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YEKDER DİN EĞİTİMİ AKADEMİSİ (DEA) 
SİVİL DİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAY RAPORU 

YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından 26 Kasım 2016 Cumartesi 

günü Sivil Din Eğitimi Çalıştayı düzenledi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 
“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sivil Kuruluşlar ve Din Eğitimi” başlıklı 
panel ile başlayan çalıştay dernek merkezinde üç farklı çalışma grubunun 
toplantıları ile gün boyu devam etti. Çalışma grupları “Farklı Coğrafyalarda 
Sivil Din Eğitimi”, “Türkiye’de Alternatif Din Eğitimi Programları” ve “Din 
Eğitiminde Sivil Aktörler ve Devlet” alt başlıkları üzerinden tartışmalarını 
yürüttü.  
 

 
 
Açılış 

Program YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın açılış konuşması ile 

başladı. Alpaydın konuşmasında dünya ölçeğinde tarihsel bir inceleme yapıldığında eğitim 
alanında otantik fikir ve uygulamaların büyük ölçüde sivil bir iradeden ortaya çıktığını söyledi. 

Kar amacı gütmeyen veya bürokratik bir mekanizmanın parçası olmayan sivil kuruluşların 
eğitimde gelişmenin öncüsü olduğunu dile getiren Alpaydın, bu kuruluşlara daha fazla alan 

açılması gerektiğini ifade etti. 
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Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sivil Kuruluşlar ve Din Eğitimi Paneli 

Çalıştayın panel bölümünde Başbakanlık Başdanışmanı Necdet Subaşı, YEKDER Yönetim 

Kurulu Üyesi Kurtuluş Öztürk ve araştırmacı yazar Erol Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı. 

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Emine Keskiner’in yaptığı panelde ilk olarak Kurtuluş Öztürk 

devlet ve din eğitiminin tarihsel ilişkisini ele alan konuşmasını gerçekleştirdi. Devlet ve sivil 

toplumun bir makasın iki ucu gibi olduğuna dikkat çeken Öztürk, makasın dengede 

olmasının önemli olduğunu ifade etti. Bir sivil din eğitimi oluşumu olarak İlim Yayma 

Cemiyeti özelinde konuşmasına devam eden Öztürk, cemiyetin kurucu kadrosunun 

çeşitliliğinden hareketle sivil oluşumların farklılıklarının niteliği artırmadaki önemine vurgu 
yaptı. 

 

Araştırmacı yazar Erol Erdoğan toplumda devlet, sivil toplum kuruluşları ve halk olmak 

üzere üç tip din anlayışının bulunduğunu ifade etti. Eğitimin toplumda kültür olarak yer 

alması gerektiğini ve dinin de bu kültür içerisinde yaşanır halde bulunması gerektiğini 

belirten Erdoğan, çocuğun aileden koparılmaması gerektiğini ailenin yerini doldurmak 

isteyen tüm “abla-abi” oluşumlarının problemli olduğuna dikkat çekti. Geniş ailenin çocuğun 

gelişimi üzerindeki etkisine değinen Erdoğan, sivil din eğitiminin toplumun kültürel 

kodlarını ihya etmeye yönelik güçlenmesi gerektiğini ifade etti. 

Panelin son konuşmacısı olan Necdet Subaşı, cemaatlerin hep birlikte hareket ederek daha 

iyiye hizmet etmek yerine birbirleriyle çatışma ortamında olmasını büyük bir hata olduğunu 

vurguladı. Subaşı konuşmasını sivil din eğitiminin; devleti gözden çıkarmayan, devlet ile iç 
içe ama devleti denetleyen bir dil ile konuşulması gerektiğini belirterek sonlandırdı.  
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ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI 

1. Çalışma Grubu: Farklı Coğrafyalarda Sivil Din Eğitimi 

Sivil din eğitiminde dünya örneklerinin konuşulduğu bu oturumda farklı coğrafyalarda farklı 

inanç ve kültürlerde oluşan sivil din eğitimi modelleri incelenerek bu modellerin güçlü ve 
zayıf yönleri ortaya konulmuş ve iyi örneklerin Türkiye’ye uyarlanabilirliği tartışılmıştır.  

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Öztabak’ın yapmış olduğu çalıştayda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

• İslam dünyasında sivil kuruluşlar din eğitiminde ne kadar etkin rol üstleniyorlar?  

