ce

vaptan, KofQaz ve Hamitabat'in toplami olan ( 24 ve 60 ) 84'u Ql.

karmayi, boylece geriye kalan sayilari degerlendirmeyi uygun bu -

luyoruz • Buna gore,19 veli Yti.ksek okul, 20 veli lise, 11 veli 

o:t:'i#aokul, 43 veli ilkokul ,mezunu olup, 9 da bo~ vardir. Demek ki, 

velilerin % 19'u Yti.ksek okul mesunu, % 19'u lise mezunu, % ll'i 

ortaokul mezunu, % 42'si de ilkokul mezunudur. 
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SONU~ VE TEKLiFLER 

"Sosyalojik a91dan Din egitiminin onemi ve Me9buri din Egitiminin sebeb ve 
Sonui;lar1 Ozerine bir ara§t1rma11ad1n1 ta§iyan bu 9al1§mam1zdan elde ettigimiz 
sonu9lar1 ana hatlar1 ile §oylece ozetliyebiliriz: 

insanin var ol~uyla birlikte var clan ve gerek fertleri ve gerekse top
lumlari etkiliyen dinin,insanin inanma ihtiyacindan daha 9ok,fert ve toplumlara 
huzur ve yon veren,kOltOrOn temelinde yer alan bir unsur oldugunu izah ettik. 
Ferdin doOumundan 510rnUne·kadar,hayatin her safhas1nda,dogdugu zaman isim kanul
masindan,sOnnet olmas1na,evlenmesine ve 510m0ne kadar her konuda dinin etkisinde 
oldugunu belirttik.Din ve inanc1 almayan insan1n yalunu ~a§1racag1n1 ve karamsar
l10a dO§ecegini,dinini ve inanc1n1 kaybeden toplular1n da ce§itli karga§al1klara 
sOruklenerek mahvolaca(lan1 ifade ettikftnsanin,suya ve havaya ihtiyac1 oldugu gibi 
Allah 1a inanmay'!.da ihtiyac1 oldugunu,eski toplumlarda oldugu gibi,gOnOmOz toplumunda 
hatta laik Olk .. elerde de,dinin hem ki§iler arasi ili§kilerde ve hem toplumsal ya§an-.._.. 
tida etkili ve onemli bir kurum oldugunu anlatt1k. 

Bu arada ,islam ilim adamlar1na ve bat1l1 1lara gore ve sosyolojik ai;idan 
dinin ne oldugunu izaha 9al1§t1k.insan1n din ihtiyac1 ile birlikte toplumun devam1 
igin dinin lOzumunu,sanayi toplumunda dinin yeri ve onemini,genel kOltOr iginde 
din kOltOrOnOn etkisini,Ferdin sahsiyetinin geli§mesinde din1 inan9lar1n onemini . ' 

ve Milliyetin geli§mesiyle Milli benligin korunmas1nda dinin rolOnO,Vatan savunma-
sinda ve ekonomik kalkinmada dinin,sapik cereyanlari ve anomiyi onlemede inancin 
rolOyle,sosyal bOtOnle§meyi saglamada,sosyal gozOmlemeyi onlemede din ve inanc1n 
etkisini geni§ce izah ederek,konumuzun esas1n1 te§kil eden din egitiminin saha
s1n1 ve konusunu anahatlariyla belirtmeye 9al1§t1k • .8oylece,egitimi .. ve agretiminin 
yap1lmas1n1 inceledigimiz dinin ,sosyolojik ai;1dan saglam bir zemine ,ilmi bir 
temele oturtmaya 9al1§t1k. 

Cal1§mam1z1n ikinci bolOmOnde ,ana hatlariyla sosyolojik agidan egitimin 
ne oldugunu ,egitim- 5gretim ili§ki.sini,tOrk Milli egitiminin amaglar1n1 ve 
e(litime tesir eden faktor olarak dini ve ahlak egitim ve 5gretimini ele aldik 
Mevcut §ekliyle Olkemizde uygulanmakta clan din egitimi ve ogretimini tesbit 1e 
ve bunu kismen de olsa yabanc1 Olkelerin uygulamalariyle kiyaslamakta yarar , 
gordOk. Bu arada,Amerika,Almanya,Fransa gibi birgok geli§mi§ Olkede olmasina 
ragmen Olkemizde ilkokul oncesi ve ana okulunda din egitimi ve agretimi olma
d1Q1n1, din 5gretiminin ancak ilkokul dordOncO s1n1ftan itibaren ba§lad101n1 
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belirttik.Hemen her Olkede,ilkokulun bOtOn s1n1flarda din o~retimi yap1ld1~1n1 ve 
ayr1ca gok gUglO kilise teskilat1n1n ve cemaat okullar1n1n da din e~itimi igin 
destek olduklar1n1,halbuki Ulkemizde boyle bir imkan da bulunmad101n1,ortaokulun 
bUtUn s1n1flar1nda haftada iki saat,Lisenin bOtUn s1n1flar1n da ise haftada bir 
saat olar~ve mecburi dersler aras1nda 1982 anayasas1 ile okutulan din kUltUrU 

