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ÖNSÖZ  

 Gençlik, insan hayatının en önemli evrelerinden biridir. Ġnsan gençlik evresinde hızlı 

geliĢimler ve değiĢimler yaĢar. Bu geliĢim ve değiĢimin içinde din olgusu da olumlu veya 

olumsuz bir Ģekilde insanın hayatında yer edinmektedir. Gencin kimlik bunalımı, Ģüpheler, 

yetiĢtiği çevrede yer edinme mücadelesinde ve hayatta karĢılaĢtığı birçok problemde din onun 

sorunlarını çözmede önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan gençliğe yönelik din hizmetleri 

birey için çok önemli bir evre olan gençlik evresindeki sorunlarını çözmesinde yardımcı 

olmaktadır. 

21. yüzyılda geliĢen ve değiĢen dünya Ģartlarına göre gençlik eğitiminde paradigma 

değiĢikliği gerekmektedir. Bu bakımdan Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerin bir arada 

yaĢadığı tüm dünyanın en özgür ve en seküler toplumu olarak kabul edilen Hollanda‘da kilise, 

cami ve havralarda gençlere yönelik din hizmetleri bu çalıĢmada incelenerek gençliğe yönelik 

ne tür eğitim metotlarının yaygın din eğitiminde kullanılması gerektiği ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Bu bağlamda tez üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, araĢtırmanın problemi, 

amacı, yöntemi, verilerin toplanması ve analizi, sınırlılıkları ve temel kavramları hakkında 

bilgiler verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise Hollanda eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde devlet ve özel 

okullarda din eğitiminin tarihi süreci, Ģimdiki durumu ile Hollanda‘daki üç büyük din olan 

Hıristiyanlık, Ġslam ve Yahudiliğin Hollanda topraklarındaki tarihi süreci hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde ise, kilise, cami ve havralardaki yaygın din eğitimi hakkında yapılan 

araĢtırma sonuçlarına yer verilmiĢtir. Daha sonra kilise, cami ve havralarda gençliğe yönelik 

faaliyetler hakkında araĢtırma sonuçları sunulmuĢ, araĢtırma sonuç ve öneriler ile bitirilmiĢtir. 
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I. BÖLÜM 

GĠRĠġ  

Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, hipotezler, araĢtırmanın amacı ve 

önemi, sınırlılıkları, tanımlar, yöntem, araĢtırmanın evren ve örneklemi ile araĢtırmanın 

zorlukları konularına yer verilmiĢtir. 

1. Problem 

Gençlik dönemi, sorunlu, bunalımlı bir hayat devresi olarak bilinir ve kabul edilir.
1
 

Gençlik çağı, özellikle ergenlik dönemi, bireyin çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢini sağlayan 

bazı özelliklerinden dolayı diğer geliĢim dönemlerinden farklı bir dönemdir. Gencin kendini, 

hayatı ve toplumu sorgulayarak eskisinden farklı bir Ģekilde dünyayı algılamaya baĢladığı bu 

dönemde en önemli sorunlarından biri, kendini tanıma ve tanımlamada çektiği sıkıntıdır. 

Çünkü genç, biyo-psiko-sosyal yönden bir değiĢime uğramaya baĢlamıĢtır. Biyolojik olarak 

vücut organlarında bir geliĢme gözlenirken; ruhi yönden tam olarak nasıl davranması 

gerektiğini bilememenin sonucu bir davranıĢ karmaĢıklığı yaĢamakta, sosyal açıdan da, 

aileden çevreye yönelmiĢ bir sosyalleĢme süreci içerisine girmektedir. Aynı zamanda soyut 

düĢünme gücünün geliĢmesine bağlı olarak ergen, bütüncü bir dünya görüĢüne sahip olma ve 

bu dünya içerisinde kendi yerini ve görevini belirleme ihtiyacıyla karĢı karĢıya gelmektedir.
2
 

Gençliğin biyolojik ve psikolojik olarak geliĢim gösterdiği bu dönemde din konusunda 

gençte geliĢimler baĢlamıĢtır. Genç, bu süreçte kendini düĢünme ve bağımsız olma çabalarının 

ardından dini konulara da eğilim göstermektedir. Çevresinde olanlara dikkat kesilen genç, 

hayat denilen sahneye girenleri çıkanları ve hayatın anlamını merak etmekte dinin kapsamını 

                                                           
1
 Sabahattin ArıbaĢ, Mehmet Güven; ―Ortaöğretim Gençlerinin Psiko-Sosyal Sorunları‖, Gençlik Dönemi ve 

Eğitimi, Ensar NeĢriyat, Ġstanbul 2000.  
2
 Naci Kula; editör: Hayati HÖKELEKLĠ; Gençlik Döneminde Kimlik ve Din; Gençlik Din ve Değerler 

Psikolojisi,  Dem Yay., Ġstanbul 2006, s. 33. 
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enine boyuna düĢünecektir. Dine olan yönelimiyle birlikte din anlayıĢı da değiĢen bireyin, 

çocukluk dönemindeki çevrenin etkisiyle kabullendiği geleneksel inanıĢlara alternatif olarak 

kiĢisel olarak benimsediği din anlayıĢını yerleĢtirdiği görülür. Dini konularda düĢünme 

faaliyeti hızla artan gencin, döneminin getirdiği eleĢtirel bakıĢı dine yönelttiği 

gözlenmektedir. Gerçek manada dinin ne ifade ettiğini anlamaya çalıĢan genç, dinin içyapısını 

anlama isteğindedir. Gençliğin ilk dönemi olan ergenlik çağı (12-14 yaĢ arası), ―dini uyanıĢ‖ 

veya ―dine dönüĢ‖ çağı olarak değerlendirilebilir, çünkü bu dönem kiĢinin gerçeği ilk defa 

Ģuurlu, anlaĢılır, açık-seçik anlamaya baĢladığı dönemdir.
3
 

Ergenliğin ikinci safhası olan 14-18 yaĢ arası ise dini bunalım ve Ģüphelerin ortaya 

çıktığı bir dönemdir. Genç bu dönemde ergenliğin baĢındaki pasif halinden sıyrılıp kendini 

ilgilendiren konularda bağımsız düĢünmeye baĢlarken daha önceden öğrendiği dini bilgi ve 

inançları da yeniden sorgulamaya, eleĢtirmeye baĢlar. Bu dönemde genç, dinin bazı 

boyutlarına daha çok sarılırken bazı noktalar da ise Ģüpheler ön plana çıkmaya baĢlar. ġüphe 

bu dönemin ana problemlerinden birisi olarak kabul edilir.
4
 

Ergenlik döneminin son kısmı olarak kabul edilen 18-21 yaĢ arası dönemde genç dini 

bunalım ve kararsızlıkları yavaĢ yavaĢ son bulmaya baĢlar. Bu dönemde gencin, dini bunalım 

ve Ģüphe dönemlerinden sonra din ile ilgili bilgilenmesi sonucu dine yeniden döndüğü ve dini 

tutumların belirginleĢtiği görülür. 
5
 

Gençlik evresi içinde birçok problemi barındırır. Çünkü Bilim çağı denilen 21. 

yüzyılda hem dünya hem de ülkemizde çok köklü bireysel, toplumsal ve kültürel değiĢmeler 

yaĢanmaktadır. Çok hızlı bir sanayileĢme, bilimsel ve teknolojik geliĢim sürecine girilmesi 

                                                           
3
 Bkz. Fatma Yüce, Gençlerde Dini Yönelim ve KiĢilik, BasılmamıĢ Y. Lisans Tezi, Marmara Üniv. SBE, 

Ġstanbul 2009, s.75. 
4
 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Sönmez Matbaa ve Yayınevi, Samsun 1993, s.107. 

5
 Hayati Hökelekli; Ergenlik Çağı Gençlerinin Dini GeliĢimi, (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi) U.Ü.Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1980, s.107. 
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toplumun kültürünü ve değer yargılarını etkilemiĢ toplumun değer yargılarında meydana 

gelen bu değiĢimin hissedildiği ilk yer toplumun en dinamik kesimi olan gençler olmuĢtur. 

Toplumların içine girdiği bu büyük ve hızlı değiĢmeler sebebiyle, gençlik ve gençlik 

problemleri daha fazla ön plana çıkmıĢtır. Toplumun en dinamik kesimini oluĢturan ve yaĢları 

gereği değer yargıları hızla değiĢen gençlerin, bu süreç içerisinde birtakım sorunlarla 

karĢılaĢmamaları düĢünülemez. Bunun doğal bir sonucu olarak da değiĢimin beraberinde 

getirdiği bir takım uyumsuzluk, yabancılaĢma ve reaksiyon hareketleri gençler arasında daha 

sık görülmektedir. Gençliğin değiĢik problemler, dini Ģüpheler içinde bulunduğu bu dönemde 

yaygın din eğitimi kurumları, gençlerin değiĢik problemlerini çözmede onlara yardımcı 

olabilir. 

Camiler, kiliseler ve havralar yürütecekleri yaygın din eğitimi faaliyetleri ile bireyin 

kimlik oluĢumunun gerçekleĢip yetiĢkinliğe adım attığı gençlik döneminde onların hayat ve 

anlam arayıĢlarına çözüm olmada kilit rol oynama kapasitesine sahiptir. Fakat cami, kilise ve 

havralarda verilen eğitimin çağın gereklerine uygun olması bu kurumlarda verilen eğitimin 

gençlerin sorunlarını çözmede ve anlam arayıĢlarına yol gösterebilmelerinde baĢarılı 

olabilmeleri için öncelikli Ģartlarından biridir. Çünkü dünyamızda ve toplumlardaki bu hızlı 

geliĢmelerden eğitimin etkilenmemesi düĢünülemez. Örneğin öğretilen bilgilerin önemi 

üzerinde yapılan araĢtırmaların birinde, 50 yıl önce, okulda öğretilenlerin %75‘i kullanılırken 

Ģimdilerde bu oranın çok daha aĢağılara düĢmüĢ olduğu sonucu çıkarken bir baĢka çalıĢmada 

R. Bohn ve J. Short, insan beyninin bir günde maruz kaldığı bilginin miktarını kelime sayısı 

üzerinden araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, ABD‘de yaĢayan sıradan bir insan, her 

gün 100 bin civarında kelimeye maruz kalmakta ve bu rakam her yıl yüzde 2,6 oranında 

artmaktadır. Ġnsanın maruz kaldığı bu kelimelerin  %45‘i televizyondan,  %27‘si 

bilgisayarlardan,  %11‘i radyodan,  %9‘u basılı medyadan, %5‘i telefon konuĢmalarından 



 

 

15 

 

gelirken, örgün öğretimin oranı %1‘den daha düĢük bir yer kapladığı sonucu çıkmıĢtır.
6
  Bu 

sonuçlarında ortaya koyduğu üzere bugün daha önceden yapılanları en iyi Ģekilde dahi yapsak 

sorunlara geçmiĢin metotları çözüm üretmede yetersiz kalmaktadır. ġimdiye kadar 

yapılanların bugün doğru olup olmadığının sorgulanması ve bugün için doğru olanın ne 

olduğunun belirlenmesi en temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü eğitim sistemindeki 

temel sorun, sistemin baĢlangıçta amaçlanan görevleri yerine getirip getirmemesi değil yeni 

gereksinimleri karĢılayacak yapı ve iĢleyiĢin oluĢturulamamasıdır. GeliĢen ve değiĢen 

dünyamızda bilgi patlaması, hızlı ürün eskimesi, iĢ gücü yapısının değiĢmesi, kiĢisel ve 

toplumsal sorunlara ilginin artması gibi eğitim sistemini etkileyen temel değiĢim alanları 

vardır. Eğitim sistemi bu temel değiĢim alanlarındaki geliĢmelere ayak uyduramazsa baĢarısız 

olması kaçınılmazdır. Gençliğe yönelik yaygın din hizmetlerinin de eğitimde yaĢanan 

paradigma değiĢikliklerine uyum sağlaması onun baĢarısını etkileyecek olan en önemli 

unsurlardan biridir. 