• İslam dünyasında sivil kuruluşların din eğitiminde öne çıkan, kurumsallaşmış 

uygulamaları nelerdir? 

• Avrupa ve Amerika’da sivil kuruluşlar din eğitiminde ne kadar etkin rol üstleniyorlar?  

• Avrupa ve Amerika’da sivil kuruluşların din eğitiminde öne çıkan, kurumsallaşmış 

uygulamaları nelerdir? 

• Farklı toplumlarda sivil din eğitimini şekillendiren temel saikler nelerdir? 

• Farklı örneklerin Türkiye’ye yansımaları nasıl olmaktadır?  

• Sivil kuruluşlar tarafından verilen dini eğitimler bakımından Türkiye ve İslam 

dünyası karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkmaktadır? 

• Başarılı çalışmalar Türkiye’de nasıl modellenebilir? 
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Almanya, İskoçya, Amerika, Kırgızistan ve İran’daki sivil din eğitimi çalışmaları 
ile ilgili sunumlar yapıldıktan sonra, çalıştay soruları etrafında mesele 

tartışılmıştır. Çalıştay süresince üzerinde durulan meseleler ve ulaşılan 
sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

• Din eğitiminde zorunluluğun mu yoksa bireysel tercihlerin mi dikkate alınması 

gerektiği tartışılmış ve Home School sistemi uygulanabileceği yahut özel okul 

sisteminin gerçek anlamıyla hâkim kılınarak, belli bir yüzdenin seçmeli ders 

niteliğinde olması ve içerik belirlemenin okulun kendisine bırakıldığı bir sisteminin 

oluşturulabileceği üzerinde duruldu. 

• Türkiye dışındaki ülkelerde okulöncesi din eğitiminde örtük müfredatın gözlendiği ve 

eğitimde dinin müfredata örtük olarak yedirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. 

• Aileyi sürece nasıl entegre etmeliyiz? üzerinde duran çalıştay katılımcıları ev 

okulunun diğer yaş gruplarına da modellenmesi ile bu noktanın aşılabileceği 

hususunda görüş birliğine vardı. 

• Aile ve öğrenciye aynı konunun eş zamanlı ve seviyeye uygun aktarılması, öğrenci ile 

ailenin öğrendiği konuların benzeşmesiyle birbirlerini beslemeleri ve ailelerin 

gündemlerinin ortak olmasının sağlanması noktasında mutabık olundu. 

• Ergenliğe kadar olan süreçte kişinin dini eğitiminde aile dâhil edilerek çalışmalar 

yapılmasının önemli olduğu, ergenlikten itibaren ise akran çalışmaları üzerine 

odaklanılması gerektiği üzerinde uzlaşıldı. 

• Din eğitimini hayatın içine yedirebilmek, gençlere hitap edebilmek gerektiği; sanat, 

spor çalışmaları ile din eğitiminin desteklenmesi ve din derslerinin içeriğinin bu 

hususlar dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği çıkarımında bulunuldu.  

• Türkiye’deki Müslüman STK’ların sosyal alanlardaki çalışmalarının yetersizliğine 

dikkat çekilerek, kulüp çalışmalarının gereksiz olarak görülmesinin büyük bir eksiklik 

olduğu ve aslında köklü okulların kulüp faaliyetlerinin de köklü bir yapısı olduğunun 

gözlendiği üzerinde duruldu. Bu kulüp faaliyetleri çocuğun kendisini 

gerçekleştirmesini sağlar ve bu gibi faaliyetlerde kendi ahlâkınızla var olduğunuz 

zaman çocukla bir ünsiyet kurmaya başlanır. Dolayısıyla sosyal faaliyetler gibi 

kanallar kullanılarak ve sosyal hayata dönük çalışmalar yapılarak daha farklı 

kesimlere ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Sonuç olarak din eğitimini sosyal 

faaliyetlerle mezcederek sosyal kulüp faaliyetlerinin artırılmasının gerektiği üzerinde 

uzlaşıldı. 

• Türkiye’de din eğitimcilerinin ve ilahiyat kökenli kişilerin sivil alanlara 

yönlendirilerek,  insana bakış açılarını yenilemesinin, iletişim ve pedagojik olarak 

eğitilmelerinin ve manevi danışmanlık gibi alanlar için ilahiyat-psikoloji alanlarının 
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birleştirilmesi sonucu oluşan yeni bölümlerin açılmasının gerekliliği üzerinde 

duruldu. Farklı uzmanlık alanları mezcedilip bunun için insan kaynağı yetiştirmek 

gerektiği sonucuna ulaşıldı. 

