AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDEK‹ VE TÜRK‹YE’DEK‹ D‹N
DERSLER‹N‹N PEDAGOJ‹K AÇIDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
A Pedagogic Evaluation of Religious Education in the EU and Turkey
Evaluation pédagogique des cours de religion dans l’Union
européenne et en Turquie

Doç. Dr. ﬁerife YILDIZ *
Prof. Dr. Ünal ABALI**
ÖZET
20. yüzy›l sonlar›na kadar Avrupa’ da Ayd›nlanma ça¤›nda hakim olan Hristiyan kültürü ve Ayd›nlama Ça¤›ndan sonra tan›nma süreci ile baﬂlayan Yahudi kültürünün yan›nda, 20. Yüzy›l sonlar›ndan itibaren
de ‹slam kültürünün tan›nma süreci baﬂlam›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i Anayasas›yla baﬂlayan dinler aras› hoﬂgürü
modeli ile devlet okullar›ndaki din e¤itiminin önemi artm›ﬂ ve din derslerinde Avrupa’da temsil edilen bütün
dinler için karﬂ›l›kl› sayg› ilkesi benimsenmiﬂtir. ‹lgili çal›ﬂmada Avusturya, Büyük Britanya, Danimarka, Almanya, Fransa gibi Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Din Dersinin Statüsü’ne yer verilmiﬂ ve bu statünün eyalette eyalete farkl›l›k gösteren Almanya’daki ‹slam Din Derslerinin verilmesine iliﬂkin Pedagojik ve Akademik
Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›na de¤inilmiﬂtir. Din derslerinde hangi konular›n hangi metotlar›n uygulanarak iﬂlenece¤ini içeren pedagojinin yeri ve önemine de de¤inilerek Modern e¤itim biliminin hareket noktas› olan ö¤renciden yola ç›karak geliﬂtirilen yöntemlere de yer verilmiﬂtir.
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ABSTRACT
Apart from Christian culture which was dominant in Europe from the enlightenment period to the end
of the 20th century and the Jewish culture whose recognition process started after the enlightenment period,
nowadays the recognition process for the Islamic culture has also started in Europe. With the emergence of
the tolerance model between religions starting with the European constitution the importance of religious
education has increased and between religions which are represented in Europe the principle of mutual respect has been accepted.
In this paper, the status of religious education in the European countries such as Austria, Great Britain, Denmark, Germany, and France has been mentioned and the pedagogical and academic preparations for
the instruction of the Islamic religion in Germany where the status differs from province to province has been dealt with. The methods which place the student at the center of attention of modern education science
were studied and the place and importance of pedagogy for the methods and subjects of religion courses were pointed out.
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Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ
sürecinin ciddî bir ﬂekilde baﬂlamas›yla
birlikte ‹slâm ve ‹slâm din dersleri hakk›ndaki yay›nlar›n say›s› artmaya baﬂlam›ﬂt›r. Fakat bu yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤u konunun hukukî boyutuyla ilgilidir.
Pedagojik boyutla ilgili yay›nlar oldukça
s›n›rl›d›r.
Ayd›nlanma Ça¤›na kadar Avrupa’da
*
**

sadece Hristiyan kültürü hakimken, Ayd›nlanma Ça¤›ndan sonra yer yer Yahudi
kültürünün tan›nma süreci baﬂlam›ﬂt›r.
20. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren de ‹slâm
kültürünün tan›nma süreci baﬂlam›ﬂt›r.
Bu sürece paralel olarak Avrupa’ da ‹slâm
din derslerinin devlet okullar›nda verilmesi fikri yay›lm›ﬂt›r.
Özellikle Türkiye’nin ciddî bir aday

Hacettepe Üniversitesi Edeb. Fak. Alman Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi
Giesen Üniversitesi E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

http://www.millifolklor.com

73

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 64

olarak görülmesinden sonra Hristiyan
kültürü a¤›rl›kl› “Avrupa Kimli¤ini” savunanlar›n say›s› azalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Nitekim bu y›l›n (2004) haziran ay›nda Belçika’da yap›lan hükûmetler aras› konferansta üzerinde uzlaﬂmaya var›lan Avrupa Birli¤i Anayasas› Tasla¤›nda manevî
kültür miras› vurgulanmakla birlikte
“Hristiyan” kelimesine yer verilmemiﬂtir.
Buna paralel olarak din e¤itiminde dinler
aras› hoﬂgörü modeli daha çok benimsenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i’nin kültürel çat›s›n›n ayakta kalmas› zaten bu
hoﬂgörüye ve dinî geleneklerle zenginleﬂen çok kültürlülü¤e ba¤l›d›r.
ﬁu anda Avrupa’daki din derslerinin
organizasyonuna bakt›¤›m›z zaman, dinler aras› hoﬂgörünün bir örne¤ini ‹ngiltere’de görüyoruz. Dinler aras› hoﬂgörüyü
mezhepler aras› hoﬂgörüye yans›tarak din
derslerinin okulda verilmesine olanak tan›yan ‹ngiliz Modeli 1970’li y›llarda devlet okullar›nda uygulamaya konmuﬂ ve
zamanla di¤er Avrupa ülkelerine yay›lm›ﬂt›r. ‹ngiltere’de 1988’de yürürlü¤e konan E¤itim Reformu Yasas›yla (Education
Reform Act) de¤iﬂik Hristiyan mezheplerine mensup ö¤renciler, birlikte din dersi
alma olana¤›na resmen kavuﬂmuﬂlard›r.
Bu yasa, di¤er dinlere mensup insanlar›n
yo¤un olarak oturdu¤u yerleﬂim bölgelerinde ilgili din dersine kat›lma olana¤›n›
da sa¤lam›ﬂt›r. Fakat Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkelerin ço¤unlu¤unda mezhep a¤›rl›kl› Hristiyan din dersi verildi¤i de bir
gerçektir.
Avrupa’da din dersinin organizasyonundaki çeﬂitlilik yan›nda, din derslerinin
içeri¤i konusunda da tart›ﬂmalar sürmektedir. Baz› Avrupa ülkeleri geleneksel bir
biçimde yani bir nevi ilmihâl ﬂeklinde din
dersi vermeyi sürdürmek isterken, di¤erleri de din dersinde daha çok din kültürü
hakk›nda bilgiler verilmesinden yana tav›r koymakta ve bu bilgilerle vatandaﬂl›k
haklar›n›n ve görevlerinin daha iyi yerine
getirildi¤ini savunmaktad›rlar.
Bu iki görüﬂ yan›nda asgari müﬂte-
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reklerde birleﬂmek isteyen üçüncü bir görüﬂ daha vard›r. ‹lâhî dinler aras›ndaki
ortak noktalardan kalkan bu üçüncü görüﬂ dinler aras› diyalo¤u hareket noktas›
olarak kabul etmekte ve din derslerinde
Avrupa’da temsil edilen bütün dinler için
karﬂ›l›kl› sayg› ilkesini getirmektedir.
Bunun tipik örne¤i olarak Gotthold Ephraim Lessing’in 1779 y›l›nda yazd›¤› “Nathan der Weise” (Bilge Nathan) isimli edebî
eser gösterilmektedir. Böylece din dersleri
vas›tas›yla Avrupa’da dinî bar›ﬂ›n temelleri at›lmak istenmektedir. Kur’an ve ‹slâm kültürü de de¤iﬂik milletlere mensup
insanlar›n sevgi ve bar›ﬂ içinde birlikte yaﬂamas›n› talep eden örneklerle doludur. Bu bak›mdan ‹slâm din dersleri
için Müslüman-Hristiyan diyalo¤unun temeli tarihsel ve dinsel olarak zaten haz›rd›r.
1. Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Din
Dersinin Statüsü
Devlet okullar›nda ve kiliseye ait
özel okullarda verilen din derslerinin statüsünü inceledi¤imiz zaman, Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin ilgili mevzuat›n›n büyük farkl›l›klar gösterdi¤ini tespit ediyoruz. Din derslerinin statüsü aç›s›ndan Avrupa Birli¤i ülkelerini sonraki sayfadaki
tabloda görüldü¤ü gibi dört gruba ay›rmak mümkün:
Tablo ilgili ülkelerdeki istisnalar›
göstermemektedir. Bu nedenle ilgili istisnalar› aﬂa¤›da k›saca aç›klamak gerekiyor.
Avusturya’da Katolik ve Protestan
din dersleri gerçi zorunlu dersler listesinde yer al›rlar, fakat veliler isterlerse bir
dilekçeyle çocuklar›n› bu dersten alabilirler. Din dersine kat›lmayan ö¤renciler için
baz› okullarda etik (Ethik) dersi verilmektedir. Avusturya’n›n di¤er bir özelli¤i de,
okullarda ‹slâm din derslerinin düzenli
bir ﬂekilde verilmesine olanak tan›mas›d›r. Almanca verilen ‹slâm din derslerinin
ö¤retim plânlar›n›n haz›rlanmas›nda ilgili ‹slâmî cemaatler söz sahibidir.
Büyük Britanya’n›n ‹ngiltere ve
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Din dersi
zorunlu ders