Üç semavi din olan, Ġslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin kendi müntesiplerine yönelik 

yapmıĢ olduklar din hizmetleri ve gençliğe yönelik faaliyetlerin araĢtırılıp karĢılaĢtırma 

yapılabilecek bir yer olması bakımından Hollanda uygun bir ülkedir. 

 Hollanda, 16.yüzyıl‘ın sonlarında bağımsızlığı kazanırken, bağımsızlık bildirgesinde, 

Hollanda‘da yaĢayan her türlü inanç, mezhep ve ideolojik fikrin hür bir Ģekilde kendi ülke 

topraklarında faaliyet gösterebileceğini tüm dünyaya duyurmuĢtur
7

 Bu bağımsızlık 

                                                           
6
 Ziya Selçuk ―Okulu çok mu önemsiyoruz?‖ Radikal Gazetesi, 31.03.2011. 

7
 Peter van Rooden, “Long-Term Religious Developments in the Netherlands, 1750-2000‖, eds. Hugh Mcleod, 

W. Ustrofi The Decline of Christendom in Western Europe 1750-2000i Cambridge University Press 2002, 

s.113-129; s.119. 
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bildirgesinden sonra Hollanda‘da yaĢayan her türlü dini grup kendi okullarını ve 

ibadethanelerini açmaya hak kazanmıĢlardır.
8
 

Avrupa‘da 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda baĢlayan Rönesans ve Reform hareketleri, 19 

yüzyıldaki aydınlanma dönemi ve tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ süreci 

Avrupa‘da Kilise otoritesinin kaybolmasına ve dinin toplum üzerindeki etkisini kaybetmesiyle 

sonuçlanmıĢtır.
9

 Dinin Avrupa‘da etkisini hızla yitirdiği bu süreçte 19. yüzyılın son 

çeyreğinde Hollanda toplumunun temelini teĢkil eden sütunlaĢma sistemi 1960‘lı yıllara kadar 

Hollanda toplumunun dinden uzaklaĢmasını büyük oranda engellemeyi baĢarabilmiĢtir.
10

 

Fakat 1960‘lı yılların baĢından itibaren Hollanda toplumu, sütunlaĢma sistemini derin bir 

Ģekilde sarsan sekülerizasyon sürecinin etkisinde kalmıĢ; yaĢam seviyesinin yükselmesi, 

ĢehirleĢme, homojen Hollanda toplumunun dıĢ göçlerle heterojen bir yapıya bürünmesi, 

rasyonalizm ve bireyselleĢme gibi geliĢmeler de bu süreci hızlandıran etkenler olmuĢtur.
11

 

Bu sekülerleĢme sürecinde kilisenin 1960 ve sonrasında cemaati sayısının hızla 

azalması
12

  -örneğin 1966 yılında kiliseye katılım oranı % 64,6 iken bu oran sadece dört yıl 

sonra 1970 yılında % 46,3, 1991 yılında ise % 13,1‘e,
 13

  2000 yılında ise % 9,2‘ye ve 2009 

                                                           
8
 Irena Rossenthal, ―The Dutch Pastorate, Plurasim Without Pain?” ” Education in Conflict (Ed. Ina Ter 

Avest), Waxmann Yay., Münster, Germany 2009, s.59-81. 
9
 Bryan Wilson, Contemporary Transformations of Religion, Oxford 1976, s. 20-21. 

10
 Frank J. Lechner, ―Secularization in the Netherlands?‖, Journal for the Scientific Study of Religion, 

Vol.35,No.3. (September 1996), 252-2 64, s. 258. 
11

 Dick Houtman, Peter Mascini, ―Why Do Churches Become Empty, WhileNew Age Grows? Secularization 

and Religious Change in the Netherlands‖, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol.41,No.3. (2002), 

455-473, s. 455-456; Gerard Dekker, “Het Christelijk Godsdienstig en Kerkelijk Leven”, God in Nederland 

1996-2006, Kampen 2007, s.13-20; Christoper G.A Bryant, ―Depillarisation in the Netherlands. British Journal 

of Sociology, Vol.32, No,1, 1981, p.56; Jan Berting,. ―Democracy in the Netherlands‖, in Christopher G. A. 

Bryant and Edmund Mokrzycki (eds.), Democracy, Civil Society and Pluralism, In Comparative 

Perspective: Poland, Great Britain and the Netherlands. Ifis Publisher: Warszawa,1995, s.357. 
12

 Gerard Dekker, Heeft de Kerk Zichzelf Overleefd? Meinema, Zootermeer 2010, s.182-185. 
13

 http://kdc-app.hosting.kun.nl/geschiedenis/geschiedenis_uk.html, EriĢim tarihi: 20.06.2011 

http://kdc-app.hosting.kun.nl/geschiedenis/geschiedenis_uk.html
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yılında % 6,4‘e kadar düĢmüĢtür
14

 ve dini okullarda mezhebe dayalı öğretime yaĢanan 

güçlükler kilisenin yaygın din eğitimi faaliyetlerine daha çok eğilmesine neden olmuĢtur. 

Yahudiler ise II. Dünya savaĢından sonra nüfuslarının % 80‘ine yakınını kaybettikten 

sonra tekrar toparlanabilmek için eğitime büyük önem vermiĢlerdir. Bu süreçte kendi 

okullarını açmalarına rağmen Yahudi nüfusun büyük bir travma geçirmesi, çocuklarını 

Yahudi okullarına gönderip tekrar damgalanmasını istememesi, Yahudi olduklarını gizlemek 

istemelerinden ötürü bu okullar Yahudi eğitimi açısından yeterli olamamıĢtır. Bunun üzerine 

yaygın din eğitimine daha fazla önem vermeye baĢlayan Yahudiler, elaman azlığından dolayı 

köy köy, Ģehir Ģehir Yahudilerin yaĢadıkları her yeri gezerek yaygın din eğitimi faaliyetlerine 

giriĢmiĢlerdir. Daha sonra Talmud Torah adını verdikleri kurslar ile Yahudi çocuk ve 

gençlerine yönelik havralarda din eğitimi vererek onlara dinlerini, dillerini ve kültürlerini 

öğretmeyi hedeflemiĢlerdir.
15

 

1960‘lardan itibaren Müslüman misafir iĢçiler Hollanda‘ya gelmeye baĢlamıĢlardır. 

Hollanda‘ya ilk gelen misafir iĢçiler hemen dönecekleri için geçici mekânlarda ibadetlerini 

yerine getirmiĢ ve herhangi bir din eğitimi faaliyetine giriĢmemiĢlerdir. 1970‘lerin baĢlarından 

itibaren ve 80‘li yıllar boyunca Müslüman iĢçiler ailelerini de Hollanda‘ya getirmeye baĢlamıĢ 

ve Müslüman nüfus çok kısa bir sürede artmıĢtır. Müslüman nüfusun bu hızlı artıĢı onların 

çocukları ve aileleri için din eğitimi ihtiyacını doğurmuĢ ve Hollanda makamları nezdinde 

okulda din dersi verilmesine 70‘li yılların sonu 80‘li yılların baĢında yapılan müracaatların 

                                                           
14

 Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, Kerncijfers 2009 uit de kerkelijke statistiek van het 

Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland, KASKI, October 2010, s.23-24. 
15

 Henny van het Hoofd, “Social Integration and Religious Idendity, Jewish Education in the Netherlands‖, 

International Handbook of Jewish Education , eds. Helena Miller, Lisa Grant and Alex Pomson; 

International Handbooks of Religion and Education, 2011, Volume 5, Part 4, 1271-1287, by Springer, 

s.1276-1283. 

https://springerlink3.metapress.com/content/978-94-007-0353-7/
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Helena+Miller
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Lisa+Grant
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Alex+Pomson
https://springerlink3.metapress.com/content/1874-0049/
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büyük bir bölümü sonuçsuz kalmıĢtır.
16

 Hollanda‘da ilk Ġslam Okulu 1987‘de açılmasına ve 

günümüzde 40‘a yakın Ġslam okulunun var olmasına rağmen, Ġslam okullarındaki kalitenin 

düĢük olmasından ötürü Müslüman veliler bu okulları tercih etmemektedir. Bu yüzden 

Müslümanlar çocuklarına ve gençlerine kendi din, dil ve kültürlerini öğretmek için camilerde 

verilen din eğitimine daha çok önemsemektedirler. 

1960 ve sonrasında Hollanda toplumunu etkileyen sekülerleĢme süreci kiliselerdeki 

cemaatin hızla azalmasına neden olmuĢ, kiliselere devam oranı %70‘lerden %5‘lere, 

inananların oranı ise % 75‘lerden % 40‘lara kadar inmiĢtir.
17

 Kiliseden uzaklaĢma en çok 

gençler arasında etkili olmuĢ ve günümüz Hollanda‘sında gençlerin %72‘si kiliseye bağlı 

değildir.
18

 Kiliseye gitmeyenlerin oranı istikrarlı bir Ģekilde yükselmesi ve bunun devam 

etmesi halinde 20 yıl sonra Hollanda‘da kiliselerde cemaat kalmayacağı hesaplanmıĢtır.
19

 

Hıristiyanların karĢılaĢmıĢ oldukları dinden uzaklaĢma akımından Yahudiler de 

kendilerini kurtaramamıĢlardır. Örneğin Hollanda‘daki en büyük Yahudi cemaati olan NIK‘in 

(Hollanda Ġsrailliler Birliği) II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde 19.000 kayıtlı üyesi varken
20

 

2010 yılında bu rakam 5000‘lere kadar düĢmüĢtür.
21

 

Müslümanlarında durumu Yahudi ve Hıristiyanlardan farklı gözükmemektedir. 2006 

yılında Hollanda Ġstatistik Kurumu CBS‘nin verilerine göre Müslümanların camilere devam 

                                                           
16

 . M. Besim Ġsmailefendioğlu, Hollanda’da Din Eğitimi, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. BasılmamıĢ 

Doktora Tezi, Ġstanbul 1996, s.42-46. 
17

 Sjoerd L. Bonting, Tussen Geloof en Ongeloof, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2000, s.100-102. 
18

 Gerard Dekker, ―Het Christelijk Godsdienstig en Kerkelijk Leven‖, God in Nederland 1996-2006, Kampen 

2007, s.13-20. 
19

 Frank J. Lechner, ―Secularization in the Netherlands?‖, Journal for the Scientific Study of Religion, 

Vol.35,No.3. (September 1996), 252-264, s. 254. 
20

 Encylopaedeia Judaica (2007), s. 107. 
21

 Katılımcı 37 ile Mülakat, Ortodoks Yahudi Haham, 17.10.2010, Amsterdam.   
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oranı %27 iken
22

, Sevinç‘in 2010 yılında yapmıĢ olduğu araĢtırmada ise Müslüman gençleri 

cami cemaatinin yalnızca %10‘unu oluĢturmaktadır.
23

 

  Yukarıda belirtilen dinden uzaklaĢma sürecinden en çok gençler etkilenmiĢlerdir. 

AĢağıdaki tabloda yıllara göre kiliseye bağlılığın yaĢ gruplarına göre nasıl azaldığını 

göstermektedir: 

 Tablo 1:
24

 21-70 yaĢ arası Kiliseye Bağlı Olmayanların Oranı 

 1958 1966 1970 1975 1980 1985 1991 

Tüm YaĢ Grupları 24 36 39 42 50 52 57 

21-30 YaĢ Arası 20 34 41 50 56 62 72 

31-50 YaĢ Arası 26 35 38 40 50 53 59 

51-70 YaĢ Arası 23 38 37 38 43 41 41 

 

 Yukarıda tablodan da anlaĢılacağı üzere 1960‘lı yıllardan itibaren kiliseye bağlı 

olanların oranı yıllar geçtikçe azalmıĢtır. Özellikle 1980 sonrasında kiliseye bağlı 

olmayanların oranı hızlı bir Ģekilde yükselmiĢtir. Kiliseye bağlı olmayanların genel ortalaması 

tüm yaĢ grupları için %57 iken bu oran gençlerde %72‘lere ulaĢmıĢtır. 