ve ahlak bilgisi dersinin yerine bir karar ile mecbur1 hale getirildi0ini 
izah ettik.Ancak,geli§mi§ Glkelerdeki ve ozellikle hristiyan Olkelerdeki cemaat 
yap1s1ylc\Olkemizin cemaat yap1s1n1n farkl1l101n1,Rmerika,Kanada,Almanya ve ingil
tere gibi laikplsun olmas1nhemen her Glkenin kilise te§kilatlar1nin ve cemaatla
r1n1n ozel okullar agmak suretiyle,mezheplerinin gorG§Gne de uygun bir din egi
timini yapmakta olduklar1n1,Glkemizde ise bu ihtiyacin devlet taraf1ndan ve 
devletin denetim,gozetiminde lGzum ve zaruretini anlatmaya gal1§t1k.Bu yonUyle 
1982 anayasasinin 24.maddesi ile mecburi hale getirilen din dersinin,gok yerinde 
ve isabetli bir kararla koklG bir gozGme kavu§turulduOunu,yUksek ogretimde din 
egitimine yer verildigini,Kur•an Kurslarindaki egitimin ise yetersiz oldugunu 
ifade ettik.Din dersinin mecburi olmad101 ve secmeli olarak okutuldugu donem
lerle,hig okutulmad1g1 donemlere kiyasla,1982 anayasas1 ile ula§1lan neticenin 
kugumsenmeyecek bir a§ama oldugunu,buna ragmen,Almanya ,ingiltere,Amerika gibi 

. devletlerdeki din dersi uygulamas1n1n seviyesine ula§1lamad1g1n1 belirttik. 
Ailede din egitimini incelerken,ailelerin cocuklar1na ilk dini bilgileri 

a§1l1yacak fonksiyonlarin yava§ yava§ kayboldugunu,pargalanm1§ ailede anna ve 
babanin gali§mak zorunda kald1g1 ailede,gocuklara dini ve ahl~k1 masallar an
latip ,ninniler soyleyen nine ve dedelerin de artlk pek bulunmad1g1 ailede 
anne ve babalarin zaten kendilerine bile yeterli olmayan dini bilgileriyle 
gocuklar1na din dersi vermek yonGnden faydal1 ve etkili olam1y1caklar1n1 ifade 
ettik.Yapt1g1m1z anket cal1§mas1nda,velilerin yar1dan cogu ve yOzde 54 10 ortaokul 
ve lisede okuyan cocugunun §imdiki dini bilgi seviyesinin kendisininkinden 
daha iyi oldugunu belirtirken,ogrencilerin yOzde 66,64's1 ailesinin kendisine 
din! bilgileri ogretmesi igirfetersiz oldugunu,yOzde 70 1i ise,okulda ogrendigi 
din! bilgilerin anne ve babas1nin mevcut din bilgisinden daha Uste oldugunu 
i~de ettiklenanla§1lm1§t1rJU,lesinin dini bilgi seviyesinden,kendisinin 
okulda ogrendiginin daha az oldugunu soyleyen ogrencilerin oran1 ise yOzde ll 1dir 
Bu durumda,din de~si ogretiminin,ailelere birak1lmadan devletin okulunda mecburi 
olarak yaptir1lmas1ndaki isabet ortaya g1kmaktad1r.Diger yandan,birer yayg1n 
din eQitimi sahas1 olarak c§milerin de din egitiminde yetersiz oldugu,temel 
din~ bilgilerin verildigi yerler durumuna henOz gelemedigi,gerek camilere 
gele'lki§ilerin ya§VS ogrenim durumlar1 Ve gerekse Cami gorevlilerinin mesleki 
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durumunun bunda etkili oldu~u izah edildi. TRT 1nin din e~itimi ve oOretimi konusun
daki etki ve katk1lar1 konusunda da, son senelerde almlu geli§meler almas1na 
ra~men henUz Batil1 Glkeler seviyesinde dini yay1n yap1lmad1~1 belirtildi. 
eezaevlerinde din e~itimi ve o~retiminin de, yeni verilen cezaevi vaizliQi 
kadrolar1na raOmen hem bu kadrolara,mdhkum psikolojisi bilen ve konuyaeOilen, 
fiilen bu kadrolarda 9al1§acak vaizler atanamamas1 ve hem de, ceza ve 
tutukevlerine dO§en fertlerin ozel pskolojik durumlar1 gibi sebeplerle 
beklenen neticeye ula§amad101, buna kar§1l1k bat1l1 Olkelerin cezaevlerinde 
her mezhebin kilisesi ve fiili gorevli uzmanla§ffil§ papaz, rahip ve 
rahibeleriyle olduk9a etkili ve faydal1 dini telkinler yap1ld101 izah edildi. 