Baz› Avrupa Birli¤i ülkelerinde din derslerinin statüsü *
Din dersi
Din dersi
Din dersi
seçilmesi zorunlu
seçmeli ders
okulda verilmiyor
dersler grubunda
ALMANYA
‹RLANDA
FRANSA
BELÇ‹KA
‹SPANYA
LÜKSEMBURG
‹TALYA
PORTEK‹Z

AVUSTURYA
B. BR‹TANYA
DAN‹MARKA
F‹NLAND‹YA
HOLLÂNDA
‹SVEÇ
YUNAN‹STAN
7 ülke
4 ülke
3 ülke
* Tablo genel uygulamay› göstermektedir, istisnalar› yans›tmamaktad›r.

Galler (Wales) bölgesinde din dersi zorunlu bir derstir. Ö¤retim plânlar›n›n haz›rlanmas›nda e¤itim makamlar›yla cemaatler/kiliseler iﬂbirli¤i yaparlar. Büyük Britanya’n›n ‹skoçya ve Kuzey ‹rlanda bölgesinde de din dersi zorunludur. Nüfusunun
% 42’si Katolik olan Kuzey ‹rlanda’ daki
Katolik klisesine ait okullarda din dersi
yine zorunludur ve din dersinden muaf olma imkân› yoktur. Nüfusun % 52’sini
oluﬂturan Protestanlar›n çocuklar› devlet
okullar›na gitmektedirler. Devlet okullar›nda din dersine kat›lmamak mümkündür.
Danimarka Anayasas›na göre nüfusun % 86’s›n›n üye oldu¤u Folkekirke
isimli kilise millî kilisedir. Üyelerin çocuklar› 12. s›n›f›n sonuna kadar din dersine kat›lmak zorundad›r.
Sadece millî kiliseye üye olmayanlar
çocuklar›n› din dersinden alabilirler. Ö¤retim plânlar› yerel e¤itim makamlar› taraf›ndan haz›rlan›r ve e¤itim bakanl›¤›n›n onay› al›n›r.
Finlandiya’da ö¤rencilerin ço¤unlu¤u için 19 yaﬂ›na kadar din dersi zorunludur. Din dersine kat›lmama imkân› vard›r. Din dersine kat›lmayan ö¤renciler
için “Hümanist Etik” dersi konmuﬂtur.
Baz› okullarda ‹slâm din dersleri de verilmektedir.
Hollânda’daki okullar›n üçte ikisi
devlet taraf›ndan desteklenen özel okul-
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1 ülke