 

                                                           
22

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2476-wm.htm 

EriĢim Tarihi 09.05.2011 

23 Sevinç, Sevinç, Ġrfan; Hollanda’da Cami Eksenli Din Hizmetleri  (Din Hizmetlerini Yürüten Görevliler 

ve Hizmetlerin Hedef Kitlesi Üzerine Bir Alan AraĢtırması), Ankara Üniversitesi SBE, BasılmamıĢ Doktora 

Tezi, Ankara 2010, s.83. 
24

 Bkz. J.W. Becker & R. Vink, ―Secularisatie in Nederland, 1966-1991: de verandering van opvattingen en 

enkele gedragingen.‖ Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk 1994,Table 3.4, various surveys. 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2476-wm.htm
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 CBS‘nin 2006 yılı son verilerine göre Hollanda‘daki dini durum Ģöyledir: 

Tablo 2:
25

 Hollanda’da Dini Durum (2005-2006 Yılı) 

 

 Bu tabloya göre Hollanda‘da yaĢayanların %58‘i bir dine inanmaktadır. Ġnanan 

insanların %29‘unu Katolikler, %19‘unu Protestanlar, %5‘ini Müslümanlar ve diğer %5‘ini 

de Yahudi, Hindu ve diğer gruplar oluĢturmaktadır. %42‘lik bir nüfus ise herhangi bir dine 

inanmadığını belirtmektedir. 

 CBS verilerine göre Hollanda‘da herhangi bir dine inanan insanların sadece %20‘si 

düzenli olarak ibadethanelerine (kilise, cami, havra..vb) gitmektedirler. Ġbadethanelerine 

düzenli olarak gitmede (Haftada en az bir kere) en büyük oranı %33 ile Protestanlara aitken, 

onları %27 ile Müslümanlar takip etmektedirler. Ġbadethaneler gitmede en kötü oran ise %7 

ile Katoliklere aittir. Kendisini Katolik olarak tanımlayanların %57‘si hiçbir zaman kiliseye 

gitmemektedirler.
26
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http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2476-wm.htm 

EriĢim Tarihi 09.05.2011. 
26

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2476-wm.htm 

EriĢim Tarihi 09.05.2011 
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 Hollanda‘da yaĢayan gençlerin kiliseye bağlılık oranlarına baktığımızda ise karĢımıza 

aĢağıdaki sonuçlar çıkmaktadır: 

Tablo 3:
27

 Gençlerin Kiliseye Bağlılık Durumu (2009) 

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere 12-18 ve 18-25 yaĢ arası gençlerin kiliseye 

bağlılık ve kiliseye gitme oranlarında farklılıklar gözükmektedir. 12-18 yaĢ arasındakilerin 

%54‘ü bir dine bağlıyken bu oran 18-25 yaĢ arası grup için %45‘e düĢmektedir. Yine kiliseye 

ayda en az bir defa gitme oranı 18-25 yaĢ arası için %11 iken 12-18 yaĢ arası için ise %17‘dir. 

 Müslüman gençleri Hıristiyan gençlerle karĢılaĢtırdığımızda karĢımıza Ģu ilginç tablo 

çıkmaktadır: 
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http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3368-wm.htm 

EriĢim Tarihi, 09.05.2011 
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Tablo 4
28

: Müslüman, Protestan ve Katolik Gençlerin Ġbadethanelere Devam Durumu 

 

 Tablo 4‘de görüldüğü üzere Protestan gençliğin %52‘si kiliseye düzenli olarak 

giderken, bu oran Katoliklerde %11‘e düĢmektedir. Müslüman gençliği ise %35 oranında 

camilere düzenli olarak gitmektedirler. 

Sonuç olarak Hollanda‘daki genel dini durumu incelediğimizde; halkın %58‘nin bir 

dine inandığı fakat bu inananların sadece %20‘sinin ibadethanelere düzenli olarak gittikleri 

görülmektedir.
29

 Gençlerin inanma ve ibadethanelere gitme oranı ise Hollanda ortalamasının 

aĢağısındadır. 18 yaĢ ve üstü gençlerin herhangi bir dine inanma oranı %45 iken, inanan bu 

%45‘lik kesimin ibadethanelere gitme oranı sadece %11‘dir. Bu olumsuz tablonun devam 

etmesi durumunda 20 yıl içerisinde Hollanda‘daki kiliselerde cemaat bulmanın imkânsız
30

 

hale geleceğini belirtilmektedir.
31

 Bu olumsuz duruma önlem almak isteyen dini gruplar 

gençleri kazanmaları halinde kilise, havra ve camilerin boĢalmasının önüne geçebileceklerinin 

farkına varmıĢlar ve gençlere yönelik faaliyetlerine hız vermiĢlerdir. 
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http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3368-wm.htm 

EriĢim Tarihi, 09.05.2011. 
29

 Bkz. Anneke Polkerman, De Kerk Loslaten, Ten Have, Kampen 2006, s.69. 
30

 Hollanda Protestan Kilisesi her sene vefat edenlerde dahil olmak üzere 60.000 üyesini kaybetmektedir. Bkz. 

Polgerman, a.g.e, s.70. 
31

 Lechner, a.g.m., s.254. 
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Hollanda‘da varlıklarını sürdüren her üç dinin de benzer sorunlarla karĢılaĢması onları 

yaygın din eğitimi ve yaygın din eğitiminde gençlere yönelik faaliyetlerine önem vermelerini 

gerektirmektedir. Ġleriki yıllarda cami, kilise ve havraların boĢ olmaması, çocukluktan itibaren 

verilecek din eğitimine ve gençlerin sorunlarına cevap verebilecek yaygın din hizmetleri ile 

mümkündür.  

Hollanda gibi uyuĢturucunun serbest olduğu, dinin toplum üzerinde hemen hemen hiç 

etkisinin kalmadığı seküler bir toplumda gençliğin değiĢik problemler, dini Ģüpheler içinde 

bulunduğu bu dönemde kilise, cami ve havralarda verilen yaygın din eğitimi önem 

kazanmaktadır. Bilindiği üzere yaygın din eğitiminin amacı, hayat boyu eğitim felsefesi 

çerçevesinde, yetiĢkinlere ve özellikle de ihtiyaç bildirenlere gönüllülük prensibi çerçevesinde 

dini bilgiler, duygular ve beceriler kazandırarak hayatın dini boyutuyla baĢa çıkabilmelerinde, 

onlara dini ve ahlaki yardımda bulunabilmektir.
32

 Bu bakımdan yaygın din eğitiminde 

gençlere yönelik faaliyetler gençlerin değiĢik problemlerini çözmede onlara yardımcı 

olabileceği gibi, kiliseden, cami ve havraların cemaat sayısının azaldığı bu dönemde bu 

ibadethanelerin tekrar canlılıklarına kavuĢmasını sağlayabilir. Bu çalıĢmada bireyin kimlik 

arayıĢında olduğu, dini Ģüphe ve bunalımlara düĢtüğü gençlik evresinde gençliğe yönelik ne 

tür eğitsel faaliyetler yapılabileceğini Hollanda örneğinde incelenmiĢtir. 

2. Problem Cümlesi 

Bu çalıĢmanın temel problemi; gencin kendini ve hayatı tanıyıp, sorunlarına çözüm 

aramada önemli bir olgu olan dinin, Hollanda gibi çok kültürlü ve dinli bir ülkede farklı 

dinlerin Yaygın din eğitimi faaliyetleri yoluyla gençlere yönelik ne tür eğitsel din hizmeti 

faaliyetinin gerçekleĢtirildiğinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesidir.  
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3. AraĢtırma Soruları 

1. Hollanda‘daki kilise, cami ve havralardaki din hizmetleri nelerdir? 

2. Hollanda‘da örgün din eğitimi nasıl yapılmaktadır? 

3. Hollanda‘da havralarda Yahudi gençlere yönelik yaygın din eğitimi alanında gençlere 

yönelik sistemli bir din hizmeti var mıdır? 

4. Hollanda‘daki kiliselerde Hıristiyan gençlere yönelik yaygın din eğitimi alanında 

sistemli bir din hizmeti var mıdır? 

5. Hollanda‘daki camiiler de Müslüman gençlere yönelik yaygın din eğitimi alanında 

sistemli bir din hizmeti var mıdır? 

6.  Hollanda‘da faaliyet gösteren farklı etnik kökene sahip Müslümanların kurduğu 

camilerde gençlere yönelik faaliyetlerinde bir farklılık var mıdır? 

7. Katolik ve Protestan Kiliseleri arasında yaygın din eğitiminde ne tür farklılıklar 

vardır? 

8. Hollanda‘daki kilise, cami ve havralarda her yaĢ grubu çocuk ve gençler için ayrı 

faaliyetler düzenlenmekte midir? 

9. Kilise, havra ve camilerde yürütülen eğitsel faaliyetlerde ne gibi metot, muhteva ve 

amaç farklılıkları vardır?   
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4. AraĢtırmanın Amacı 

 Bu araĢtırmanın ana amacı, yaygın din eğitiminde gençlere yönelik eğitsel 

faaliyetlerde ne tür amaç, yöntem ve muhtevanın kullanabileceğini Hollanda örnekleminde 

incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki konulara yer verilmiĢtir: 

 Hollanda‘daki kilise, cami ve havralarda yapılan yaygın din eğitimi faaliyetlerini 

incelemek, 

 Kilise, cami ve havralarda yapılan yaygın din hizmetlerinin amaçları, metotları 

hakkında değerlendirme yapmak, 

  Kilise, cami ve havralarda yapılan yaygın din eğitiminde karĢılaĢılan problemleri 

ortaya koymak, 

 Kilise, cami ve havralarda gençliğe yönelik din hizmetleri hakkında araĢtırma yapmak, 

 Kilise, cami ve havralarda yapılan yaygın din eğitimini faaliyetleri arasındaki 

farklılıkları incelemek 

 Kilise, cami ve havralarda gençlere yönelik din hizmetleri arasındaki farklılıklar 

hakkında araĢtırma yapmaktır. 

5. AraĢtırmanın Önemi 

Yaygın din eğitimi konusunda birçok araĢtırma
33

 yapılmasına karĢın bu çalıĢmaların 

hepsi Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yapmıĢ olduğu hizmetlere yöneliktir. YurtdıĢındaki yaygın 

din hizmetleri konusunda yapılan araĢtırmalarda Hollanda Diyanet Vakfının hizmetleri 

üzerine yapılmıĢtır. Bu tez Hıristiyanlık Ġslam ve Yahudilikteki yaygın din eğitimini bir arada 
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Örnek için Bkz. Battalgazi Leylek, Yaygın Din Eğitimi ve Türkiye Örneği, Ġstanbul Üniversitesi SBE, 

BasılmamıĢ Y. Lisans Tezi, Ġstanbul 1995; Mehmet Bulut, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Yaygın Din 

Eğitimindeki Yeri, Ankara Üniversitesi SBE, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 1997; Hayati Tetik, Yaygın 

Din Eğitiminde Cami Görevlilerinin Yeri ve Önemi, Marmara Üniversitesi SBE, Ġstanbul 1997. 
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incelemesi bakımından Türkiye‘de ve Hollanda‘da yapılmıĢ ilk araĢtırma olması bakımından 

önemlidir. 

Bu tez, Türkiye‘de ve yurtdıĢında yaygın din eğitimi konusunda çalıĢma yapacak olan 

araĢtırmacılara da diğer dinlere müntesip kiĢilerin hangi metot, amaç ve materyallerle eğitim 

yaptığını görmesi bakımından onların da çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır. 

Bu çalıĢma dine karĢı Ģüphelerinin arttığı, kimlik arayıĢına giren gençlere yönelik, üç 

farklı semavi dinin ibadethaneleri olan kilise, havra ve camilerde verilen yaygın din eğitimini 

karĢılaĢtırmalı olarak inceleyecek olması bakımından Din Eğitimi alanında yapılan ilk 

araĢtırma olacağı gibi yaygın din eğitiminde gençliğe yönelik eğitsel faaliyetlerde hangi amaç, 

yöntem, muhteva ve programın uygulanması konusunda yaygın din eğitimi kurumlarına ve bu 

konuda araĢtırma yapacaklara katkıda bulunacaktır. 