Cal1§mam1z1n OcuncO ve esas bolOmOnde de, Din oQretmenlerinin luzumunu 
sosyolojik a91dan din derslerinin luzumunu ve Tevhid-i Tedrisat kanununa gore 
din derslerinin lOzumuylaAtatOkr 1 Gn dindersleriyle ilgili gorG§lerini izah 
ederken,"f."urk Milli eQitiminin" ••• Turk milletinin milli,ahtaki,insani,manevi 
ve kultOrel deOerlerini benimseyen,koruyan ve geli§tiren,ailesini ve vatan1n1 
ve milletini seven •••. nesiller yeti§tirmek gayesi ile Milli' EQitimin genel 
ama9lar1n1 ger9ekle§tirmede din ve ahl~k derslerinin ne kadar zaruri olduQunu 
izah ettik.Bu arada ,din derslerinin gundeme geldiQi her ortamda soz edilen 
ve bir turlO uyum noktas1 bulunmayan laiklik kavram1n1 ele alarak,laikli~in, 
dine kar§l deQil,din hurriyetini sa~layan bir muessese ve din derslerinin 
laiklige ayk1r1 olmad101n1,ger9ek manas1yla laikli~in dinsizlik olmad1Q1n1, 

Olkemizde is8bunun co~u kere dinsizlik olarak yorunlan1p uyguland1~1n1 !fade 
ettik.Nitekim l~ikligin be§i0i olan Fransa 1da,bu arada Prnerika,Almanya gibi 
ulkelerde din dersleriyle iaikli~in baOda§d1r1ld1~1n1 ve ingiltere ile Amerika 1 

da bUtun devlet okullariyla cemaat okullar1nda okul ders gOnunOn topluca yap1lan 
b~r dua merasimiyle ba§lad101n1 belirtmek ve en yetkili devlet adamlar1m1z1n 
aQzindan,din derslerinin anayasaya konmas1nin laikli~e ayk1r1 olmad1Qin1 tesbit . 
ettik. 

CSl1§mam1z1n ilerleyen sayfalarinda ise,Din a~retiminin gerek9esini ve 
dayana~1n1,luzumu ve gayesini ele ald1k. 

Din o~retiminin luzumu ve gayesini incelerken , Insan ~aklar1 Evrensel 
Beyannamesf ne gore dileyen herkesin dinini o~renme hakkinin bulundu~unu ve dola
y1s1y la 1982 Anayasasinin 24.ncO maddesinin bu soz konusu Beyannamenin 18.ve 
26.nci maddeleriyle uyum ioinde oldugunu tesbit ettik.CGnkU 18.ve 26.nci mad
deler,hem din ve vicdan hOrriyetini ve hem de din egitim ve ~retimini butun 
insanlar1n vazge~ilmez bir hakk1 olaral< ongormektedir ve bu beyannameyi 1949 
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y1l1nda imzalamas1na ra~men,ulkemizin din dersi oOretiminde ancak 1982 anayasas1 
ile beyannamenin ~edeiledi~i noktaya yakla§t1~1n1 ve dolay1s1yla,din dersine kar§1 
~1kanlar1n Insan Haklari evrensel Beyannamesine de kar§l ~1km1§ olabileceklerini 
belirttik. 

Din kOltOrO ve Ahlak bilgisi dersi olarak Anayasam1z1n 24.ncO maddesi 
ile mecburi hale getirilen din derslerinin luzumunu ve gayesini geni§ce ele 
alarak,bu dersin devletin himayesinde ve denetiminde okutulmas1n1n onemini 
anlatmaya 9al1§t1k.Ara ba§liklar halinde,Milli kGlturO genglere a§1lamakta 
din derslerinin rolU ,Genglerin sosyalle§mesinde ve toplum Uyeli~ini kazan
mas1nda din dersleri,Genclerin 9ahsiyetinin geli§mesinde Din Dersleri,Milli 
birliQi ve butOnlUQO saQlamada Din dersleri,gen9leri ve 9aOim1z insan1n1 
buhranlardan korumada din dersleri,genclerimizi sapik cereyanlardan korumakta 
Din dersleri,gen9lerimizi sugtan ve terorden korumakta Din dersleri,Gengleri 
Taassup ve bat1l inan9lardan korumakta ve onlar1 hayata baQlamakta ve ge§itli 
korkular1n1 yenmekte din derslerinin rolOnO ve nihayet iktisad1 kalk1nmada din 
ve ahl.'8.k derslerine duyulan ihtiyac1 ge§itli kaynaklara dayanarak izah ettik. 
tlzellikle,Olkemizi 12 EylGl ortam1na getiren sebebler aras1nda,di11.Ve ahlak 
dersinin kendilerine iyice oQretilmediQi gen9liQin maneviyattan,vatan ve mil-
let sevgisinden uzak olmas1n1n otesinde,yabanci ideolojilerin oyununa gelebilecek 
bir yap1da yeti§tirilmi§..Olmas1n1n anla§1ld1~1n1 ifade ettik.Din de~erinin kOl
turOn temelini olu§turan dinin ogrenilmesine ve dinini oQrenen f erdin huzur ve 
guvene ermesine oldu~u kadar,genel kOltOrGn yeterince geli§mesine de etkisi oldu~u 
kabul edilen bir husustur.tlzellikle"'furk kultOr tarihinde,m1mariden musikiye, 
edebiyattan gGzel sanatlara ve orf Ve adetlere var1ncaya kadar hemen her sahada 
hakim rol oynayan dinin,e~itim ve oOretiminin yap1lmas1n1n luzumu ve onemi mOnaka§a 
kabul etmez.Kald1 ki Turk milletinin varl1~1n1 kurumakta ve milli birliOini devam 
ettirmekte bOyuk rel oynayan islam dininin d1~1nda kalan ve h1r1stiyanl10a giren 
Macarlar ve Bulgarlar gibi Turk kavimlerinin turkluklerini bile kaybettikleri 
bilinen bir gercek olunca,islam dininin rurk milletinin milli birlik ve beraber
li~i igin vazgegilmez onemi daha 9ok ortaya 91kmaktad1r.Bu kadar onemli bir dinin 
eOitimi ve oOretimi de onem kazanmaktad1r. 