• Yurtdışındaki misyonerler tarafından gönüllü olarak yapılan din eğitimi çalışmalarına 

karşılık ülkemizde din eğitiminin meslek olarak görülmesinin ülkemiz din 

eğitimindeki verimin düşmesinde etken olduğu, bu sebeple adanmışlık ruhu ile 

birlikte din eğitiminin gönüllülük boyutunun ön planda tutulmasının gerekliliği 

üzerinde duruldu. 

• Misyonerlik taktikleri (Din-kilise, sağlık- hastane, eğitim-dil okulları gibi yollarla 

insanlara ulaşmak) dikkate alınarak çalışmaların hitap edilecek kişilere götürülmesi 

ve her alandaki faaliyetler ile dinin bütünleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Kanser hastalarını mutlu etmeye yönelik olarak yapılan soyağacı çalışmalarında, 

akrabalara ulaşma noktasında kilisenin aracılığına değinilerek, ülkemizde uygulanan 

camilerde bağımlılık çalışmaları ve hastanelerde manevi bakım hizmetlerinin 

yapılıyor olmasının din eğitimi açısından önemi üzerinde duruldu 

• Var olan ihtiyaçların doğru tespit edilip, hedef kitlenin tam olarak tanınması ve bu 

kitleye yönelik olarak çözümler üretilip hizmet sunulması ve eğitimcilerin ve eğitime 

katılanların din eğitimi tanımında uzlaşmasının gerekliliği üzerinde duruldu. 

Dolayısıyla sosyolojik çalışmalar sonucu ihtiyaçların net olarak belirlenmesi 

gerektiğine karar verildi. 

• Günümüzde sosyal medya kullanım oranları düşünüldüğünde, alternatif bir etkileşim 

alanı oluşturmak adına ekşi sözlük gibi modellemelerin din eğitimi alanında da 

uygulanması  sonucuna varıldı. 

• Almanya’da devletin dini cemaatleri kontrol yetkisinin bulunduğundan ve kontrol 

sonucunda çok ekstrem durumları bastırmasının mümkün olduğundan bahsedildi. 

Kontrol mekanizmasının olmamasının ise daha avantajlı olduğu sonucuna varılıp, 

devlet müdahalesinin çok olduğu zamanlarda sivilliğin ortadan kalktığına dikkat 

çekildi. 

• Din eğitiminde ahlâki gelişimi ön plana çıkarmak ve dini ilimlerde ahlâk bazlı 

ilerlemek gerektiği sonucuna ulaşıldı. 
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2. Çalışma Grubu: Türkiye’de Alternatif Din Eğitimi Programları 

“Türkiye’de Alternatif Din Eğitimi Programları” başlığını taşıyan bu oturumda din eğitiminde 

devletin giderek etkinliğini artırmasına karşın varlığını sürdüren kendisini örgün/yaygın 

resmi eğitimin dışında konumlandıran medrese, dershane vb. isimlerle adlandırılan 

alternatif din eğitimi/İslami İlimler Eğitimi programlarının mevcut durumu ve geleceği, 
imkan ve zaafları tartışılmıştır. 

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın yapmış olduğu çalıştayda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

• Türkiye’de alternatif din eğitimi programlarının ortaya çıkış gerekçeleri ve 

paradigmaları nelerdir? 

• Türkiye’de sivil/gayrı resmi olarak hizmet veren, başarısıyla öne çıkan ne tür 

programlar gözlüyorsunuz? 

• Örgün/yaygın düzeyde resmi olmayan din eğitimi 

organizasyonlarının/programlarının (medrese, dershane vb.) olumlu ve olumsuz 

yanları nelerdir? Bu tür kurumların geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

• Türkiye’de örgün/resmi din eğitimine alternatif din eğitimi programı geliştirilmeli 

mi? 

• Din eğitimi alanında yapılan çalışmalara sivil din eğitimi programlarının etkisi ne 

ölçüde olmaktadır? 
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Türkiye’deki sivil din eğitimi örneklerinin ve bu örneklerin istenilen amaca 
ulaşıp ulaşılmadığının konuşulduğu bu çalıştay oturumunun sonuçları 

aşağıdaki gibidir. 