Son olarak, bu tez dünya üzerindeki üç büyük dinin yaygın din eğitiminde ortak ve 

farklı yönlerini karĢılaĢtırmalı din eğitimi açısından inceleyen ilk araĢtırma olması bakımında 

da önemlidir. 

6. AraĢtırmanın Yöntemi 

Konunun araĢtırılmasında nitel araĢtırma
34

 yöntemlerinden gözlem, görüĢme ve 

doküman analizi tercih edilmiĢtir.  

Nitel araĢtırmalarda araĢtırmacı, bizzat durumun içindedir. Doğal ortamda 

insanların davranıĢlarını inceleme imkânı vermektedir. Alandan elde edilen deneyim ve 
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 Nitel araĢtırma metodu Psikoloji ve Sosyal Bilimlerde uzun bir geçmiĢe sahiptir. Psikoloji alanmda 

Wilhelm Wundt Toplum Psikolojisi (1900-1920) araĢtırmaları çerçevesinde deneysel metotlarm  

yanmda anlamaya ve tasvire dayanan metotları kullanmıĢtır. Amerikan Sosyolojisinde ise 1940'larm  

ortasma kadar Biyografik Metotlar, Durum Analizleri, Tasvir Edici Analizler merkezî konumdaydı. 

1960'lardan itibaren Amerikan Sosyolojisinde standardize edilmiĢ nicel sosyal araĢtırmalara ve  

onlarm teori anlayıĢlarma yönelik kritikler baĢlamıĢtır. Alman literatüründe ise bu durum 1970'leri  

bulmaktadır. Nitel araĢtırmanm tarihî geliĢim süreci hakkmda daha geniĢ bilgi için bkz. Uwe Flick, 

Qualitative Sozialforschung, Rowohlts Taschenbuch Verlag, Hamburg 2002, s. 20-26. (naklen, Halise Kader 

Zengin, Almanya’da Ġslam Din Öğretimi Modelleri, BasılmamıĢ Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara 2007.) 
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görüĢler birebir, verilerin analizinin de doğru Ģekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu 

araĢtırma yaklaĢımı aynı zamanda önceden belirlenen araĢtırma sorunlarının alanda 

Ģekillenmesine de yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla araĢtırmaya açık ve esnek bir tutum 

sağlamaktadır.
 
Bu sebeple Hollanda‘daki havra, kilise ve camilerde gençlere yönelik din eğitimi 

faaliyetlerini daha iyi analiz edebilmek maksadıyla bu araĢtırma yöntemi seçilmiĢtir.  

6.1. Verilerin Toplanması 

Hollanda‘daki havra, kilise ve camilerde gençlere yönelik din eğitimi faaliyetlerini 

incelemek üzere tarama modeli benimsendiğinden öncelikle alanla ilgili kitap ve makalelere 

baĢvurulmuĢtur. Hollanda‘da örgün ve yaygın din eğitimi ile ilgili yazılmıĢ yerli ve yabancı 

kitaplar, makaleler, tezler, süreli yayınlar, web sayfaları vb. kaynaklar taranmıĢ ve 

yararlanılmıĢtır.  

GörüĢmeler Hollanda‘daki kilise, cami ve havralarda görev yapan din görevlileri ve burada 

eğitim alan gençler, dini cemaatlerin önderleri ve ilgili konularda çalıĢmalar yapan 

akademisyenler ile yapılmıĢtır. Bu görüĢmeler yarı yapılandırılmıĢ ve sohbet tarzı görüĢme 

Ģeklinde olmuĢtur. GörüĢmelerde mülakat yapılan kiĢiye öncelikli olarak, 

 Eğitim durumu ve kaç yıldır kurumunda çalıĢtığı, 

 YapmıĢ oldukları yaygın din eğitimi faaliyetleri ve gençliğe yönelik hizmetler 

 Faaliyetlerindeki amaç, muhteva ve metotların ne olduğu 

 KarĢılaĢtıkları sorunlar ve çözüm yollarının nasıl olabileceği hakkında sorular 

sorulmuĢtur. 
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GörüĢmelerde mülakat yapılan kiĢinin konuĢtukları notlar halinde kaydedildikten sonra 

temize çekilerek görüĢme yapılan kiĢiye e-posta yoluyla tekrar gönderilmiĢ daha sonra 

muhatabın onayı alındıktan sonra araĢtırma için kullanılmıĢtır.  

Yapılan görüĢmeler 60 dakika ile 90 dakika arası sürmüĢ, mülakat yapılan kiĢinin kiĢisel 

özelliklerine ve tavrına bakılarak ikinci bir randevu istenmiĢtir. 

Veri toplama aĢamasında 55 kiĢiyle yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢ, daha sonra her 

üç dine ait yaygın din hizmeti verilen yerlerde katılımlı gözlemlerle (ibadethanelerdeki ayinler, 

ev sohbeti, geziler) veri toplanmıĢ ve katılımlı gözlem, görüĢmeleri tamamlamak üzere 

yapılmıĢtır. Katılımlı gözlemlerde kilise, havra ve camilerdeki yöneticilerin izin verdiği eğitsel 

faaliyetler gözlemlenmiĢ, bu gözlemlere Hollandacayı iyi bilen bir tercümanla beraber 

kaçınılmıĢtır.  

7. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evreni Hollanda‘da faaliyet gösteren havra, kilise ve camilerde eğitsel 

faaliyetler yapan kilise, cami, havralar ile bu yerlere bağlı gençlik teĢkilatlarıdır. Örneklemi 

ise Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hattem, Borculo, Zaandam ve Utrecht Ģehirlerinde 

gençliğe yönelik faaliyet gösteren ilgili dini cemaatin en büyük ibadethaneleri ve gençlik 

merkezleridir. 

 Hollanda‘daki Yahudi cemaatinin iki büyük temsilcisi olan Ortodoks ve Liberal 

Yahudilerin, Amsterdam, Den Haag ve Rotterdam‘daki havraları örneklem olarak seçilerek 

ziyaret edilmiĢ ve buradaki din görevlileri, öğretmenler ve gençlerle mülakat yapılmıĢtır. Yine 

Yahudilerin gençlik dernekleri ziyaret edilerek buraların yöneticileri ile mülakat yapılmıĢtır. 

 Hollanda‘da bulunan Hıristiyanları temsil eden iki büyük kilise olan Katolik ve 

Protestan Kiliselerine bağlı Amsterdam, Utrecht, Hattem, Borculo ve Rotterdam‘daki kiliseler 
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araĢtırmanın örneklemi olarak seçilmiĢtir. Seçilen Kilislerin papazlar, gönüllü öğretmenleri ve 

gençlerden oluĢan cemaati ile mülakat yapılmıĢtır. Bunun yanında Katolik ve Protestan 

Kiliselerinin gençlik dernekleri baĢkanları ile de mülakat yapılmıĢtır. 

 Hollanda‘daki Müslümanların büyük çoğunluğunu oluĢturan Türkler ve Faslıların 

Amsterdam ve Utrecht‘deki en büyük camileri çalıĢmanın örneklemi olarak seçilmiĢtir. 

Amsterdam‘da HDV‘ ye ait üç, SICN‘E ait üç, IGMG‘ye ait bir ve Faslılara ait bir cami, 

Utrecht ise Faslılara ait bir, SICN‘e ait bir camide ve Zaandam‘da SICN‘e ait bir camide 

incelemeler yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada her bir dini grubun dini liderleri, kanaat önderleri ile mülakat yapılmıĢ ve 

gerekli bilgiler birinci elden toplanmıĢtır. 

8. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

- AraĢtırma Hollanda‘da yaĢayan Müslüman(Türk ve Faslılar), Hıristiyan (Katolik ve 

Protestan) ile Yahudilere (Ortodoks ve Liberal) ait ibadethanelerde ve gençlik derneklerinde 

24.10.2009-28.12.2010 tarihleri arasında yapılan mülakat ve gözlemle, 

 - Hollanda‘da Surinamlılar, Afganlılar, Ġranlılar, Iraklıklar, Türkler ve Faslılar olmak 

üzere birçok Müslüman grup vardır. Bu araĢtırma Türklere HDV, IGMG ve SICN‘e camiler 

ve Faslıların UMMON adlı kuruluĢuna bağlı camilerdeki yaygın din eğitimi ile, 

- Hollanda Katolik, Protestan ve göçmen kiliseleri vardır. Bu araĢtırma Hollanda 

Katolik Kilisesi ve Hollanda Protestan Kilisesi ile, 

-Yahudilerde ise Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K) (Hollandalı 

Ġsrailliler Birliği), Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (N.V.P.J) (Ġlerici Yahudi 

Hollandalılar Birliği), Beit Ha‘Chidush  (BHC) (Yahudi Yenilenme Hareketi), Portugees- 

Israëlitisch Kerkgenootschap (P.I.K) (Portekizli Ġsrailliler Dini Cemaati), Masorati Joods  
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(Masorati Yahudi Cemaati) olmak üzere beĢ cemaat vardır. Bu araĢtırma N.I.K ve N.V.P.J ile 

sınırlıdır. 

9. Temel Kavramlar 

1. Genç/Gençlik 

Genç kavramını tanımlamada birçok değiĢik yaklaĢım vardır. Genel yaklaĢım 15-24 

yaĢ arasındakilerin genç olarak kabul edilmesi yönündeyken (BM‘ye göre); bazı Avrupa 

ülkelerinde 0-25, 13-25/30 arası genç olarak kabul edilmektedir. Gencin bu Ģekilde 

birbirinden farklı tanımlamalarının yapılmasının nedeni BirleĢmiĢ Milletlerin genç ve çocuk 

kavramına farklı anlamlar yüklemesidir.
35

 Genellikle 12-15 yaĢ arası ―ilk gençlik‖ dönemi, 

15-21 yaĢları arası ―asıl gençlik‖ dönemi, 21-25 yaĢları arası da ―uzamıĢ gençlik‖ olarak 

bilinmektedir.
36

  

Gençlik, çocuklukla yetiĢkinlik arasında kalan ve bu döneme ait birtakım biyolojik 

psikolojik ve sosyal değiĢiklikleri de olan bir kavramdır.
37

 Bu çağ, ―ergenlik‖, ―delikanlılık‖, 

―adolesans‖ gibi terimlerle de ifade edilebilmektedir. 

Gençlik, çocukluk ile eriĢkinliği bağlayan bir köprüdür. Genç için çocukluk dönemi 

geride kalmıĢtır, fakat genç henüz yetiĢkin toplumda belli bir noktaya ulaĢmıĢ değildir. Bu 

yüzden gençlik çağı bir belirsizlik ve arayıĢlar devresidir. Bu çağ, hayat için bir yön ve 

hedefin arandığı, meslek ve ailevi rollerin üstlenilmesi için gerekli kiĢilik özelliklerinin 

kazanıldığı, ferdin daha müstakil ve sorumlu bir kimse olarak hareket etmeye baĢladığı bir 

hazırlanma dönemidir. Sonuç olarak gençlik dönemi diyebileceğimiz ―ergenlik dönemi; 
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 http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_0_org_gouv.htm, EriĢim Tarihi:19.05.2008 
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 Yörükoğlu, Atalay, Gençlik Çağı, 8. Bsk., Özgür yayın Dağıtım, Ġstanbul, 1993, s. 13. 
37

 Bkz. Orhan Demir, YetiĢtirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi, DüĢünce Kitabevi, Ġstanbıl 2004, s.35; 

ġemin, Refia Uğurel, Gençlik Psikolojisi, 3. bs. Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1992, s.21. 
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biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir geliĢme ve olgunlaĢmanın yer aldığı, 

çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ dönemi olarak tanımlanabilir.
38

 

2. Din Hizmeti 

Hizmet kelimesi Arapça ―h d m‖ kökünden gelen bir isimdir. Sözlükte iĢ, görev, iĢ 

görme anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten hâdim ve bu kelimelerin çoğulu olan hademe 

kelimeleri türetilmiĢtir.
39

  

Hizmet kelimesi baĢka kelimelere sıfat olarak kullanılmakta ve bazı iĢ alanlarını ifade 

etmektedir. Örnek olarak; askerlik hizmeti, sağlık hizmeti... vb. Günümüzde çeĢitli hizmet 

alanları birbirinden ayrılmıĢ ve organize olmuĢtur din hizmetleri de bunlardan birisidir.  