lard›r. Bu özel okullar›n ço¤unlu¤u kiliselere aittir.Bu okullarda din dersi zorunlu
dersler aras›ndad›r ve din dersinden muaf
olma imkân› yoktur. Devlet ilkokullar›
“Dinî Ak›mlar” isimli tarafs›z bir ders imkân› sunmaya mecburdurlar. Devlete ait
orta ö¤retim okullar›nda din dersi yoktur.
Hollânda’n›n baﬂka bir özelli¤i de, okullarda ‹slâm din dersine olanak tan›mas›d›r.
‹sveç devlet okullar›nda “Din Bilgileri” ad› alt›nda verilen din dersleri zorunludur. Okulda alternatif ders seçme imkân› hemen hemen yok gibidir. Hemen hemen bütün ö¤renciler din dersine gitmektedirler.
Yunanistan Anayasas›na göre devletin resmi dinî vard›r ve bu din Do¤u Ortodoks Kilisesiyle temsil edilir. Anayasan›n 16. maddesinde “millî ve dinî bilincin
geliﬂtirilmesi” ilkesi yer almaktad›r. Hem
devlet okullar›nda hem de özel okullarda
din dersine kat›lmak zorunludur.
Almanya’da din dersinin statüsü
eyaletten eyalet farkl›. Genellikle din dersi, seçilmesi zorunlu dersler grubuna giriyor. Velinin dilekçesiyle ö¤rencinin din
dersinden muaf tutulmas› mümkün. Din
dersine girmeyen ö¤renciler genellikle alternatif bir derse girmek zorunda. Eyalete
göre bu alternatif ders “Etik”, “Pratik Felsefe”, “Çocuklar ‹çin Felsefe”, “De¤erler ve
Normlar” veya Brandenburg Eyaletindeki
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gibi “Yaﬂam› Biçimlendirme-Etik-Din Bilgisi” dersi olabilir.
Belçika’da da din dersi devlet okullar›nda genellikle seçilmesi zorunlu dersler grubuna giriyor. Belçika’daki ö¤rencilerin yar›dan fazlas› devlet taraf›ndan
desteklenen özel okullara gidiyorlar. Bu
özel okullar›n ço¤unlu¤u Katolik kilisesine ait. Özel dinî okullarda din dersine alternatif ders imkân› verilmiyor.
Portekiz devlet okullar›nda din dersi, seçilmesi zorunlu dersler grubuna giriyor. Ö¤renciler din dersini veya bunun yerine alternatif ders olan “Kiﬂisel ve Sosyal
Geliﬂme” dersini seçmek zorunda. Portekiz devlet okullar›nda yeterli say›da ö¤renci olmas› halinde ‹slâm din dersi verilmesi mümkün.
‹rlanda nüfusunun % 91’i Katolik.
Okullar›n ço¤unlu¤u devletten destek
alan Katolik okullar›. Katolik okullar›nda
düzenli bir ﬂekilde din dersi verilmektedir. Devlet okullar›nda ise din dersi seçmeli derstir. Derse kat›lma zorunlulu¤u
yoktur. ‹rlanda’da ‹slâmî cemaat okulu da
vard›r.
‹spanya okullar›nda din dersi seçmeli ders. ‹ste¤e ba¤l› olarak ço¤unlu¤u
Katolik olan ö¤renciler din dersi yerine
“‹nceleme Etkinlikleri” veya “Toplum, Kültür ve Din” adl› alternatif derslere girebilirler. Okulda yeterli say›da Müslüman
ö¤rencinin bulunmas› halinde veliler ‹slâm din dersinin verilmesini isteyebilir.
Fransa’daki uygulama hiçbir Avrupa ülkesine benzememektedir. Frans›z
Anayasas›na göre din ve devlet iﬂleri kesinlikle ayr›ld›¤› için, devlet okullar›nda
prensip olarak din dersi yoktur. Fransa’da
din dersi görevi öncelikle kiliseye ve cemaatlere kalmaktad›r. Cemaatler içinde ilmihâl dersi verenler de vard›r. Kiliseye veya
cemaatlere ait özel okullar›n say›s› azd›r.
Az say›daki bu okullarda din dersi seçmeli ders olarak verilmektedir. 1996’da
Frans›z hükûmeti 6. ve 10. s›n›f ö¤rencileri için “Din Kültürü” dersini uygulamaya
koymuﬂtur. Din Kültürü dersinde ö¤renci-
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lere Hristiyan ve Yahudi kültürünün edebiyat ve sanata etkisi ve bat› toplumlar›n›n yaﬂam biçimi bir edebiyat, tarih veya
felsefe ö¤retmeni taraf›ndan anlat›lmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelere kilisedevlet iliﬂkileri ve din dersinin statüsü
aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman karﬂ›m›za
ﬂöyle bir tablo ç›kmaktad›r: Bir uçta Yunanistan, di¤er uçta da Fransa bulunmaktad›r. Yunanistan’da kilise devlet iliﬂkisinin en koyu ﬂeklini görüyoruz. Buna
paralel olarak Ortodoks din dersinin zorunlulu¤u en üst düzeyde. Fransa’daki
uygulama ise bunun tam tersi. Fransa’da
anayasaya göre devletin laik olmas› (république laïque) nedeniyle, devlet okullar›nda yukar›da belirtti¤imiz ﬂekliyle din
dersi yok.
2. Almanya’da ‹slâm Din Derslerinin Verilmesine ‹liﬂkin Pedagojik
ve Akademik Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›
Avrupa’da ﬂimdiye kadar ‹slâm din
dersleriyle ilgili yay›nlanan bilimsel yaz›lar›n büyük ço¤unlu¤unun, derslerin hukukî statüsüyle ilgili oldu¤unu daha önce
belirtmiﬂtik. Halbuki hukukî statünün
sa¤lam bir zemine oturtulabilmesi için, bu
derslerin pedagojik kalitesinin ortaya
konmas› ve bu kalitenin ispatlanmas›
adeta zorunlu hale gelmiﬂtir. Pedagojik
kalite hukukî tan›may› kolaylaﬂt›racak
önemli bir boyuttur.
Bu gerçe¤in fark›na varan ilgili çevreler Almanya’da gerekli kurumsal haz›rl›klara baﬂlam›ﬂlard›r. Resmî verilere göre
Almanya’daki Müslüman çocuklar›n›n say›s› 750 000 civar›ndad›r. Okula giden
Müslüman çocuklar›n›n say›s› Almanya’daki bütün ö¤rencilerin % 6’ s›n› oluﬂturmaktad›r. Avrupa Türklerinin büyük
ço¤unlu¤unun yaﬂad›¤› Almanya’da bu
pedagojik haz›rl›klar› ﬂöyle özetliyebiliriz:
1. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki
Çal›ﬂmalar: Almanya’daki en kapsaml›
çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› eyalet Kuzey Ren
Vestfalya Eyaleti’dir. Bu eyalette 1986’da
anadil dersleri yani Türkçe dersleri içinde
http://www.millifolklor.com
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‹slâm din dersleri verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
1999 y›l›nda yine ayn› eyalette baﬂlat›lan
“Almanca ‹slâm Din Dersi” (Islamische
Unterweisung in deutscher Sprache) isimli pilot proje yaklaﬂ›k 100 okulda uygulanm›ﬂ ve bu y›l›n haziran ay›nda sona ermiﬂtir. Bu deneme din dersi süresince 60
Müslüman (Türk ve Arap) ö¤retmen, Soest ﬂehrindeki hizmetiçi e¤itim kurumunun (Landesinstitut für Schule) organizasyonuyla ‹slâm dersi konusunda e¤itilmiﬂlerdir. Ayr›ca ad› geçen hizmetiçi e¤itim kurumu dinî bilgilerin aktar›m›na yani din ö¤retimine önem veren bir ö¤retim
plân› haz›rlam›ﬂt›r. Eyalet E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetimindeki bu pilot projeye geçici bir olgu olarak bakmak gerekir.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki
kal›c› olgu Münster Üniversitesi’nde 2003
y›l›nda aç›lan Dinî Araﬂt›rmalar Merkezidir (Das Centrum für Religiöse Studien).
Prof. Dr. Thomas Bauer yönetimindeki bu
merkez ‹slâm din dersi ö¤retmeni yetiﬂtirmek amac›yla kurulmuﬂtur. 2010 y›l›nda
ilk mezunlar›n› vermesi beklenmektedir.
2. Aﬂa¤› Saksonya Eyaleti’ndeki Çal›ﬂmalar: Niedersachsen Eyaleti E¤itim
Bakanl›¤› 2003 y›l›n›n eylül ay›ndan itibaren 8 ilkokulda Almanca verilen ‹slâm
din Dersleri denemesini (Islamischer Religionsunterricht) baﬂlatm›ﬂt›r. Deneme
2007 y›l›na kadar sürecektir. Buna paralel olarak Osnabrück Üniversitesi’nde
2004 y›l›n›n yaz sömestresinden itibaren
‹slâm din dersleri ö¤retmenleri için kurslar aç›lm›ﬂt›r. Proje yönetiticisi Prof. Peter
Graf’a göre ‹slâm din derslerinde diyalog
a¤›rl›kl›, dinî ve etik bir ders verilmelidir.
3. Hamburg Eyaleti’ndeki Çal›ﬂmalar: Prof. Dr. Wolfram Weisse ve Prof. Dr.
Ursula Neumann taraf›ndan Hamburg
Üniversitesi bünyesinde Dünya Dinleri
Akademisi (Akademie der Weltreligionen)
giriﬂimi baﬂlat›lm›ﬂt›r. Akademi fikrini
destekleyenler Protestan Kültürünün izlerini taﬂ›yan ve eleﬂtirel bir ‹slâm din
dersinden bahsetmektedirler. Hamburg
Eyaleti’nde, Herkes ‹çin Din dersi” (Religihttp://www.millifolklor.com