Gen9lerimizi Ve ~B~lmlZ insanlar1n1,bunca teknolojik geli~meye ra~en, 
kavu§amad1g1 ic huzuruna erdirmekte,maddl imkanlarin temin edemedi~i manevi 
huzura kavu~turmakta da dine ve din derslerine bOyGk ihtiyac oldu~u artlk hisse
dilmi~tir .(iengleri ce~itli sap1k fikirlerden,gayesizlikten, ce§itli suclardan 
ve korkulardan koruyarak,onlara sevgi, sayg1,kanaat, karde§lik, sabir gibi ma-
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nev! duygular1 a§1lamakta din derslerine bOyOk ihtiya~ dO§mektedir. Amerikan1n 
eski ba§kan1.Reagan~1n dedigi gibi, gen9leri kutsal kitaplar1n emirleri 
do~rultusunda e~itirsek, onlar1 alkol ve uyu§turucular1n tesirinden korumak 
i9in harcayaca~1m1z milyarlarca dolarlar1 ba§kafaydal1 alanlara yat1rl.ITI yapma 
imk~n1 dogacakt1r. ~anunl tedbirlerin yeterince etkili olmad1~1 bir ortamda, 
insanlar1n vicdanina a§ilanacak.Allah korkusu ve helal- haram duygusu, 
kot010klere ve zararl1lara kar§1 korunmak icin en ak1lc1 ve koklO 9ozUm yolu 
olmaktadir. %iya ~okalp•in dedi~i gibi, saQlam karekterli insanlar 
yeti§tirebilmek i9in gen9 ya§lardan itibaren saQlam bir din kOltOrO vermekle 
mOmkOndOr. kU90k ya§tan itibaren verilecek saglam dini bilgile~sayesinde 
AitatOrklOn ozlediQi ve hassasiyetle belirttigi : :1.0rk milleti daha dindar· 
olmal1d1r. cunkO, din,gerekli bir kurumdur, dinsiz uluslar1n ya§amas1na 
imkan yoktur,fikirleri canl1l1k kazanacak, gen9lerimizi hayat mOcadelesinde 
ba§ar1l1 k1lacak, kendi oz benliklerinde manev! bir dayanak bulmas1n1 
saglayacak tedbirler alinm1§ olacakt1r. eonk01 yeterince dini kOltOrOn 
verilmedigi donemlerde, bir kis1.111 ayd1nlar ve k1smen yonetici 9evrelerde 
hakim clan din aleyhtar1 bir ortam olu§masina ve boylece dinine, devletine ve 
mill! kOltGrGne yabanc1la§ffil§ veya ters dG§mU§ bir nesil yeti§mesine yol 
a91lm1§, saQlam bir din kOltOrG alamayan gen9lerin yabanc1 idolojilerin ~leti 
olarak silahl1 eylemlerle devleti ve kurulu dOzeni y1kmaya kadar ileri 
gittikleri a91k \11_.ac1 tecrObelerle gorOlmO§tOr.1'aha a91k bir i~de ve 
Resler,in deyimiyle,dinin ortadan kalkt1g1 cemiyetler kadar,din egitiminin 
ortadan kalkt1~1 ve gerekli din e~itiminin yap1lmad1Q1 cemiyetlerin de buhrana 
sOrOklendiQi gorOlmO§lOr. 

Kitleri birbirine baglayan ve onlara birlik §Uuru veren din! kurallar1n 
orf ve §detlerin,cemiyet hayat1n1n temel unsurlar1ndan birisi oldugunu artik 
sosyal planlamac1larda kabul etmekte ve hOkUmler yaptiklar1 planlamalarda 
dinin bu birle§tirici,kayna§t1r1c1 ,fert ve cemiyete huzur veren manevl 
gOcOnden istifade yolunu secmektedirler.Manev1 dayanaktan yoksun,ruhsuz ve 
ahlaks1z bir kalk1nman1n,insana neler verecegi veondan neler alacag1 konusunda 
kalkinmanin esas unsuru olan insan1n manev! yonOne de d~er verilmesi ve onun 
ibadet §evkiyle 9al1§maya,halk1na riza gostermeye,sevgi ve sayg1,yard1.111-
severlik gibi faz!letlere al1§tir1lmas1nda dinin ba§ rolO oynad1g1 Oogu 1da ve 
Bat1 1da kabul edilmi§tir.tiyle ki japan bankalar1,binlerce ki§ilik personeline 
maneviyat egitimi yaptirarak verimi artirmak yoluna gitmi§ler ve bunda da 
ba§ar1l1 olmu§lard1r. 