Bir faaliyet alanı olarak değil de yalnız baĢına ―din hizmeti‖ denilince din konusunda 

yapılan iĢ, görev manalarına gelmektedir. Yani dinde öngörülen ve yapılması gereken Ģeyleri 

yapmak demektir.
40

 

3. Kilise 

Yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmıĢ olan) sözcüğünden gelen kilise kelimesi 

Hıristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:
41

 

Kilise (bina): Ġbadet, nikâh töreni gibi dini vazifelerin yerine getirildiği bina, tapınak.  

Kilise (örgüt): Kendi din adamları, binaları, diğerlerinden farklı doktrinleri bulunan 

Hıristiyan mezhepleri. Örneğin: Doğu Ortodoks Kilisesi, Protestan Kilisesi, Roma Katolik 

Kilisesi. 
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 Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, Duygusal ve Toplumsal GeliĢim, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

Ġstanbul, 1982, s. 75. 
39

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1962, s.401; 

T.D.K Sözlük, Ankara 2005, 350. 
40

 Erdoğan Fırat; Din Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Din Hizmetlerinde ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, AÖF yay., 

EskiĢehir 2007, s. 97 
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 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kilise; EriĢim Tarihi: 29.09.2009. 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Ortodoks_Kilisesi
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Biz bu çalıĢmamızda örgüt anlamında Hollanda‘da faaliyet gösteren Protestan ve 

Roma Katolik kiliseleri kastedilmiĢtir. 

4. Havra (Sinagog) 

Havra veya Sinagog,
42

 (Ġbranice כנסת בית) Musevilerin toplu halde ibadet ettikleri 

tapınaktır. Yunanca sun (birlikte) ve agein (getirmek) kelimelerinin birleĢmesinden oluĢan bu 

kavram "toplanmak, bir araya gelmek" anlamlarına gelir. Gerek günlük, gerekse haftalık 

ibadetin yapılması, kutsal kitapların okunması ve dini emirlerin öğrenilmesi için Yahudi 

cemaatinin toplandığı yapılardır. Toplanmalar ġabat (Cumartesi) günü ve günde üç defa 

yapılır. 

5. Cami
43

 

Müslümanların kutsal ibadet mekânıdır. Arapça kökenli bir sözcüktür. Cem‘ 

(Toplanma, bir araya gelme) kökünden gelen cami "toplayan, bir araya getiren yer, toplanma 

yeri" demektir. Her kıtada ve ülkede değiĢik göz alıcı mimari tarzlar ve süslemelerle yapılır. 

Mescit (Mescid) sözcüğü ise yine Arapçadaki secd(e)‘den türeyip secdeye varılan yer, ibadet 

yeri demektir. Günümüzde camiden küçük ibadethaneler için kullanılmaktadır. 

6. Yaygın Din Eğitimi 

Eğitimin kapsadığı alan olarak sınıflandırılmasında genel kabul görmüĢ olan; örgün, 

algın ve yaygın eğitim seklindeki üçlü sınıflandırmadır. UNESCO‘nun YetiĢkin Eğitimi 

Terimleri Sözlüğünde bu üç kavram söyle tanımlanmaktadır:
44
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 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinagog; EriĢim Tarihi: 29.09.2009 
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 Bkz.Cemaleddin Muhammed Ġbn Münzur, Lisanu’l Arab, Beyrut 1963, C.III., s.204; Rağıb el-Ġsfehani, el-

Müferedat fi Garibi’l Kuran, Ġstanbul 1986, s.135-136. 
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  ―Örgün Eğitim (Formal Education), resmi olarak planlanan ve ardıĢık biçimde 

düzenlenen, öğretmen ve öğrencinin üzerine düsen görevlerin açıkça tanımlandığı, 

öğretmenin eğitim amacıyla öğrenciyi yönetmeye çalıĢtığı ve sorumluluk aldığı, öğrencilerin 

yazılma veya alınmasıyla ilgili iĢlemlerin yerine getirilmesini gerektiren eğitimdir.‖  

―Yaygın Eğitim (Non - Formal Education), öğrencilerin yazılması veya alınması gibi 

iĢlemleri gerektirmeyen eğitim programlarıdır.‖  

―Algın Eğitim (Informal Education): Her bireye, hayatı boyunca günlük yaĢantılardan, 

eğitimsel etkilerden ve çevre kaynaklarından aileden, komsulardan, isten, oyundan, pazardan, 

kitaplardan ve kitle iletiĢim araçlarından tutum, değer, beceri ve bilgi kazandıran süreçtir.‖  

Unesco‘nun sözlüğünde yukarıda gibi tanımlanan ―yaygın eğitim‖ kavramı 

isimlendirilirken de değiĢik isimler altında tanımlanmıĢtır. Bunlardan en yaygın olanları; halk 

eğitimi, yetiĢkinler eğitimi, okul dıĢı eğitim, sürekli eğitim, hizmet içi eğitim ve hayat boyu 

eğitimdir.
45

 

Yaygın din eğitiminin birçok tanımı olmasına rağmen
46

 Milli Eğitim Temel 

Kanunundan hareketle hazırlanan, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği‘ndeki tanım, 

yaygın eğitimle ilgili en kapsayıcı tanım olma özelliğini taĢımaktadır. Bu tanıma göre yaygın 

eğitim; ―örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya 

bu kademelerden çıkmıĢ bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, 
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 Ġhsan Kurt, YetiĢkin Eğitimi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000, s. 7. 
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toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte, çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu 

yapılan eğitim üretim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.‖
47

 

Yaygın eğitimde olduğu gibi yaygın din eğitimi konusunda da tanım kargaĢası vardır. 

Beyza Bilgin “Eğitim Bilim ve Din Eğitimi” adlı eserinde Yaygın Din Eğitimde Din Eğitim-

Öğretimi baĢlık altında ―vaaz ve hitabet, Kuran Kursları-Kuran Okulları‖
48

 konularından 

bahsederken Hüseyin Yılmaz, yaygın din eğitimini, örgün eğitim kurumlarında verilen din 

eğitimi ve öğretiminin dıĢında, halkı din konusunda aydınlatmak, onları batıl inanç ve 

hurafelerden arındırmak, dinin kardeĢlik, özveri, hoĢgörü gibi ilkelerini bireylere kazandırmak 

ve ibadetlerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere değiĢik 

mekânlarda yapılan etkinliklerin tümü olarak tanımlamaktadır.
49

 

 Cemal Tosun ―Din Eğitimi Bilimine Giriş” adlı eserinde yaygın din eğitimini, örgün 

eğitim dıĢında ya da yanında yetiĢkinlere, okul dıĢındakilere, din eğitimi ihtiyacında ve 

isteğinde olanlara, resmi ya da özel kurum ve kuruluĢlarca, onların dini bilgilerini artırmak, 

dini duygu, düĢünce ve davranıĢlarını geliĢtirmek, dini anlayıĢlarını geliĢtirerek hayatın dini 

boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmak, ortak dini ve milli değerleri benimsetmek, dinin 

kardeĢlik, hoĢgörü gibi değerlerini kazandırmak amacıyla verilen planlı, programlı, amaçlı ve 

sistemli olarak yürütülen faaliyetler olarak tanımlamıĢtır.
50

 

 Bu tanımların ıĢığında çalıĢmamızda yaygın din eğitimi kavramı, örgün eğitim 

kurumları dıĢında cami, kilise ve havralarda verilen din eğitiminin karĢılığı olarak 

kullanılmıĢtır. 
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II. BÖLÜM 

HOLLANDA’DA HIRĠSTĠYANLIK, ĠSLAM, YAHUDĠLĠK VE DĠN EĞĠTĠMĠ 

 

1. GiriĢ 

 Coğrafi olarak Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise 

Almanya ile komĢudur. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkeleri 

arasında sayılmaktadır.
51

 Hollanda‘nın yüzölçümü 45.526 km
2
‘dir.

52
 Ülkenin en ilginç 

özelliği topraklarının çoğunluğunun deniz düzeyinin altında olması ve setlerle korunmasıdır. 

Ülkenin önemli kentleri, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag ve Leiden‘dir.
53

  

 Demografik açıdan bakıldığında, 2011 yılı istatistiklerine göre Hollanda‘da 16.65 

milyon
54

  kiĢi yaĢamakta, km
2
‘ye 486 kiĢi düĢmektedir. Hollanda nüfusun %23,5‘sini 0-20 

yaĢ arasındakiler oluĢturmaktadır.
55

 Nüfusun daha çok büyük kentlerde yoğunlaĢmasına 

karĢın, kentler ve kırsal alanlar arasındaki mesafenin az olması ve ulaĢım ağının geliĢmiĢ 

olmasından dolayı kentler ve kırsal alanlarda ayrım yapabilecek kadar nüfus yoğunluğu farkı 

yoktur.
56

 Hollanda nüfusunun %10‘unun göçmenler oluĢturmaktadır. En büyük göçmen 

grubunu 388.967 kiĢi ile Türkler,  355.883 kiĢi ile Faslılar ve 344.734 kiĢi ile Surinamlılar 

oluĢturmaktadır.
57
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 Hollanda‘nın iki resmi dili vardır. Bunlar, halkın tamamının kullandığı Felemenkçe ile 

Hollanda‘nın Friesland bölgesinde konuĢulan Friescedir. Bu resmi dillerin dıĢında Surinamca, 

Papiamento
58

, Türkçe ve Arapçada en çok konuĢulan diller arasındadır.
59

  

 Hollanda siyasi olarak meĢruti monarĢi ile yönetilen bir ülkedir.
60

 1983 yılında 

kapsamlı olarak gözden geçirilen Anayasa‘ya göre kral sembolik olarak devletin baĢı kabul 

edilir. Ancak yürütücü organ olan hükümet, parlamenter sistemde seçimler sonucu 

oluĢturulur. Parlamento iki meclisten oluĢur. Birinci meclis, 75 üyeden oluĢur ve il 

meclislerinden seçilir. Ġkinci meclis (Tweede Kamer) ise 18 yaĢını doldurmuĢ yurttaĢların 

oylarıyla doğrudan seçilen 150 üyeden oluĢur.
61

 Sağlam‘ın aktardığına göre
62

 ―Birinci 

Meclisin sadece Ġkinci Meclisin çıkardığı yasaları onaylamaya ve geri çevirmeye yetkisi 

vardır. Yürütme görevini üstlenen hükümet, Ġkinci Meclise karĢı sorumludur.‖ Birinci Meclis, 

Türkiye siyasi yapısındaki CumhurbaĢkanı‘nın görevlerini yerine getirmektedir.
63

  

 Hollanda özel sektör temelli hafif ve ağır sanayi, tarım, ulaĢım ve hizmet sektörlerine 

dayanan bir ekonomiye sahiptir. 2011 yılı IMF verilerine göre iĢsizlik oranı %4,7 ve kiĢi 

baĢına düĢen milli geliri ise 36.000 dolardır.
64

 Coğrafi yapısı gereği Kuzey Denizi limanı olan 

Ren ve Maas ırmaklarında da yük taĢımacılığı yapılmaktadır. En önemli limanları ise 

dünyanın geliĢmiĢ deniz limanı olan Rotterdam-Europoort ve havalimanı olan Amsterdam 
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Schiphol‘dur.
65

. Hollanda, hava, kara ve deniz yolu ağı bakımından dünyanın en geliĢmiĢ 

ülkelerinden biridir.
66

 

2. Hollanda Toplumunun Temel Karakteri olarak “SütunlaĢma” 

 Hollanda‘nın toplumsal yapısını buna paralel olarak siyasi yapısı, örgün ve yaygın 

eğitimi (buna din eğitimi de dâhil) kurumlarını anlamak için sütunlaĢma 

(verzuilheid/pillarization) kavramını bilmek gerekir. 