onsunterricht für alle) ad›yla okutulan din
dersi çerçevesinde ‹slâma ve di¤er dinlere
ait bilgiler verilmektedir. Bu dersler Protestan Alman ö¤retmenler taraf›ndan verilmektedir.
4. Bavyera Eyaleti’ndeki Çal›ﬂmalar:
Bavyera Eyaleti’nde di¤er eyaletlerden
farkl› olarak eylül 1987 tarihinden beri
Türkiye’den gönderilen Türk ö¤retmenleri
taraf›ndan Türkiye’deki Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisine benzer bir ‹slâmî din dersi (Religiöse Unterweisung türkischer
Schüler islamischen Glaubens) Türkçe
verilmektedir. Bavyera E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetimindeki bu derslere kat›l›m
zorunlu de¤ildir. Fakat bu derse kat›lmayan ö¤rencilerin etik dersine (Ethikunterricht) kat›lmas› zorunludur.
Bavyera Eyaleti’ndeki yeni bir geliﬂmeyle di¤er eyaletlerdeki din dersine benzer modelle Almanca ‹slâm din dersi için
gerekli ﬂartlar oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Eyalet Meclisi 2000 y›l›nda ‹slâm
din derslerinin düzenli bir ﬂekilde verilmesi için haz›rl›klara baﬂlama karar› alm›ﬂt›r. Bu karardan sonra ErlangenNürnberg ve Bayreuth Üniversitelerinden
Prof. Dr. Johannes Lähnemann, Mathias
Rohe ve Christoph Bochinger iﬂbirli¤i yaparak bir çal›ﬂma grubu kurmuﬂlard›r. ﬁu
anda Erlangen-Nürnberg Üniversitesi ‹slâm din dersi ö¤retmeni yetiﬂtirmek için
bir ö¤retim program› haz›rlamaktad›r.
Bayreuth Üniversitesi’nde de ‹slâmî Din
Ö¤retimi Vak›f Kürsüsü (Stiftungslehrstuhl für Islamische Religionslehre) kuruluﬂ haz›rl›klar› baﬂlam›ﬂt›r.
5. Berlin Eyaleti’ndeki Çal›ﬂmalar:
Alman Anayasas› okulda verilen din dersinin organizasyonunda devlet-kilise yani
dinî cemaat iﬂbirli¤ini öngörmektedir. ‹slâmî bir cemaatin okulda din dersi verme
yetkisi ald›¤› tek eyalet Berlin’dir. 2001
y›l›n›n sonbahar›ndan beri “Islamische
Föderation in Berlin” adl› kuruluﬂ mahkeme karar›na dayanarak Almanca ‹slâmî
din dersi vermektedir.
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6. Di¤er Eyaletlerdeki Çal›ﬂmalar:
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Bremen eyaletlerindeki
‹slâmî cemaatler okulda din dersi
yetkisi almak için ilgili eyalet e¤itim bakanl›¤›na dilekçe vermiﬂler ve Hessen
Eyaleti’ndeki Hessen ‹slâm Cemaati gibi
bir k›sm› da mahkemeye baﬂvurmuﬂtur.
Hessen Eyaleti’ndeki Frankfurt Üniversitesi bünyesinde vak›f profesörlü¤ü kadrosu aç›lm›ﬂ ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaﬂ
may›s 2003 tarihinde görevlendirilmiﬂtir.
Almanya için genel olarak ﬂunu söyleyebiliriz: Almanya’da Hristiyan din
dersleri anayasadaki düzenlemelere uygun olarak verild›¤i halde, Berlin Eyaleti
hariç Alman anayasas›na uygun ‹slâm
din dersleri henüz yayg›nl›k kazanamam›ﬂt›r.
3. Din Derslerinin Pedagojik Temeli
Pedagojik aç›dan ele al›nd›¤›nda ‹slâm din dersleriyle ilgili ﬂu iki soruya cevap aranmas› gerekir:
1. Avrupa’da okutulacak din derslerinde hangi konular iﬂlenmelidir?
2. Bu din derslerinde hangi metodlar
uygulanmal›d›r?
Birinci soruya çok ayr›nt›l› cevap
vermeden önce, konu seçimindeki öncelikli amaçlar›n belirlenmesi gerekir. Din
derslerinde iﬂlenecek konular›n seçimiyle
ilgili öncelikli genel amaç sevgi olmal›d›r.
Hangi konular ‹slâm› daha çok sevdirebilir? Konu seçimindeki en önemli soru bu
olmal›d›r.
Çünkü içi sevgi dolu olmayan din
dersi konular› plastik ve kokusuz bir gül
gibidir. Sadece görünüﬂü güle benzer. Fakat çocu¤un sevgisini kazanamaz. Ve bu
durumda dinî bilgiler sevilmeyen birçok
ﬂey gibi sadece s›navlara kadar ak›lda tutulur ve k›sa bir müddet sonra unutulur
gider. Ama din dersleri ö¤rencinin sevgi
dünyas›nan girebilirse, okuldan sonra dinî bilgilerin ayr›nt›lar› unutulsa bile, dinî
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duygular unutulmaz. Çünkü dine uzak
duran insanlar›n bile bu duygulara ihtiyac› olabilir.
Din dersi konular› ö¤rencinin zihni
kadar kalbine de hitap etmelidir.Avrupa
Birli¤i’ndeki din dersi kitaplar›, çocu¤un
hem kalbine hem zihnine hitap ediyor.
Türkiye’deki din kitaplar› ise genellikle
ö¤rencinin zihnine hitap ediyor. Zihne hitap eden din dersi metinleri içinde ezberlenecek sayfalar önemli bir yer tutuyor.
Avrupa Birli¤i’ndeki din dersi kitaplar›
ezbere çok az yer veriyor. Ö¤renciden ezber de¤il, problem çözümü isteniyor. Örne¤in aile içindeki bir problem nas›l çözümü gibi (Problemorientierte Religionspädagogik).
Burada metod konusundaki genel ilkeyi de hemen ifade etmek gerekiyor. Avrupa Birli¤i ülkelerinde verilen Hristiyan
din dersleriyle Türkiye’de verilen ‹slâm
din dersleri aras›ndaki en önemli yöntem
fark› nedir?
Avrupa Birli¤i ülkelerindeki din dersi kitaplar› genellikle hayattan kalk›yor
ve dine var›yor. Yani günlük yaﬂamdaki
somut olaylardan, çocu¤un deneyimlerinden, öykülerden kalk›yor ve daha sonra
Hristiyanl›k kültürüyle bu olaylara bir cevap bulmaya çal›ﬂ›yor.
Türkiye’deki din dersi kitaplar› ise
tam tersini yap›yor. Dinden kalk›yor, ‹slâm›n genel ilkelerinden kalk›yor ve günlük
yaﬂama inmeye çal›ﬂ›yor. Yani soyuttan
somuta geçmeye, zor olandan kolay olana
geçmeye çal›ﬂ›yor. Örne¤in dinin tan›m›yla, dostlu¤un, kardeﬂli¤in tan›m›yla ders
baﬂl›yor. “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi”
kitab›ndan bir örnek vermek gerekirse:
“Birbirlerini seven, birbirlerine yak›nl›k ve ihtiyaç duyan yak›n arkadaﬂlara
dost denir”. Bu cümleyi okuyan bir ö¤renci duygusal olarak etkilenmez. Bu nedenle bu cümlenin ö¤rencinin davran›ﬂ›na bir
etkisi de olmaz. Fakat Mevlânâ’n›n veya
Ömer Seyfettin’in dostluk ve kardeﬂlikle
ilgili bir öyküsü, öyküdeki dostluk, çocu¤un kalbinin derinliklerine ulaﬂ›r. Bilindihttp://www.millifolklor.com
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¤i gibi ‹slâm kültürü bu tür örnekler bak›m›ndan çok zengindir.
Avrupa’daki din kitaplar› tan›ma hemen hemen hiç yer vermiyor. Yöntem bilimdeki ad›yla Avrupa ile aram›zdaki en
önemli fark, tüme var›m ve tümden gelim
olarak ortaya ç›k›yor. Avrupa Birli¤i’ndeki din dersi kitaplar› tüme varmaya çal›ﬂ›yor, Türkiye’deki din dersi kitaplar› tümden gelmeye çal›ﬂ›yor.
4. Ö¤renci Merkezli Din Dersi ve
Yöntem
Modern e¤itim biliminin hareket
noktas› yöntem de¤ildir. Hareket noktas›
ö¤rencidir. Bu husus genellikle “ö¤renci
merkezli ders” kavram›yla ifade edilir.
Buna parelel olarak, modern pedagojide,
mükemmel zannedilen herhangi bir yönteme göre ö¤renci yetiﬂtirilmez, ö¤renciye göre yöntem geliﬂtirilir. Yöntem konusuna yaklaﬂ›rken mükemmeliyetçi bir
tutumdan kaç›nmak gerekir. Pedagojinin
amac› daima ö¤renciye daha uygun bir
metodu bulmakt›r. Herhangi bir yöntemi,
“En mükemmel metod budur” iddias›yla
ortaya atmak de¤ildir.
Avrupa Birli¤i’ne girmek, Avrupa’daki pedagojik de¤erleri paylaﬂmak öncelikle ö¤renciyi ön plana ç›karmay› gerektirir.
Her derste oldu¤u gibi, din dersinde de ö¤rencinin birey olarak hareket noktas› kabul edilmesi, onun duygusal ve zihinsel
dünyas›n›n gerçeklerine göre yöntem geliﬂtirilmesi gerekir. Baﬂka bir deyiﬂle, ‹slâm din dersleri günümüz ﬂartlar›nda uygulanabilecek bir ‹slâm› yaﬂatmal›d›r,
sadece ezberlenecek bir ‹slâm› ö¤retmemelidir.
Avrupa toplumlar›nda bireysellik
düzeyi yüksek oldu¤u için Avrupa’daki
din dersi kitaplar› psikolojik konulara daha çok yer veriyorlar. Türk toplumunun
kolektif özelli¤i daha a¤›r bast›¤› için din
dersi kitaplar›nda “vatan sevgisi” veya
“millî ahlâk” gibi toplumsal konulara daha çok yer veriliyor. Almanya’da 5. ve 6.
s›n›flar için haz›rlanm›ﬂ din dersi kitab›nhttp://www.millifolklor.com