cag1.111iz insaninin ve gencliOinin din! duygulara ihtiyacinin her ge9en 
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gUn daha gok hissedildi~i ve sa~lam din! duygular1n ve ahlakt de~erlerin 
oldu~u ortamda yozla§malar1n pek gorUlmedi~i,a§1r1l1klar1n ve sapmalar1n, 
uyu§turucu al1§kanl1klar1n1n daha az gorUldUgU anla§1lm1§t1r.1988 y1l1nda 
komunist Rusya 1n1n ,Hr1stiyanl1~a giri§inin birinci y1l1n1 kutlamaya mecbur 
kalmasi ve bu kutlama torenlerinde yUksek seviye bir devlet adam1n1n"Ateizmin 
tesiriyle moral degerlerdeki yozla§madan"soz etmesi,din! ve ahlaki degerlerin 
verilm~~nin insanlari mutsuzlu~a ve karamsarli~a sevketti~inin ortaya g1kmas1 
Uzerinde durulacak bir konudur.i§te bu bakimdan da,din dersleri genclerin 9e§itli 
kotO al1§kanl1klardan korumasi !gin de bir care olarak du§UnOlmelidir. 

t;al1§mam1z1n sonuna doOru anket degerlendimesine gegmezden once Amerika, 
Almanya ingiltere,Fransa ve Yunanistan gibi Bat1 1l1 ve geli§mi§ ve co~u laik 
Ulkelerdeki din dersi uygulamas1nin bir k1yaslamas1n1 ve de~erlendirmesini 
yapt1k.Bat1l1 Olkelerle Ulkemiz aras1ndaki en 9arp1c1 fark,cemaat yap1lar1n1 
ve imkanlar1nin eek farkli olmas1d1r.Bat1 1daki g09lO ve e~itimin igine her 
konuda girmi§,co~u defa devletle i§birli~i icinde e~itime yon vermi§ kilise ve 
cemaat yap1s1n1n,Olkernizde bulunmamas1d1r.Avrupada Cemaatlarin ve kiliselerin 
her seviyede,okul ve yOksek okullar1nda dini duygular1n a§1lanmas1 gorevi hakk1yla 
yerine getirilmektedir. 

Bu durumu daha iyi izah etmek icin,Amerika 1da 2043 yGksek oOretim kurumundan 
sadece 729 1unun devlete ait oldu~unu,geriye kalanlar1n ise co~u Katolik ve 

Protestanlara ait kurumlar oldu~unu,kilisenin ayr1ca 9e§itli seviyelerde okul ve ko
lejleri bulundu~unu belirtmek yeterli olacakt1r zannediyoruz.Durum,diOer,bat1l1 
Olkelerde de buna benzer bir §ekildedir.Yani,devletin okulunda din dersinin veril
mediginin dO§OnuldOgO bir halde bile,bat1l1 cemiyetlerin yap1lar1,din e~itimini 
kendi cemaat ve kilise imkanlar1yla vermeye yeterlidir.Kald1 ki,gerek Amerika, 
ve gerekse ingiltere 1de,devletin okullar1nda dine ag1rl1k verilmekte,ve her gun 
icin dersler topluca yap1lan bir dua ile ba§lat1lmaktad1r.TOrkiye 1de ise din egiti
mini yapt1r1bilecek bir cemaat yap1s1 ve imkan1 bulunmamaktad1r.Bu durum,tUrkiye'nin 
uygulad1g1 laiklik sisteminden kaynaklanmakla beraber;fUrkiyenin gene! yap1s1,dini 
e~itim konusunun cemaatlara b1rak1lmas1na musade etmeyecek bir ozellik te gostermek
tedir .Dolay1s1yla,din derslerinin laiklige ayk1r1 oldu~u devletin okullar1nda 
okutulmas1nin ise l~iklikten sapma olaca~1 iddas1nda bulunanlar1n,bu durumu dO§Onme
leri ve cemaat yap1s1 ve ozelliklerine gore hukOm verilmesi isabetli olacakt1r. 
r;Gnku,cemaatlerin ve kliklerin insiyatifine b1rak1lm1§ bir din e~itirni,cemaatlerin 
oz yap1lar1n1 yans1t1c1 ve bir bak1ma butOncO islam garO§OnO ve dolay1s1yla bazen 
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mill1 birlik ve beraberli~i zedeleyici yonlere gidecek geli§meler dogurabilecektir. 
llevletin yerine getiremediOi din eOitimi gorevini,yetersiz bilgileriyle aileler 
ve ~e§itli vak1f ve dernekler yapacak,bu durum ise her tOrlU denetim ve standart
tan uzak bir §ekilde,herkesin kafas1na gore §ekillenecek bir eOitim anlay1§1 geti
recek, fikir ve gonOl birli~ini sarsacak neticeler gorOlecektir.Devlet,din eOitimine 
yon verme makam1nda olacakken,dini hassasiyetinden dolay1 cocuouna din dersi verme 
caresini arayan vatanda§lar1,gizli din eOitimi yapiyor diye takipetme durumuna 
dO§ecek,boylece de sanki devlet dinin kar§1s1nda ve vatanda§!a dinine ters bakt101 
dO§Oncesiyle devletin kar§1s1nda olacaktir.Bu durumda,baz1 ic ve di§ mihraklarin 
etkilerini de dO§OndOOOmOzde,din dersi konusu,vatanda§in devlete bak1§1n1 etkiliyen 
bir ortama cekilecektir.Mitekim,din dersinin verilmediOi veya secmeli,olarak oku
tulduOu donemlerde bunun tesiri acikca gorOlmO§tOr.Bu bak1mdan,din dersinin Bat1l1 
Olkelerde olduOu gibi cidd! bir §ekilde ele alinarak okutulmasiyla ve devletin 
konuya sahip c1kmas1yla,vatanda§1n devletine clan gOveninde bir arti§ gozlenmi§ 
1982 anayasa oylamas1nda bu durum fark edilmi§tir. 