 Hollanda‘daki siyasi yapı, eğitim kurumları, televizyonlar, siyasi partiler, halkın din 

veya dünya görüĢlerine göre farklı gruplara ayrılmıĢtır. Bu grupların kendi içinde oluĢturduğu 

sisteme ―sütunlaĢma‖ denir.  

 Hollanda‘nın siyasi sistemi tarihsel olarak dinsel ayrımlara göre ĢekillenmiĢtir. 

GeçmiĢi 19 yüzyıla dayanan bu sistem, geçmiĢte yaĢanan din mücadelelerinin bir uzantısıdır. 

Protestan ve Katolikler arasında baĢlayan sınıf ve egemenlik mücadelesi daha sonra toplumsal 

hayattaki her bir grubun temsiline imkân tanıyan bir sistem haline dönüĢmüĢtür.
67

 Özellikle 

1870-1920
68

 tarihleri arasında oluĢmaya baĢlayan bu sistem 1920- 1960 yılları arasında çok 

katı bir Ģekilde Hollanda toplumunda yer edinmiĢtir.
69

 1960‘dan itibaren sekülerleĢme ve 

toplumsal refahın artması gibi sebeplerde ötürü zayıflamıĢtır.
70

  

 Tarih içinde Hollanda‘nın toplumsal yapısı, Katolikler, Protestanlar (Reformcu 

Protestanlar (Kalvinistler), Liberaller Protestanlar) ve Hümanist veya Sosyalistler olmak üzere 
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üç temel sütuna göre oluĢmuĢtur.
71

 Her bir gurup sadece örgütsel olarak faaliyet göstermeyip 

kendilerine ait siyasi parti, okul, hastane, huzurevi, sosyal hizmet birimleri, sendikaları, kitle 

iletiĢim araçları, alıĢveriĢ merkezleri ve üniversiteleri ile komple bir yapı meydana 

getirmiĢtir.
72

Yani Protestan bir ailede doğan bir bebek doğumundan ölümüne kadar bu yapı 

içerisinde eğitimini ve sosyal hayatını sürdürür.
73

 

 Sütunlar arasında yönetici kadroyu oluĢturan elitler haricinde hiçbir iliĢki yoktur ve 

her bir sütunun çok güçlü bir kimliği vardır.
74

 Bu güçlü kimlik diğer dini gruplara/sütunlarla 

arasında kalın duvarlar örerek kendi üyelerini diğer sütunların etkisinden korumayı 

amaçlamıĢtır.
75

 Aynı zamanda her bir sütun diğer sütunun hayat tarzına karĢı saygılı olmuĢtur. 

Lijpart‘a göre Hollanda‘nın bu sütunlaĢmıĢ sistemini kalıcı ve istikrarlı bir demokrasi için 

genel ve fikir birliğini önemli gören klasik liberal varsayımlara bir meydan okumadır. Her ne 

kadar sınıflar arası sosyal iletiĢim ve dinler arası sınırlar minimal olsa da Hollanda 

demokrasisi kalıcı ve etkilidir.
76

  

 Bu sistemin iki büyük fonksiyonu vardır. Birincisi, bu sistem grup içini kontrol eden 

çok güçlü bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma yukarıdan aĢağıya doğrudur ve bundan 

dolayı elit tabakanın oluĢumu sütunlar için çok önemlidir. Her bir sütunun güçlü bir liderlik 

disiplin ve sosyal kontrol yanında sütun içi muhalefeti engelleyen bir yapıya ihtiyacı vardır. 

Bu nedenle her bir sütunun lider kadrosu kendi aralarında sıkı bir diyalog sürdürerek sütunlar 

arasındaki ayrılığın devamını sağlamıĢtır. Bu yapının sonucu olarak bu sistem elit-kartel 
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demokrasisi olarak tanımlanmıĢtır.
77

 Elitler bu sistemi uzlaĢma kültürü üzerine 

geliĢtirmiĢlerdir. Böyle bu sistemin ikinci fonksiyonu olan uzlaĢma-barıĢ ortaya çıkmıĢtır. Bu 

uzlaĢı/barıĢ her bir azınlık grubun eĢit hakları olması demektir. Bu uzlaĢı demokratikleĢmeyi 

bunun sonucu olarak da özgürlüğü ortaya çıkarmıĢtır. Uzlaşı, demokrasi ve özgürleşme 

sütunlaĢmanın en önemli sonucudur.
78

 Bu iki fonksiyon sayesinde Hollandalı elitler 

problemlerin sıradan halk arasında ciddi bir problem oluĢturmadan kendi aralarında çözmede 

baĢarılı olmuĢlardır.
79

 

 1950‘lere gelindiğinde Hollanda toplumunun sosyal olarak bölünmüĢlüğüne rağmen 

politik olarak kalıcı bir demokrasiye sahip olduğunu görürüz. Örneğin 19 yüzyılın 

ortalarından 1957 yılına kadar öğrencilerin %72‘sinin dini okullara devam ettiklerini görürüz. 

Sadece %28‘lik bir kısım devlet okullarına gitmektedir. Bu durum özel(dini) okulların 

sütunlar arasında bir sınır oluĢturduğunun göstergesidir.
80

 Öğrencilerin farklı okullara gitmesi 

onların sadece fiziksel olarak kendilerini bir grupta hissetmesine değil aynı zamanda onların 

değiĢik değerlere sahip olması sonucunu doğurmuĢtur. Bu durum okulların entegre olmuĢ bir 

ulusal kültür yerine değiĢik alt kültürleri yaratmasına sebebiyet verdi. Buna en ilginç 

örneklerden biri ise her bir sütuna ait okullarda okutulan tarih derslerinde her grup ulusal 

tarihi kendi görüĢlerine göre anlatıyor ve farklı özel okullarda okutulan bu dersler arasında 

ciddi farklılıklar bulunuyordu.
81

 Bu bölünmüĢlük Üniversitelerin öğrenci kulüplerinde de 

kendini göstermiĢtir.
82
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 Bu durum Hollanda içinde tartıĢmalara sebebiyet vermiĢtir. Konu üzerinde duran 

uzmanlar bu sistemin ―Biz kimiz?‖ sorusuna cevap vermediğini ve ulusal kimliğin oluĢmasına 

ve geliĢmesine zarar verdiğini belirtmiĢlerdir.
83

 Bu durumu Lijparth ―Hollanda kendi aleyhine 

bölünmüĢ bir ulustur‖ Ģeklinde özetlemiĢtir.
84

 Buradaki temel çeliĢki, o dönemde 

Hollandalıların hem bu sistemi korumak istemesi hem de tek bir grup olarak ulusal 

bütünlüğünü sağlamak istemesiydi.
85

 1960‘lı yıllara kadar Hollanda nüfusu homojen bir 

yapıdaydı. Nüfusun %96‘sını anadili Hollandaca olan kiĢiler oluĢturmaktaydı. Fakat bu 

durum bile iç tehditlerden dolayı ulus bütünlüğünü tehlikeye atmıĢtı. Ulusal bütünlüğün 

tersine dıĢlanmıĢ azınlıklar sütunlaĢma sistemiyle entegre bir Ģekilde eĢit Ģartlar istiyorlardı. 

Örneğin Katolikler 18. Yüzyıla kadar sistemli bir ayrımcılığa maruz bırakılarak tüm devlet 

iĢlerinden mahrum edilmiĢlerdir.
86

 Bu durum üzerine Katolikler bağımsızlıklarını elde etmek 

için mücadele etmiĢler ve 1798 ve 1848 yıllarında yapılan Anayasalar ile kendi kendilerini 

yönetme ve dini özgürlüklerini elde etmiĢlerdir.
87

 Goudsblom sütunlaĢma sistemin amacı 

―parçalı bütünleşme” olarak tarif etmiĢtir. Buna sistem, tüm grupların yönetimde olmasını ve 

ülkenin tüm nimetlerinden yararlanmasını sağlayarak iç bütünlüğü ve uyumu sürdürmesini 

amaçlamıĢtır.
88

 

 Ġkinci Dünya SavaĢından sonra sütunlaĢma sistemi sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. SavaĢ 

sonrası dönem yeni bir yapılanmanın yeniden dirilmenin dönemiydi ve sütunlaĢma sistemi 

özellikle Alman iĢgali sırasında etkisini kaybetmiĢ ve halk eĢitlik ve özgürlük temelli yeni bir 
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sisteme ihtiyaç duymuĢtur. Bu dönemde Katolik ve Protestanlardan küçük bir grup kendi 

sütunlarından ayrılarak diğer liberal partilere katılmıĢlardır. Yinede 1950‘ler boyunca 

sütunlaĢma sistemi etkisini fazla kaybetmemiĢtir.
89

 

 1960‘lı yıllardan sonra sütunlaĢma sisteminin aĢınmaya baĢladığı anlaĢılmaktadır. Bu 

durumun ortaya çıkmasındaki en temel nokta Hollanda nüfusunun dine olan bağlılıklarının 

azalmasıdır. Örneğin Hollanda Reform Kilisesi‘ne üye olanların oranı 1849‘da %54,6 iken 

1960‘da %28,3‘e düĢerken, herhangi bir dine mensup olmayanların oranı 1849‘da %0 iken 

1960‘larda %18,4 çıkmıĢtır.
90

 Devletin refahının artması, ĢehirleĢme, sekülerleĢme
91

, sütunlar 

arası evlilikler, hayat tarzlarının değiĢmesi ve bireyselleĢme gibi sebeplerde sütunlaĢma 

sisteminin erozyona uğramasına neden olmuĢtur. Bu süreç içinde sütunlaĢma sistemi tamamen 

yok olmasa da toplum üzerindeki etkisi kaybetmiĢtir. Hollanda toplumu hızlı bir Ģekilde 

sekürleĢmeye ve evrensel ideolojilerin etkisi altında kalmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde 

Hollanda toplumu çok dini bir toplumdan çok seküler topluma geçiĢ yapmıĢtır. Bu değiĢim 

dönemi ―sütunlaĢmanın gerilemesi‖ olarak tanımlanmıĢtır.
92

 Ġkinci dünya savaĢından sonra 

Hollanda devleti sütunların etkinlik gösterdiği eğitim, sağlık, ticaret odaları gibi sosyal ve 

ekonomik tüm alanlara yatırım yaparak sütunların etkinliğini azaltması da bu sistemin toplum 

üzerindeki etkinliğinin azalmasına neden olmuĢtur.
93
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Sayılarının azalıp önemlerinin azalmasına rağmen, sütunların kurumları, dernekleri 

hala faaldir. Örneğin, politik partiler, ticaret odaları, okullar, hastaneler, üniversiteler ve futbol 

kulüpleri geleneksel sütun içinde hala canlı ve faaldirler. Onların bağımsız ve barıĢsal 

fonksiyonları ise farklı bir Ģekilde devam etmektedir. Örneğin eskiden Katolik ve 

Protestanların ayrı siyasi partileri varken Ģimdi onları Hıristiyan Demokratik Parti (CDA) 

çatısında birleĢerek siyasi hayatlarını sürdürmektedirler.
94

  

3. Hollanda Eğitim Sistemi   

 Hollanda‘da genel eğitim dili Flemenkçedir. Hollanda‘nın Friesland bölgesinde 

kullanılan Frisian dilinin özel bir statüsü bulunmaktadır. Friesland‘daki okullar hem 

Felemenkçe hem de Frisian dilinde (Ġki dilde) eğitim faaliyetini sürdürmektedirler. Bunun 

yanı sıra Hollanda‘nın diğer bölgelerinde yaĢayan yerel lehçeler -örneğin Lower Sakson- 

kullanıldıkları bölgelerdeki eğitim kurumlarında öğretim dili olarak kullanılabilirler.
95