dan bireyselli¤e iliﬂkin bir metin örne¤i
vermek istiyorum:
“ Anneme ve babama
Bazen derin derin düﬂünüyorum ve
Kendi kendime soruyorum:
Ben bu dünyaya neden geldim?
Benim size birkaç y›ll›¤›na emanet edildi¤imi,
Fakat sizin mal›n›z olmad›¤›m›,
Bilmem biliyor musunuz?
‹nsan bazen kendine bir ﬂey sat›n al›r ve
Hoﬂuna gitti¤i sürece onunla meﬂgul olur.
Ben böyle bir ﬂey de¤ilim.
Beni kendinize yak›nlaﬂt›rd›¤›n›z ve
Hayat›m için sorumluluk üstlendi¤iniz
Ölçüde size aitim.
Anneci¤im, babac›¤›m,
Büyüyünce sizin istedi¤inizden farkl› bir insan
olursam,
Sizinkine benzemeyen bambaﬂka ve
Farkl› bir hayat yaﬂad›¤›m› farkedersiniz,
Bana dost kal›n,
Beni oldu¤um gibi kabul edin.
Sevginin ne oldu¤unu tan›yabilmem için,
Bana kabul edici, güven verici ve eﬂlik edici bir
sevgi verin.
Babac›¤›m, anneci¤im,
Beni sevdi¤›nizden dolay› serbest b›rak›rsan›z,
Kendi kiﬂili¤imi bulabilirim,
Size ve hayata ba¤lanabilirim,
Yoksa bir ﬂey yapamam.
(Hammerich 1988, S. 19)