• Halkın alternatif din eğitimlerine yönelmesinin sebebinin, Cumhuriyet ile birlikte 

halk ile devlet arasında oluşan gerilimin din eğitimine de yansıması sonucu olduğu ve 

hala yürütülmekte olan pek çok alternatif eğitim programının olduğu üzerinde 

duruldu. Postmodern dönemde ise alternatif din eğitimi programlarının gelişmesinin 

sebebi, postmodern dönemin öznelliği teşviki ve insan varlığının çeşitliliği istemesi ile 

açıklandı. 

• Siyasi sebepler ile üretilen alternatif eğitim programlarının günümüzde neden talep 

gördüğünün üzerinde duruldu. Okullarda verilen din eğitimi ders saatlerinin yetersiz 

olması, teori verilirken uygulamanın yapılamaması, sivil kuruluşların ise verilen din 

eğitimini pratiğe dönüştürmede daha başarılı olmaları sebebiyle alternatif din eğitimi 

programlarının tercih edildiğine vurgu yapıldı.  

• Devletin din eğitimi verirken pratik yapılmasından kaçındığı meselesi tartışıldı. 

• Alternatif din eğitimi programlarına örnek olarak YEKDER Ev Okulu ve Aşamalı 

Seminerler Programı, İLİTAM, Doğu medreseleri verildi. Ancak katılımcıların 

verdikleri örneklerin aslında kendilerini dahi tatmin etmediği sonucu ortaya çıktı. Bu 

sonuca ulaşılması ile bu programlardan beklentinin ne olduğu sorusu soruldu ve 

yüksek eğitim almış kişiler tarafından asıl beklentinin ahlâki gelişim noktasında 

olduğuna dikkat çekildi. 

• Eğitimin gönüllülük esaslı olmasının bir ön şart olduğu sonucuna ulaşıldı ve 

üniversite hocalarının da dernek, vakıf gibi yerlerde ders yapmanın zevkini aldıklarını 

ifade ettikleri dile getirildi. 

• Hayata tekabül etmeyen bir din eğitiminin İslam’da yeri olmadığına değinildi. 

Medrese sisteminin kişiyi hayattan kopardığı ve hayata karıştığında travma 

yaşanabildiği üzerinde duruldu. Bu sebeple alternatif değil tamamlayıcı nitelikte 

olmanın makuliyetine karar verildi. 

• Alternatif oluşumların başarısının duygusal tecrübeye yer açmasında olduğu üzerinde 

uzlaşıldı. 

• Devlet eliyle din eğitiminin tek tipleştirildiği, sivil kuruluşların ise çeşitliliği sağladığı 

üzerinde duruldu. 

• Resmi olmayan din eğitimi programlarının devlet eliyle yürütülen din eğitimi 

programlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu hususunda görüş birliğine varıldı. 
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3. Çalışma Grubu: Din Eğitiminde Sivil Aktörler ve Devlet 

15 Temmuz sonrasında yeniden yoğun olarak gündeme gelen devlet sivil toplum ilişkileri 

ekseninde din eğitimi faaliyetlerinin ele alınacağı bu oturumda Cemaat, Tarikat ve Sivil 

Toplum Kuruluşları ile devletin rolleri, işbirliği ve sınırlarının ne olması gerektiği 
tartışılmıştır. 

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yapmış olduğu çalıştayda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 

• Türkiye’de devlet ve sivil toplum arasında geçmişten günümüze nasıl bir ilişki tarzı 

olduğunu düşünüyorsunuz? Bu ilişki tarzı din eğitimi uygulamalarını nasıl 

etkiliyor? 

• Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceğini nasıl 

görüyorsunuz? 

• Din eğitimi çalışmalarında devletin ve sivil toplumun konumu, işlevi ve sınırları 

neler olmalıdır?  

• Türkiye’de devletin, din eğitimi hizmetlerini geçmişte sivil toplum kuruluşlarının 

doldurduğu alanını da kuşatacak şekilde genişletmesi nasıl yorumlanabilir? 

• Toplumun 15 Temmuz süreci sonrasında sivil din eğitimi alanında faaliyet gösteren 

STK’lara karşı tutumu nasıl olmuştur? Nasıl değişiklikler yaşanmaktadır? 

• Sivil din eğitimi faaliyet gösteren STK’ların 15 Temmuz sürecinden çıkartacakları 

dersler neler olmuştur? Süreçlerin sıkıntılarına karşı nasıl stratejiler 

geliştirilebilir? 
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Din eğitiminde paralel yapılar, şeffaflık ve güven/güvensizliğin öne çıktığı 
çalıştay oturumunun sonuçları aşağıdaki gibidir. 