  

Hollanda‘da 2005 yılına kadar diğer azınlık grupların (Türkler, Surinamlılar, 

Faslılar..vb)  okullarda anadillerini öğrenme hakkı varken 2005 yılında yapılan bir kanun 

değiĢikliği ile anadil ve kültür dersleri okullarda kaldırılmıĢtır.
96

 

 Hollanda‘da eğitim-öğretim faaliyetlerini Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı 

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) yürütür. Bu bakanlığa bağlı iki genel 

sekterlikten biri Lise ve Mesleki Eğitim ile diğer Ġlköğretim ile ilgilenir. Bu bakanlığın 

görevleri arasında eğitimi denetlemek, okul açmaya izin vermek, devlet okullarına ve özel 
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okullara bütçe vermek, ilköğretim ve ortaöğretim okullarına genel eğitim programı 

hazırlamak ve ulusal sınavları hazırlayıp uygulamak gibi görevleri vardır.
97

  

Hollanda eğitim sisteminin temel dayanağını Anayasanın 23. Maddesi oluĢturur. Bu 

maddeye göre kiĢiler, dini inanca, eğitsel ve ideolojik görüĢlerine uygun okul kurma ve seçme 

özgürlüğüne sahiptir. Anayasanın bu hükmü gereğince, devletin resmi ve özel(kiĢilerin dini ve 

dünyevi görüĢlerine göre açılan okul) okullara eĢit parasal destek sağlama zorunluluğu 

vardır.
98

 Bunun yanında yerel yönetimlere de bir kamu görevi olarak eğitim hizmeti sunma 

sorumluluğu yüklenmiĢtir.
99

 

Hollanda eğitim sisteminde devlet okulları (Openbare Scholen) kiĢilerin din ve dünya 

görüĢüne bakmaksızın herkese açıktır. Devletin belirlediği yasalara bağlıdır ve belediye 

konseyince ya da devlet resmi kurumunca veya bu resmi kurumun belirlediği bir konseyce 

yönetilir. Bu okullar devlet adına eğitim-öğretim faaliyetini gerçekleĢtirir. Özel okullar 

(Bijzondere Scholen) ise devletin koyduğu yasalara bağlı olmalarına rağmen kiĢiler tarafından 

kurulmuĢ fakat devlet tarafından finanse edilen kurumlardır. Bu okullar kurucu üyelerince 

yönetilir ve kuranların dini ve ideolojik inançlarına göre eğitim faaliyetlerini yürütür. Bu 

okullar kendi inançlarına uygun görmedikleri öğrencileri okula kabul etmeme hakkına 

sahiptirler. Tüm özgülüklerine rağmen Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının devlet okulları 

için koymuĢ olduğu temel standartlara göre eğitim faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Bu 

standartlardan bazıları; bir yıldaki öğretim dönemlerinin sayısı, sahip olmaları gereken 

öğretmen sayısı, öğretilecek derslerin içeriği gibi niteliklerdir. 2011 yılı istatistiklerine göre 

Hollanda‘daki okulların %70‘ini özel okullar oluĢturmaktadır.
100
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Eğitim, 16 yaĢına kadar ücretsizdir, ilköğretim okulları kitap ve öğretim materyallerini 

ücretsiz olarak verir. Okullar velilerden gönüllü katkı isteyebilirler. 16 ya da üstü çocuklar 

için okul ücretleri ödenebilir. 18–27 yaĢında tam zamanlı yüksek eğitim ya da yüksek mesleki 

eğitimde okuyan öğrencilere kredi olanağı vardır. ġu anki sisteme göre kredinin belli bir 

bölümü, eğer öğrenci yeterli ders kredisi alırsa, geri ödenmeyen bağıĢa döndürülebilir.
101

 

Hollanda eğitim sisteminin ayırt edici en önemli özelliği merkezi olmayan okul idaresi 

ve yönetimine karĢın merkezi bir eğitim politikasına sahip olmasıdır.
102

 Hollanda‘da hükümet 

eğitimin anayasa ve kanunlara uygunluğunu, okullar arasındaki iĢbirliğini, ulusal sınavları, 

eğitim ile ilgili raporların yazımı konusunda kontrol sahibidir.
103

 Bundan dolayı Hollanda‘da 

eğitimin herhangi bir seviyesinde ulusal müfredat bulunmaz.
104

 Ayrıca her okul kendi 

politikalarını belirlemekte serbesttir.
105

  

4. Hollanda’da Din Eğitimi 

4.1. Hollanda’da Din-Devlet ĠliĢkisi 

 Anayasal monarĢi ile yönetilen Hollanda‘daki din-devlet iliĢkilerindeki ayrım, 16 

yüzyıla kadar uzanır. Katolik Ġspanya‘nın iĢgalinde olan ülke diğer Avrupa ülkelerini 

etkileyen Protestan Reformasyon‘dan etkilenmiĢ ve Ġspanya‘ya ve dolayısıyla Katolikliğe 

karĢı bir mücadeleye giriĢilmiĢtir. Daha sonra ülke Katolik güney ve Protestan kuzey olarak 

ikiye ayrılmıĢtır. (Monsma ve Soper, 2005: 54). 1648‘de Westphalia AntlaĢmasıyla 

bağımsızlığına kavuĢan Hollanda 1795 yılında Fransa hâkimiyetine girmiĢtir. 1830 yılına 
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kadar süren iĢgal yılları Hollanda‘nın siyasi ve toplumsal yapısını derinden etkilemiĢtir.
106

 Bu 

etki din-devlet iliĢkilerine de yansımıĢtır.  

Kilise ve devlet ayrılığı, Hollanda‘da, resmî olarak 1796 yılında benimsenmiĢtir. Buna 

göre, kanun önünde bütün dinlerin eĢit olduğu belirtilerek devletle kiliselerin birbirinden 

ayrıldığı resmen kabul edilmiĢtir.
107

 Devlet-Kilise iliĢkilerini resmi olarak düzenleyen bu 

kanun maddesinin Hollanda toplumunda hayata geçmesi kolay olmamıĢtır.
108

 Örneğin, 

Hollanda‘da 19. yüzyılın baĢlarında devlet ve kilise arasındaki ayrıĢmayı görürken devlet ve 

din arasında bir ayrım görememekteyiz. 1848 Anayasası ile ikili eğitim sistemi yasal hale 

gelince dini okullar daha fazla öğrenci kabul etmeye ve daha dindarlaĢmaya baĢlarken devlet 

okulları tarafsızlığını ve diğer din ve dünya görüĢlerine olan saygı perspektifini geliĢtirmiĢtir. 

19. yy boyunca devletin rolü değiĢmiĢtir. Kilise ve devlet arasındaki iliĢkinin sert ve kesin 

yorumlanmasından öte devlet dini konularda herhangi bir duruĢ sergilemediği gibi dinle fazla 

alakadar olmamıĢtır. Bununla birlikte dini okullara kendi inanç ve dünya görüĢlerine göre 

eğitim hakkı tanıması, devleti din ve kilise arasındaki ayrımda zor bir durumda bırakmıĢtır.
109

 

Yine bu dönemde din görevlilerinin maaĢları devlet tarafından ödenmiĢtir.
110

 

19 yüzyıl da Hollanda‘daki Kilise-Devlet iliĢkileri eğitim merkezli olarak geliĢmiĢtir. 

Devlet okullarında din eğitimi verilmesine rağmen, özellikle Protestan gruplar bu durumun 

kendi inanç sistemlerini yansıtmadığından yola çıkarak kendi okullarını kurmanın yollarını 
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aramıĢlardır. Devlet okullarından ayrı olarak gizli olarak kendi okullarını açmaları
111

 

Hollanda‘daki din-devlet iliĢkilerinin seyrini önemli Ģekilde belirlemiĢtir. 1848 anayasası ile 

dini okulların açılmasına izin verilmesine rağmen, bu okulların devlet tarafından finanse 

edilmemesi tartıĢmaları daha da büyütmüĢ, 1917 yılında karĢılıklı bir barıĢ ilan edilmiĢ
112

 ve 

1920 yılında çıkan kanun ile dini okullarda devlet okulları gibi eĢit finansal destek hakkına 

sahip olmuĢlardır.
113

 

Günümüzde Hollanda Devlet-Kilise iliĢkisini düzenleyen 1983 anayasasıdır. Kiliseyle 

ilgili herhangi bir ifadenin bulunmadığı, ancak, kilise ve devletin iki ayrı kurum olduğu 

düĢüncesinin gözlenebildiği bir metin olan Hollanda Anayasası, anılan dinî özgürlükleri 

sadece birey ölçeğinde değil, aynı zamanda kolektiviteler için de tanımaktadır. Dikkate değer 

baĢka bir husus ise, bu haklardan yararlanabileceklerin sadece Hollanda vatandaĢları 

olmamaları, Hollanda topraklarında yaĢayan herkesin bu korumadan istifade etme imkânının 

bulunmasıdır.
114

 

Anayasada ya da diğer kanun metinlerinde düzenlenmemiĢ olmakla beraber, 

Hollanda‘da kilise ve devlet arasındaki ayrım, bu iki alanın kurumsal anlamda birbirlerinden 

bağımsız olduğu temel düĢüncesine dayanmaktadır.
115

 Tarihte bu tarz birimler var olmakla 

birlikte, günümüz Hollanda‘sında, din iĢleri ile ilgili herhangi bir resmî örgüt 

bulunmamaktadır
116

. Bununla beraber, sistem içerisinde, kiliselerin kamu hayatına katılımını 

engelleyen herhangi bir düzenleme yoktur. Kiliseler, medenî kanuna göre tüzel kiĢi 

statüsündedir. Kanun, kiliseleri, vakıf ve dernek gibi diğer kiĢilerden farklı olarak, ―sui 
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generis‖ kamu tüzel kiĢileri olarak tanımaktadır
117

 Ayrıca, Hollanda‘da, kiliselerin resmen 

tanınmasını ve zorunlu olarak tescil edilmesini gerektiren bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

Bu kurumlar, hukukî düzenle ihtilafa düĢmedikleri müddetçe, kendi kendilerini yönetme ve 

bazı hukukî sorunlarını kendi içlerinde çözümleyebilme hakkına sahiptir.
118

 

Devlet kiliselere hiçbir Ģekilde direk maddi yardımda bulunmazken, orduda ve 

cezaevlerindeki dinî hizmetler gibi konularda mali destek vermekte ve bu kurumlara yapılan 

bağıĢlara yönelik vergi muafiyeti hakkı vermektedir. Yine tarihî kiliselerin bakım-onarımları 

için devletçe sağlanan katkılar kilise‘ye dolaylı destek verildiğinin göstergesidir.
119

 Eğitim 

sahasında da Devlet dini okulların tüm masraflarını karĢılamaktadır.
120

 

Sonuç olarak Hollanda‘da din ve devlet arasındaki mesafenin uzak olması, bu ülkede 

devletin dinî topluluklara karĢı hasmane bir tutum takınmasıyla sonuçlanmamıĢtır. 

Hollanda‘da, gerek bireysel din hürriyetine yönelik, gerekse de –birkaç yıldır ülkedeki 

Müslümanlara yönelik takınılan negatif tavır bir kenara bırakılırsa- dinsel toplulukların kamu 

hayatına katılımlarına dönük ciddi engellemeler söz konusu olmamaktadır. Son dönemde, 

çoğulculuğun ve çok-kültürlülük politikalarının sorgulanıyor olması gerçeğine rağmen, 

Hollanda, kurumsallaĢmıĢ özgürlükçü geleneğinin bir yansıması olarak, Avrupa ülkeleri 

içerisinde, dinî pratiklerin en rahat biçimde uygulanabildiği ve inançlar konusunda en 

müsamahalı yaklaĢıma sahip olan ülke olmaya devam etmektedir.
121
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4.2. Din Eğitiminin Okullarda ve Ġbadethanelerde Verilmesi ile ilgili Yasal 

Durum 

Hollanda Anayasası ülke toprakları içinde yaĢayan herkese din ve vicdan özgürlüğü 

tanımıĢ ve bunu anayasal koruma altına almıĢtır. Bunla ilgili anayasa hükümleri Ģunlardır:
122

 

Madde 1: Hollanda‘daki tüm insanlara her türlü durumda eĢit davranılır. KiĢiler ırk, 

cinsiyet, din, politik görüĢ, inançlar vb herhangi bir konuda ayrımcılığa tabi tutulamaz. 