Avrupa toplumlar›ndaki bireyselli¤in
tipik bir örne¤i olan yukar›daki metin, Avrupa’ daki din derslerinin içerikle ilgili genel e¤ilimini yans›tmaktad›r. Yani Avrupa’daki din dersi ki taplar› ‹ncil’den al›nan veya di¤er dinî kaynaklardan al›nan
metinlerden çok, buna benzer psikolojik
metinlerle doludur. Bu örne¤i okuduktan
sonra Türkiye’deki din dersi kitaplar›n›n
içeri¤iyle, Avrupa’daki kitaplar›n ne kadar farkl› oldu¤unu aç›klamaya gerek kalmad›¤›n› düﬂünüyoruz. Bu noktada hemen ﬂunu belirtmekte yarar var: Avrupa
ülkelerindeki bireyselli¤in her yönüyle
faydal› olmad›¤› art›k ortaya ç›km›ﬂt›r.
Amaçlanmas› gereken bireysellik, dengeli, ölçülü ve sa¤l›kl› olan›d›r. E¤er Almanya örne¤ini özetlersek, Alman e¤itimcileri
ve ve ayd›nlar› kaybetmeye baﬂlad›klar›
toplumsal de¤erleri (örne¤in ailevî de¤erler) tekrar canland›rman›n yolunu ara-
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maktad›rlar. K›sacas› gözü kapal› bireysellikten de, gözü kapal› kolektifizmden
(Kolektifizm sosyal psikolojide bireyden
çok topluma önem veren sistem anlam›na
gelir) de kaç›n›lmal›d›r.
Ö¤renci merkezli ders kavram›yla
yöntem kavram› birbirine karﬂ›l›kl› olarak ba¤l› olan ve birbirini etkileyen kavramlard›r. Son y›llarda ö¤renci merkezli
ders kavram›yla yöntem konusu birlikte
ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bunun
sebebi din derslerinde ö¤rencinin hareket
noktas› olarak al›nabilmesi ve dinin ö¤renciye sevdirilmesi için yöntemin anahtar bir konumda olmas›d›r.
Yöntem geliﬂtirmenin birinci ﬂart›,
geniﬂ bir yöntem repertuvar›na sahip olmakt›r. Pedagojinin ﬂimdiye kadar geliﬂtirdi¤i tüm metodlar› tan›mak ve ve bu
yöntem çeﬂitlerinden faydalanmaya çal›ﬂmakt›r. E¤itim bilimindeki ad›yla metodik ço¤ulculu¤u uygulamakt›r.
Yöntem geliﬂtirmenin ikinci ﬂart›,
hangi yöntemin hangi ö¤renci grubuna
daha uygun oldu¤unu farkedebilmektir.
Bunun için çeﬂitli yöntemler aras›ndaki
farklar›n uygulama yoluyla ö¤renilmesi
ve böylece din dersi ö¤retmeninin yöntem
konusunda gerekli duyarl›l›¤a ulaﬂmas›
gerekir.
Hem ilâhiyat bilimlerinin hem de pedogojinin bulgular›na uygun düﬂen yöntemler geliﬂtirmek ve uygulamak elbette
kolay de¤ildir. Bu konudaki bilimsel uygunlu¤u sa¤lamak için aﬂa¤›daki noktalara dikkat edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz:
1. Metodik yani Türkiye’deki ad›yla
yöntem bilimi, din e¤itimi ve ö¤retiminin
zorunlu bir parças› olarak kabul edilmelidir.
2. Böylece ne sorusuyla nas›l sorusu
aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂki enine boyuna
incelenmelidir. Yani ‹slâm din derslerinde
ne okutulaca¤› sorusuyla, ilgili konunun
nas›l okutulaca¤› sorusu birlikte sorulmal› ve bu karﬂ›laﬂt›rman›n cevab› ö¤renci
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grubunun özelliklerine göre bulunmaya
çal›ﬂ›lmal›d›r.
‹slâm din derslerinde iﬂlenecek konularla, uygulanan yöntem aras›nda karﬂ›l›kl› bir etkileﬂim söz konusudur. Uygun
olmayan bir metod güzel bir konuyu anlams›z ve s›k›c› bir hale getirebilir. Bunun
tersi de mümkündür.
3. Her dersten önce metodik haz›rl›klar›n tasarlanmas› gerekir. Din dersinin
amaçlar›n›n gerçekleﬂtirilmesinde metod
seçimi ve konu seçimi aras›ndaki ahengin
önemli bir pay› oldu¤u unutulmamal›d›r.
‹slâm din derslerinin genel amac›,
sadece ilâhiyat bilimi ile ilgili bilgilerin ve
bulgular›n belli bir ö¤renci grubuna aktar›lmas› de¤ildir. Bilgi aktar›m› din derslerinin ö¤retim boyutunu meydana getirir
ve daha çok zihinsel etkinlikleri kapsar.
Halbuki din dersinin e¤itim boyutu ö¤retim boyutu kadar önemlidir. Çünkü e¤itim boyutu ö¤renciyi duygusal olarak etkiler ve onun kiﬂili¤inde kal›c› izler b›rak›r. Ö¤retim boyutuyla elde edilen bilgiler
belli bir süre sonra unutulabilir.
1970’li y›llara kadar Türkiye’de kullan›lan bir kavram vard›: maarif. Maarif
kavram› hem e¤itimi hem de ö¤retimi içine al›r. Maarif sistemi içinde arif insanlar
yetiﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›rd›, yani hem bilgili
hem kiﬂilikli insanlar. Son ony›llarda maarif kavram›n› mezara gömdük ve yerine
yeni bir kelime geliﬂtirmedik. Buna paralel olarak okullarda ö¤retime önem verdik
yani bilgi aktar›m›na. E¤itim iﬂini de büyük ölçüde televizyon ve internete b›rakt›k.
Ayn› duyars›zl›¤› Avrupa Birli¤i ülkelerinde göremiyoruz. Burada Almanca
ile ilgili bir örnek vermek istiyoruz. Maarif kelimesinin Almanca’daki karﬂ›l›¤›
Bildung kavram›d›r. Bu kavram yaklaﬂ›k
200 y›ldan beri kullan›lmaktad›r. Almanya’da son y›llarda Bildung kavram›n›n
önemi daha artm›ﬂt›r. Çünkü Avrupa Birli¤i ülkeleri hem bilgili hem kiﬂilikli insan
yetiﬂtirmeye daha fazla önem vermeye
baﬂlam›ﬂlard›r.
http://www.millifolklor.com
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Bu ba¤lamda din dersi ile ilgili metodik bilgiler, sadece bir bilgi birikimi olarak düﬂünülmemelidir. Yöntem bilgileri
ö¤rencinin kiﬂili¤ini geliﬂtirmeye katk›da
bulunmal›d›r. Daha do¤rusu tarafs›z ve
etksiz yöntem yoktur. Din dersinde kullan›lan herhangi bir yöntem ö¤renciye ya
faydal› olur ya da zararl›. Metodun zarar›
genellikle ö¤rencinin din dersinden so¤umas›yla ortaya ç›kar.
5. Din dersi Yönteminde Bütünsel Model
Avrupa’da 1970’li y›llara kadar süren
ö¤retmen a¤›rl›kl› din dersi yani genelllikle ö¤retmenin s›n›f›n önünde ders
anlatmas›ndan ibaret olan din dersi a¤›rl›kl› olarak tek tarafl› bir yetene¤e yani zihinsel etkinli¤e dayan›rd›. Türkçede bir
deyim vard›r: Su gibi bilmek veya su gibi
ezberlemek. Bu deyim zihinsel a¤›rl›kl›
din dersinde baﬂar›l› olan ö¤rencilerin durumunu güzel bir örnek.
1970’li y›llardan sonra Avrupa’da
önemli ölçüde yöntem zenginleﬂmesine gidilmiﬂtir. Ö¤retmen a¤›rl›kl› yöntem yan›nda, din derslerinde grup çal›ﬂmalar›na ve proje yöntemine de yer verilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu yöntem zenginleﬂmesiyle
Avrupa’da din derslerine ﬂu etkinlikler
girmiﬂtir:
1. Oyun,
2. Müzik,
3. Skeç,
4. Resim,
5. Dans.
Bu çok yönlü yöntem zenginli¤i pedagojide “bütünsel model” (Ganzheitlicher
Ansatz) olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bütünsel
ders modeli olanaklar ölçüsünde ö¤rencinin beﬂ duyusuna hitap etmeye çal›ﬂ›r. Yani derste ö¤rencinin hem zihinsel, hem
duygusal, hem de beden ve el yeteneklerinin kullan›lmas› öngörülür. Bütünsel model bu nedenle ilk plânda dersten etkin
sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Bütünsel
modelde ö¤retmenin ö¤rencilere örnek bir
davran›ﬂ sergilemesi beklenir. Ö¤retmen
sadece bilgi aktaran tarafs›z bir insan dehttp://www.millifolklor.com