bin dersine devletin nigin lOzum · gordOOO ve neden mecbur! dersler aras1na 
alinarak anayasaya koyduOu konusunda ise,dan1§ma Meglisi ve Milli GUvenlikkonse
yinde konu Ozerinde yapilan konu§ma ve tart1~malar1 yans1tmay1 faydal1 bulduk. 
t;oOu yabanci Olkelerdeki uygulamay1 da goren Meclis ve)(onsey Oyelerinin din 
dersinin secmeli olduOu ve okutulmad101 donemlerde Kelime-i ~ahadet bile getiremeyen 
gencler yeti§tirildiOini,manevi duygulardan yoksun genclerin ,Olkeyi 12 Eylul 

ortamina getirmekte anar§i ve terore kar1§t1klar1n1,din dersi i§ini devletin yapma
masi nedeniyle bir takim tar1katlar1n veya gizli say1l8.bilecek yerlerin din 
eOitimine el att1klar1n1 ve bu durumun Milli Birlik ve bereberliOi zedeliyecek 
bir hal ald101n1 ve din dersinin okulda okutman1n laikliOe ayk1r1 olmad1g1n1 ifade 
ederek Anayasan1n 24.ncU maddesine mecburi dersler arasina koyduklar1n1 
belirttik.Bu arada yar1m as1rdan fazla bir zamand1r koklO bir cozOme kavu§turula
mayan,partilerin ve hOkOmetlerin proOramlar1na ve insiyatiflerine gore §ekillenen 
din dersleri konusuna 12 eylUl Yonetiminin koklO bir cozOm bulma zaruretinin,din 
eOitimi noksanl101nin,TOrkiye 1yi 12 EylUle getiren sebebler aras1nda gorOldUOOnO 
ifadeye 9al1§t1k. 

~al1§mam1z1n son bolOmOnO tS§kil eden anket uygulamasi ve deOerlenmesinde 
ise ,oOrenciler ve velilerin verdikleri cevaplarla,devletin din dersini Anayasa 
gereOi mecbur! hale getirmesindeki isabetl·. vaya isabetsizliOi ortaya koymaya 
gal1§t1k.Gerek agrenci anketinde ve gerekse vel1 anketinde,o~renci ve velilerin 
din dersinin mecbur! olmas1n1 yOzde 93,5 gibi bir coOunlukla olumlu kar§1lad1k
lar1 anla§1lm1§t1r.~yet bu ders mecbur1 olarak okutulmasayd1,o~rencilerin yOzde 



7~ 90 t l. yine bu dersi se9erek C)KUyaeatl;J. rU V8 Vt; l:i lerin clt: yine 

~o 90 1 J. b11 dersJ·. -7' 9 ocue;u r1.a 

Bu durumdC<, din dersL1-j n 

olmu~,,; tur. A;yrica di tl ders:i n in :;_ ~t klj£e BJ- kl ri ulup ol r:)·Hi.l(:l s n

rusuna ogrencilerin '}~ 91' i, vel~_ lerin de ~~ 94' u, di ri dersi ni n 

l~iklige ayk1r1 olmadJ.g1 ~eklinde cevap vermiglerdir. Demek ki, 

Hgrenci ve veliler, her ne ~ekilde olur~a olsun, din dersinin 

mu tlaka devletin okulunda oku tulmas1r11 is temektedirler ve bunun 

laiklige aykir1 olmad1g1n1 belirtm.ekted.irler. Bu yonUyle de, Din 

derslerinin mecburi hale t,etirmesinin laiklige ayk1r1 bir uygu

lama olmad1g1, milletin gogunlu~u taraf'1ndan onaylanmaktadir • 

. ··- ·ve-i.iie~irl" :bUyuk gogunlut;u, okulda din dersi okuyan yav-:

rusunun daha sayg1l1, LI.aha ahl~kli ve gal1::;.kan olmas1nda din ders-

lerinin btiyUk etkisini gordUgUnti, gogugunun baz1 kotU alil:Jkanl1k

lar1ndan kurtulmasinda da yine bu dersin tesiri oldugunu ifade 

etmektedir. l3u bakimdan, din dersi, gen9lerin bazi kotti ali~kan

liklardan korunmasl. ve genglere sevgi, sayg1 ve ahlakl. davranl.§

larin verilmesinde onemli bir unsur olarak 5 or:nmektedir. Kaldi 

ki zaten veliler, gocuklar1n1n din ve diyanetlerini o6renmeleri~ 

ni, hi9 degilse arkamdan bir dua okur d-U:=]Uncesiyle de istemekte 

ve bunun igin 9ocuklar1n1 yaz tatillerinde Cami ve kur'an kurs

larina gondermektedirler. Devletin bu onemli ~orevi Ustlenip 

okulda din dersi okutmasiyla, velilerin devlete olan gtivenlerin

de bir artma oldu~-u gibi, din dersit:ijn 9ogu yerde eizli veriliyor

mu::; havasindan kurtulmasina da vesilb olunmu;;tur. 

Anket degerlendirmemizden, ot,rencilerin % 80'nininTRT' 

· -deki dini yay1nlt'!.r1 izledigi ve buyilk oranda bu yayinlardan din 

dersi ic;;in de faydaland1g1 anla§1lr.uaktad1r. Bu bakimdc:i.n TRT' nin 

:'.-dini yayinlarina daha fazla a€1rl1k verilerek genglerin din ders

(_: ·(:: .. J.'i'rinin ve ''·di~ "'kul ttirlerinin takviye edilmesi~de yarar gorUyoru.z • 
.. _; ~ .. '.i:!·t~l~{·~.\ 1tLf~' :_~.- :-,(~;; ·.:i:. ~ .. \ . ~ :i~ ·~ ~:,-:_ 

- --.... -<:.'' ~(/' . 
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Anketin de:::_erlt::ndjrimesioden urtt.y<i gikan onemJ-i bir 

dersi okumu.K ve ok tuuk is Lt:c.iikltrinj lJeltrtmelP.ri ve ancak c;o-

cuklarin din kill turL al11t1,:ls1 igin her gareye bai;.vuracaklarini bil

dirmeleridir. DeUlek ki, devlet din dersini kendj okulunda okut

ruakla, kendisine gUvenen ·va tanda~11n1n bu gtiveni ne lctyik olmakta

dir. Ayni zei.manda, devletin kurucusu olan AtatUrk'un "H~rkes 

dinini ogrenmek igin bir yere muhta9t1r. Orasida ok'J.ldur" §ek-
~ 

lindeki dU~ilncesini tal~uk etmektedir. 

"Din Ktiltlirti ve Ahlak bilgisi dersini bir ihtiyag ola

ra~ni yoksa, ders ve sin.if e;egn1ek ic;in mi okuyorsunuz?" :;;;eklin

deki soruy~ o£rencilerin verdigi cevap t~, din dersinin mecburi 

h~le getirilmesindeki isabeti dogrulamHktadir. Ogrencilerin % 76' 

si inanc1 ve ihtiyaci geregi bu dersi c;al1~t1g1n1 belirtirken, 

sadece % 6 1 s1 ders ve siru.f gegmek igin gali§t1g1n1 ifade etmek

tedir. Demek ki, ~grencilerin ekseriyeti din dersini inane; ve 

ihtiyag olarak gorruektedirler ve devletin bu ihtiyac1 kendi oku

lunda ve kontrolunda mtifreda tli olarak kar§1lamas1 da gayet tabii 

bir hakki ve gorevidir. 

Vine ogrencilerin % 70' i, din dersini, en 9ok sevdigi · 

be~ ders arasinda e~sterrui~tir. Demek ki, o£rencilerin din der

sini, en gok severe.k ogrenme meyilleri vardir. Bu yontiyle de, 

din dersinin riJ.ecburi olaro.k okutuln..as1 karar1' o2;r'.~ncilerin bu 

genel arzu ve isteklerine uyeun bir karar olo.rak gorUlmektedir. 

O&rencilerin % 84 'ti, okulda okuduf,'U din dersinin ge§i tli ~ekil

lerde faydit-.sini gordtigUnU belirtmi§, velilerin % 75'i de, din 

dersi okuyan ogrencilerin ilzerinde, bu dersi okumayanlara daha 

mUspet etkileri oldugunu dogrulami§tir. ayleyse, din dersleri, 

9ocuklar1n daha sayg1l1 ve daha terbiyeli, daha ol9tilU ve daha 

sosyalle§mi§ hale gelmesinde onemli bir gorev yapmaktadir. 
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Anketin det,·erlendirj lruesinden meydanu c;;1k1::tn bir onernli hu-