• Güven meselesi üzerinde durularak sivil kuruluşlara olan güvenin yıkıldığı, bunun 

sebebinin ise şeffaflık meselesi ile ilgili olduğu sonucuna ulaşıldı. 

• Şeffaflık meselesinin ülkemizin genel bir sorunu olduğunun altı çizilerek, bu 

sorunun din eğitiminde ciddi problemler doğurduğuna dikkat çekildi. 

• Devlet-sivil oluşumlar arasındaki ilişkinin gelgitleri olan bir ilişki olduğu üzerinde 

durularak, her ne kadar din eğitimi ile ilgilenen sivil oluşumlar hâlihazırdaki 

hükümetin kendi mahallelerinden olduğunu düşünseler de ilişkinin temelinde 

güven problemi olduğuna dikkat çekildi. Bu dönemin, devlet-sivil toplum 

birlikteliğinin arandığı bir dönem olduğu kanaatine varıldı. 

• Dernek-vakıf-cemaat gibi oluşumların devlet ile yakın ilişki kurmasının sıkıntı 

yarattığı, ancak devlet ile yakınlaşmanın bu oluşumlar için birçok kolaylık 

sağladığı ve bu durumda yakınlaşmanın kaçınılmaz hale geldiği üzerinde duruldu. 

Yakınlaşmanın oluşması ile müdahalenin kaçınılmaz olduğu ve sivilliğin yitirildiği 

sonucuna ulaşıldı. 

• Kamunun sivil topum ile ilişkisinde organizasyon açısından kopuklukların 

bulunduğu, ilişkilerin belli bir düzeyde sağlamlaştırılmasının devleti ve sivil 

toplumu daha güçlü ve yapılan çalışmaları da daha nitelikli hale getireceği 

sonucuna ulaşıldı.  

• Devlet denetiminin gerekliliği konuşulsa da devletin müdahale ettiği noktalarda 

sivilliğin kalktığı üzerinde duruldu. Sivil din eğitiminde devlet denetiminin, kamu 

güvenliği, kamu sağlığı ve kamu ahlâkı ile sınırlı olması gerektiği sonucuna varıldı. 

• Din eğitiminde tamamen devletçi olunmak zorunda olunmadığı, sivil oluşumlar 

ile devletçilik arasında orta yolun bulunabileceği noktasında uzlaşıldı. 

• Sivil zihne sahip olmanın önemi üzerinde durularak, sivil din eğitiminin devlet ile 

düşünüldüğü ve müfredatın devlet tarafından belirlenmesine dahi karşı 

çıkılmadığına dikkat çekildi. Ancak tartışmanın ilerleyen safhalarında sosyolojik 

olarak halkın zihninde din-devlet ayrımı bulunmadığı ve bu sebep ile halkın din 

eğitimini devletten almak istediği sonucuna ulaşıldı. 

• Devlete güvensizliğin kamunun denetimini engellediğine vurgu yapıldı. Şahıs din 

eğitimi aldığı kurumda yapılan yanlışları şikâyet ettiğinde olumlu bir sonuç alıp 

alamayacağını bilmediği için kamunun denetleme vazifesini yerine getiremediği 

üzerinde duruldu. 

• Diyanet’in din eğitiminde nitelik olarak sivil kuruluşların-cemaatlerin gerisinde 

kaldığı ve bu nedenle de sivil kuruluşların baskın olduğu vurgusu yapıldı. Ancak 
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Diyanet’in ülkenin her bir noktasına ulaşabildiğinin buna nazaran personelinde, 

din öğreticilerinde sıkıntıların bulunduğunun, cemaatlerin ve STK’ların ilgilendiği 

gibi bireylerle ilgilenmediğinin altı çizildi. 

• Diyanet görevlisinin meslek olarak gördüğü din eğitimini sivil aktörlerin gönüllü 

yapıyor oluşunun, sivil alanı din eğitiminde güçlü kılan özellik olduğuna vurgu 

yapıldı. 

• Devletin tek bir söyleme sahip olduğu buna karşın cemaat, dernek gibi sivil 

kuruluşların ise çok sesli olduğu ve bu çok sese ihtiyaç duyulduğu sonucuna 

varıldı. 

 