¤ildir. Ö¤retmenin kiﬂili¤i din dersinin
e¤itim boyutu aç›s›ndan vazgeçilmez bir
unsurdur. Ö¤retmen ö¤rencilere, siz benim söyledi¤imi yap›n, yapt›¤›m› örnek almay›n deme durumunda de¤ildir. Bu
aç›dan ö¤retmen ve ö¤renci eﬂittir. Di¤er
bir deyiﬂle ö¤retmen sadece ‹slâmî bilgilere sahip olan tarafs›z bir bilgi kayna¤› de¤ildir. Ö¤retmen, davran›ﬂlar›yla da örnek teﬂkil eden bir kiﬂilik bütünlü¤üne sahip olmal›d›r. Örne¤in hoﬂgörüyü ö¤retmek isteyen ö¤retmenin önce kendisinin
hoﬂgörülü olmas› gerekir.
‹slâm tarihinde ve kültüründe ad›
bütünsel model olmasa da, buna benzer fikirler s›k s›k dile getirilmiﬂtir. Avrupa’da
bütünsel modelin ilk izlerini ünlü pedagog
Johann Heinrich Pestalozzi’nin 1819’da
yay›nlanan Lienhard ve Gertrud isimli
e¤itim roman›nda buluyoruz. Bu romanda
Pestalozzi bir annenin çocu¤unu nas›l
e¤itti¤ini yazar. Anne e¤itirken çocu¤unun zihnine, kalbine ve bedenine hitap
eder. Bu üç yetene¤in birbiriyle uyumlu
bir ﬂekilde kaynaﬂt›r›larak bir bütün kullan›lmas› gerekir. Etkin bir e¤itim ve ö¤retimin gerçekleﬂtirilebilmesi için bu bütünlük greklidir.
Bütünsel Ders Modeli
Bütünsel model, sadece zihinsel ö¤renmeyi ön plâna ç›karan geleneksel ö¤retim bilgisine bir alternatif olarak 20. yüzy›lda e¤itim bilimciler aras›nda pek çok
taraftar bulmuﬂ ve hâlâ da Avrupa’daki
pedagoglar taraf›ndan benimsenmektedir.
Son y›llardaki beyinle ilgili nörolojik
araﬂt›rmalar bütünsel ders modelinin insan zekâs›n› olumlu yönde etkiledi¤ini ortaya koymuﬂtur. Beynin daha iyi geliﬂmesi için çocu¤un mümkün oldu¤u kadar
farkl› uyar›lar almas› gerekiyor. Dersteki
etkinlik çeﬂitleri artt›kça ö¤renme kolaylaﬂ›yor ve kal›c› oluyor.
Zihinsel ö¤renmenin tek yanl›l›¤›n›
pek çok pedagog dile getirmiﬂ, fakat hiçbiri Amerikal› psikolog Daniel Goleman kadar etkili olamam›ﬂt›r. Goleman’in 1995
y›l›nda Türkçeye “Duygusal Zekâ” (Emo-
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tional Intelligence) olarak çevrilen ve bütün dünyada sat›ﬂ rekorlar› k›ran kitab›,
zihinsel ö¤renme yan›nda duygusal ve
sosyal ö¤renmenin insan yaﬂam› için ne
kadar önemli oldu¤unu dile getiren örneklerle doludur.
‹ﬂte bu nedenledir ki son y›llarda Avrupa’da din dersinde okuma metinleri yan›nda, müzik, oyun, dans ve resim de din
e¤itimine can verici yöntemler olarak kullan›lmaktad›r. Almanya’da en çok sat›lan
ve kullan›lan din dersi kitab› böyle bir bütünsel modelden hareket ederek, hem zihinsel hem de duygusal yetenekleri geliﬂtirmeyi
amaçlamaktad›r.
Elisabeth
Buck’un yazd›¤› “Kommt und spielt”
baﬂl›kl› din dersi kitab›nda çocu¤un beﬂ
duyusuna hitap eden tüm yöntemler uygulan›yor.
Elisabeth Buck’un tasarlad›¤› Hristiyan din dersinde ö¤retmen, konular›n iﬂlenmesinde alg› ve hareket oyunlar›n›
kullanmakta ve böylece derste ö¤rencilere somut ﬂeyler yaﬂatarak dersin içeri¤ini sunmaktad›r. Alg› ve oyun s›ras›nda
ö¤rencinin yaﬂad›¤› deneyimler, daha sonra s›n›fta ö¤renciler taraf›ndan sözlü olarak dile getirilmektedir. Bu kiﬂisel deneyimlerden kalkarak dinî kurallara ve ilkelere var›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ö¤rencilerin dinî kurallara ulaﬂmas› için ö¤retmen
yer yer ipuçlar› vermektedir. Böylece kiﬂisel deneyimlerle dinî kurallar aras›ndaki
ba¤ ortaya konduktan sonra, ö¤renciler
bu düﬂüncelerini bir nevi rapor yazar gibi
defterlerine yazmaktad›rlar.
Elisabeth Buck’un din dersi örneklerinde yukar›da bahsetti¤imiz yöntemsel
ilkeleri buluyoruz. Avrupa Birli¤i ülkelerinde genel olarak görüldü¤ü gibi, Elisabet Buck tüme var›m yöntemini kullan›yor. Buck’un din dersi modelini sadece tüme var›m kavram›yla aç›klamak mümkün
de¤il. Elisabeth Buck ayn› zamanda bütünsel modelin yöntem zenginli¤ini de
kullan›yor.
Elisabeth Buck’un din dersi örmeklerini inceledi¤imiz zaman bütünsel mode-
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lin, yukar›da bahsetti¤imiz gibi geleneksel tümden gelim yöntemi yerine tüme var›m yöntemini tercih etti¤ini aç›kça görüyoruz. Ders ö¤renciyi günlük yaﬂam kesitlerinden al›p genel dinî kuarllara ve ilkelere götürüyor. Ayn› zamanda teori ile uygulama aras›ndaki zorunlu ve günümüz
insan›n›n ihtiyac› oldu¤u iliﬂkiyi sa¤l›yor.
Sadece soyut bilgiler ve tan›mlar verip,
ö¤renciyi günlük yaﬂamda yaln›z b›rakm›yor. Din dersindeki bu pedagojik modeli,
hayata uyarlamal› din dersi olarak adland›rabiliriz.
Sonuç olarak Avrupa Birli¤i sürecinde ‹slâm din derslerine bakt›¤›m›z zaman,
din dersindeki içerik ve yöntem boyutunun birbiriyle ilgili oldu¤u ve bunlar›n
birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekti¤i ortaya ç›k›yor. Buna ba¤l› olarak içerik
bak›m›ndan hayata uyarlamal› din dersini gerçekleﬂtirebilmek için yöntem zenginli¤inin gerekli oldu¤u da yads›namaz.
Yöntem zenginli¤inin en verimli örneklerinden birisini de bütünsel ders modelinde görüyoruz. ‹slâm Kültürü bu yöntem
zenginli¤ine asl›nda hiç de yabanc› de¤ildir. Örnek olarak müzi¤i ele al›rsak, ‹slâm din dersini zenginleﬂtirebilecek çok
didaktik ilâhî örnekleri vard›r. Bu örneklerden birisi de sözleri Yunus Emre’ye ait
aﬂa¤›daki ilâhîdir:
Aﬂk›n ald› benden beni,
Bana seni gerek seni,
Ben yanar›m dünü dünü,
Bana seni gerek seni.