sus ~a, b~ dersi okuy~nlarin din kLlltJr~ seviyelerinin, unne ve 

!Jc.d.;o.llj.rinct t,ore dci.hH yUksek oldUt}.Hlun tiUla~llt11HHld1r. Dola.Y1s1y

l&, din U.ersi ni devle tin dP.[;i 1 <le, ai le lerin oki.i tmnsl du.runnrnda 

ba:;ar1l1 bir neticeye vur,;.cik udlmkiin olauiayacaktir. Ailenjn din 

ebitiminde yetersiz olma sebeplerinden biri de, ~enel olarak ki

taplarin yeterli olarak bulunmamas1d1r. Velilerin % 54'U, evle

rinde Diyanet i~leri Ba~kanl1g1 yay1n1 dini kitaplar bulunmad1-

g1n1 bildirmi~lerdir ki, bu durum, ailelerin 9ocuklar1na dini 

yonden yard1mc1 olmakta ne kadar yetersiz k~lacaklar1n1 goster-

meye yeten. bir husustur. 

Sonug olarak ~unu soyleyebilirlz : Devlet, din dersini 

niecburi dersler aras.u1C:t alu1akla ve konuya sahip 91kmakla, bu 

onemli konunun istismar1n1 ve ehil olmayanlarca ytirUtUlmesini 

onlemekle birlikte, her tilrlil taassup ve batil ve hurafelerden 

uzak olarak satlam dini bilgiler verilmesine vesile olmu§tur. 

Ayrica, din dersine sahip 91kmakla, vatanda§ina gUven vermi§, 

mtifredatlJ. bir din egitimi ile manevi duy..:,ulari kuvvetli' helal

haram duygusu eeli~mi9, vatan ve ruillet sevgisi gonlune yerle§mi§ 

nesiller yeti§tirruenin de yohma girmi~tir. Boylece, kendi okulun

da ybti~tirmekte oldugu ogrencilerin, kendi okulunu yakan-y1kan, 

kendi hocas1n1 vuran, anar§i ve terore alet olarak yabanci ideo

lojilerin emrinde devletiyle silahli eyleme giri~en genglikten 

kurtulunmak istenrui~tir. Din dersinin anayasaya konulmasi, yerin

de ve isabetli bir karar olmu~tur. Anci::ik, geliiJWi§ Bat1'l1 tilke

lerde ve Amerika'da ilkokulun birinci siµ1f1ndan itibaren ve hat

ta ilkokul oncesi anabkullar1nda da din dersi olmas1na ragmen, 

Ulkemizde:· bu onemli konunun s·adece ilkokul d<:SrdilncU s1nif1ndan 

itibaren ba§lamasi bir eksiklik olarak gortilmektedir. QUnkU, go• 

cukta dine ve kutsal §eylere ilgi 3 ya§J.ndan i tibaren ba§lamak-
:::. ·.· _: ·:~: ( .. :~~:.· · ·_•:0::·,-_··,:::,:· •. :;·,'_ -:•· • :-::::·_.:~;&<~-::: .:_·, ;, -.'-; :'. __ ·.•,' _.- :'; _ -~ ·.<·· ·;,::: ..... ,_: _:·< ·.·· .. "'..;,;:<~1.'.:·, ; ."'· . '""- .::::;:·::•. -:<:-(-);.- · · '. i.·, ;·· ,,: I> ',;._·:: · ;. ._·:-:;. ~~ · - . . ·: 

J'!;: 1~·/;'ta'a.iz;'~:gf.thkemiz de·; hl9.·.degilse ilkokulun birinci s1nif1ndan 1 ti-
-. :::: ':(:,:t·?~-~-~:<:·~-:~~/:'·::~<:·':<;:<: .;(~·';\~·tf~·~,.·'~:\c~ ... ~.. _;:_>~;~~'.-·-'~ ·~· .. <-·~ .... :::~.·,_.:/;:.:~_;_:.;;:.·.:·.\ ., "-'~ - ·.~;: ' .-"j _,;._:--- ' ·-

- baren din dereine yer verilmeeinde ve diger derslerin programla: .. -



olu1asinda ,yo.rar VArd1r. Ayricc:.' hP.tr.en bt.tUn ulkP-lerde' Lise 

donetuinde en az iki s&a t din de rs i okunm8S.i..ll& ve Almanya 'da 

bir saati kilisede uygulawal1 be~ sbat din dersi okunmasina kar

§J.lik, Ulkemizde liseJ.eri~ butUn s1n1fldr1nda sadece bir saat 

ol1Uas1·. da bir eksiklik11ir .. :Su ?bc:.t.&:imdan lisenin bUtUn s1n1fla

rinda iki saa-1 din dersi uygule:trLasina gegi::;; te bUyUk faydalar 

olacaktir. o~~nci anketinin degerlendirilmesinde, ogrencile-

rin gogunlukla ders saatini az bulduklari ve Ba t1l1 ulkeler se

viyesinde din dersi okutulmas1n1 arzuladiklari anla~lllliaktadiro 

:Sunun yarunda, din dersi ogretmenlerinin, iyi bir rueslek1 bilgi' 

yaninda bu dersi sevdirecek ve ozendirecek bir.davran191n iQinde 

olmalari da, bu dersten beklenen fa~danin temininde rol oynaya

caktiro 
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