Yukar›da ‹slâm din derslerinin genel
amac›n›n sevgi olmas› gerekti¤i belirtilmiﬂti.
Allah sevgisini soyut tan›mlarla anlatmaya çal›ﬂman›n ne kadar az geçerli oldu¤u art›k belli olmuﬂtur. Halbuki, Allah
sevgisini dile getiren Yunus’un yukar›daki
sözleri ve bu ilâhînin müzi¤i insan›n hem
zihnine hem de kalbine hitap etmekle bütünsel ders modelinin uygulamadaki baﬂar›l› bir örne¤ini göstermiﬂ oluyor.
http://www.millifolklor.com
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Avrupa Birli¤i ülkelerinin hepsinde
dinler aras› diyalog ilkesi yay›lmam›ﬂt›r.
Baz› Avrupa Birli¤i ülkelerinde resmî
müfredat›n ‹slâmiyeti ve Yahudili¤i öngörmesine ra¤men, okullarda bu dinlerle
ilgili bilgilerin verilmedi¤i veya ciddiye
al›nmad›¤› saptanm›ﬂt›r (Kaul-Seidmann
v.d.: 2003). Yahudilikle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ‹slâm diniyle ilgili bilgiler ço¤u Avrupa
ülkesinde oldukça s›n›rl› kalmaktad›r.
Avrupa din kitaplar›ndaki bilgiler,
‹slâm›n genel ilkeleriyle ilgili konulard›r:
Mesela ‹slâm›n beﬂ ﬂart›, Kurban Bayram›, Ramazan Bayram› v.b. konular. ‹slâm›n Avrupa kültürüne etkisinden fazla
bahsedilmemektedir. Bundan daha da
önemlisi kitaplarda ‹slâm›n “yabanc›”,
“öteki” veya “baﬂka” unsur olarak görülmesi. ‹slâmla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Yahudi
kültürü daha çok Avrupal› olarak yans›t›lmakta ve Avrupa kültürünün bir parças›
olarak görülmektedir.
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