Madde 6: 

 1) Kanunların çizmiĢ olduğu çerçeve içerisinde herkes kendi dini inancını ve dünya 

görüĢünü fert ve toplum olarak yaĢama hakkında sahiptir. 

2) Bunun uygulanmasında kanun, halk sağlığı, kamu düzeni ve trafik akıĢını sağlamak 

için; bina içlerinde, kapalı yerlerde ve bina dıĢında gerekli düzenlemeleri yapma hakkına 

sahiptir. 

Meuwissen‘e göre, Anayasanın bu maddesinde belirtilen inanç özgürlüğü, Avrupa 

AntlaĢması‘nın 9. Maddesinde ve Uluslararası Ġnsan Hakları AntlaĢmasının 18. Maddesindeki 

―DüĢünce ve Ġnanç Özgürlüğüne‖ dayanılarak tanınmıĢtır.
123

  

Madde 7 

1-) Herkes daha önce izine ihtiyaç olmadan duygu ve düĢüncelerini kanunun 

gösterdiği sorumluluklar doğrultusunda basın yoluyla kamuoyuna açıklama hakkına sahiptir. 

2-) Kanun, radyo ve TV için kurallar koyar; ancak, yayının içeriği hakkında önceden 

kontrol yapmaz. 
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3-) Duygu ve düĢüncelerin kamuoyuna açıklanmasında, bu düĢünceleri temsil eden 

kesim tarafından ilk anlatım Ģeklinin değiĢtirilerek gerek kendileri, gerek temsilcileri 

tarafından yeni Ģekli ile anlatılması da serbesttir. Ancak, bu da kanunlar çerçevesinde 

olmalıdır. Kanun; bu düĢüncelerin, eğer ahlaki nedenler söz konusu ise, 16 yaĢından 

küçüklere anlatılmasını yasaklar. 

4-) Ġlk fikir sahipleri, daha sonra bu fikirleri değiĢtirenlerin sorumluluklarını 

üstlenmezler. 

Hollanda Anayasasında eğitim özgürlüğünü anayasanın 23. Maddesi düzenler. Bu 

maddeye göre: 

Madde 23 

1-) Eğitim, devletin denetiminde verilen kalıcı bir hizmettir. 

2-) Eğitim vermek serbesttir. Ancak hükümet, eğitimin Ģekli ve kimler tarafından 

verileceğine dair yetki düzenlemesini kanunla düzenler. 

3-) Eğitim ve öğretimde kiĢinin dini inançlarına ve düĢüncelerine hoĢgörülü olunması 

gerektiği kanunla düzenlenmiĢtir. 

4-) Her belediye kendi bünyesinde toplumun her kesimine açık yeterli sayıda temel 

öğretim kurumları bulundurur. Ve yine belediyeler anayasasının verdiği yetki ile bu okulların 

bir kısmında toplumun istekleri doğrultusunda, genel eğitim sistemine uygun Ģekilde gerekli 

değiĢiklikleri yapabilir. 
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Yukarıdaki maddeye göre kanunda belirtilen ve Openbare Scholen denilen ve herkese 

açık olan okullar, eğer halk isterse Katolik okulu, Ġslam okulu Ģekline çevrilebilir. Burada esas 

olan halkın isteği ve kanunların çizdiği çerçevedir.
124

  

5-6-) Eğitim kurumlarının kendi kanaatlerine göre verecekleri eğitimin yapılabilmesi 

için kanunlar çerçevesinde bütçeden yardım alırlar. Bu durumda verilen eğitimin Ģekil ve 

seviyesi göz önünde bulundurulur. 

7-) Kanunun düzenlemiĢ olduğu Ģartlara uyum sağlayan özel okullar da diğer okullar 

gibi aynı Ģekilde eğitim kasasından ödenek alırlar. 

Anayasanın ilgili maddelerinde de görüldüğü üzere, Hollanda‘da her türlü dini ve 

dünyevi inanç ve akımlar anayasal koruma altındadır. Herkes kendi görüĢünü özgürce 

açıklayabildiği gibi kendi görüĢlerine uygun okul açıp bu okulun finansmanını da devletten 

alabilir. 

4.3. Hollanda’da Örgün Eğitimde Din Eğitimi 

4.3.1. Okullarda Din Dersinin Tarihi Arka Planı  

Hollanda‘da eğitim ve dinin tarihi devlet okullarında eğitimin baĢlamasıyla baĢlar.
125

 

Bunu Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: 18 yüzyıl sonu 19. Yy baĢlarında Fransız iĢgalinde olan 

Hollanda‘daki hükümetin baĢında Napoleon Bonaparte‘nin kardeĢi Lodewijk Napoleon vardı.  

Batavian cumhuriyeti olarak da adlandırılan bu dönemde, hükümet halkın tüm eğitim iĢlerini 

üstlenmiĢti. Eğitim merkezileĢtirilmiĢ ve devletin sorumluluğuna verilmiĢti. Aynı zamanda 

Avrupa‘daki ilk eğitim bakanlığı Hollanda‘da kurulmuĢtu. 1806 yılında eğitim politikalarını 
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resmileĢtiren kanun 1796 yılında kilise ile devletin birbirinden ayrıldığı Hollanda‘da kilise-

devlet ayrılığını vurgularken din ile devleti birbirinden ayırmamıĢtır.
126

 

Devlet okullarındaki din ve eğitim iliĢkisi kilisenin sorumluluğunda olan yerlerde ve 

Hıristiyanlık ahlakını öğretimi olarak dini sınıflarda yapılıyordu. Bativan Cumhuriyetinin 

prensiplerine göre Ġnsan veya Tanrı tarafından cezalandırma korkusu yerine iyi ve kötünün 

açık bir Ģekilde anlaĢılmasının sağlanması gereklidir.
127

 1806‘da çıkan kanuna göre 

ilkokullarda din eğitiminden beklenen öğrencilere toplumun ve Hıristiyan ahlakının 

öğretilmesi olarak devlet okullarının programlarında yer almıĢtır. Bu okulların özelliği dini 

farklılıkların üzerinde kurumsallaĢmıĢ dinlerin ötesinde tek bir Hıristiyanlık dersini 

(mezhepler üstü) dini bir atmosferde verecek olmasıydı. 

“Eğitim öncelikli olarak tek bir kilisenin kuralları yerine sosyal ve Hıristiyan ahlakı 

değerlerine göre ve lehçe farklılığı olmaksızın Hollandaca yapılmalıdır.”
128

 

1814 anayasasının 140. Maddesine göre –I. William‘ın Krallığının olduğu dönem- bu 

kural Ģu Ģekilde devam etmiĢtir: 

“Devlet, hükümetin ilgisi dâhilinde, devlet okullarındaki din eğitimine ciddi şekilde 

destek sağlamalı ve yerel yönetimler bu konuda meclise (genel konsile) yıllık rapor 

vermelidir.
129

 

19 yüzyılda ulus devlet olmaya baĢlayan Hollanda‘da eğitim alanında kurumsal olarak 

kilise ile devlet arasında bir iliĢki olmamakla birlikte, bütün okullarda din ile eğitim arasında 

iliĢki vardı.
130
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Devlet okulları hükümet tarafından finanse ediliyordu. Bu okullarda Hıristiyanlık 

aĢılanmasına rağmen 1830‘lu yıllarda bir grup aile ve öğretmen bu tür bir Hıristiyanlık 

eğitiminin yetersiz olduğunu, çünkü okullarda verilen Hıristiyanlığın ahlak ve değerlerini 

öğretmeye dayalı eğitimin kiĢiyi kilisenin bir üyesi yapmaktan çok iyi bir vatandaĢ olmasını 

sağlamayı hedeflediğini belirtmiĢlerdir. Onların en büyük eleĢtirisi, ailede devam eden her 

mezhebin (Protestan, Katolik) kendine özgü inanç ve ibadetleri ile okul arasında bir 

bağlantının ve devamlılığının olmamasıdır. Aynı zamanda bu kiĢilerde her ne kadar çoğulcu 

devlet okullarında yeterli derecede dini bilgi olmasına karĢın sanki gizli bir din eğitimi 

programının hâkimiyetinin var olduğuna dair ciddi Ģüpheleri olmuĢtur. Bu kapsamda her ne 

kadar genel Hıristiyanlık dersleri veriliyormuĢ gibi olsa da, aslında bu dersin içeriğinin devlet-

Protestan ağırlıklı olduğunu ve okullarda her inanca, her mezhebe yer verilmesi gerektiğini 

belirtmiĢlerdir.
131

 

Protestan gruplar ve devletin resmi politikası arasındaki bu ayrımlar sonucunda 

1830‘lu yıllarda aileler veya öğretmenler tarafından finanse edilen Hıristiyan okullar açılmıĢ 

ve ev eğitimleri ağırlık kazanmıĢtır. Bu okullarda verilen din eğitimi ailelerin kendi hayat tarz 

ve inançlarına göre eğitim vermekteydi.
132

 

Din ve eğitim (okul) arasındaki kısa süreli ahenkli dönemin ardından din eğitiminde 

tekli bir modele karĢı çoğulcu modeli tercih eden köklü bir tartıĢma baĢlamıĢtır. Mezhebe 

bağlı okullar –Protestan ve 1864‘den sonra da Roman Katolik okulları, 1848 anayasası ile 

aynı anayasal haklara sahip oldu. Bu anayasa ile eĢit finansal desteğin yanında okuldaki 

eğitim-öğretim faaliyetleri içinde hükümet aĢamalı olarak belli kriterler getirdi. Bu okul 
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savaĢları (schoolstrijd) bir barıĢ anlaĢmasıyla 1917‘de sona erdi ve yeni eğitim politikası 

1920‘de çıkan kanunla yeniden belirlendi.
133

 

1917 barıĢından sonra dini okulların özerkliği statüsü Hollanda‘da dokunulmazdır. Bu 

okullar kendi dünya görüĢünü, kimliğini teorik ve pratik olarak okullarında öğrencilerine 

yansıtabilirler. Devlet okulları ise tarafsızlıklarını korumalıdır.  

Hollanda‘da devlet hiçbir Ģekilde din dersinin içeriğine karıĢamaz. Bu durum 11 Eylül 

saldırısından sonra özellikle Ġslam okulları ve Ġslam din derslerinin durumunu tartıĢmaya 

açmıĢ, toplum içindeki bu tartıĢmalardan sonra Eğitim bakanlığı okullarda verilen din 

derslerinin içeriğini denetlemek üzere müfettiĢler görevlendirmiĢtir. MüfettiĢler dini 

okullardaki bu dersleri sadece yapısal olarak değil, dersin içeriğinde ayrımcılığa neden 

olabilecek bir Ģeyler olup olmadığını da kontrol edeceklerdi. Daha sonra Eğitim bakanlığı bir 

kanun değiĢikliği yaparak devlet okullarında da mezhebe dayalı (Ġslam din eğitimi, Hıristiyan 

din eğitimi ve humanistik dünya görüĢü eğitimi) bir din dersinin verilmesini sağlamıĢtır. 

Fakat bu ders devlet okulunun sorumluluğunda olmayacaktır.
134

  

 Devlet okulları ile dini okullar arasında finansal eĢitlik sağlandıktan sonra Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 1848 yasasında yer alan daha sonra 1857 ve 1878 yasaları ile daha da 

keskinleĢtirilen eğitim kalitesi ile alakalı denetlemeler düzenli olarak değerlendirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu denetimden sadece dini okullardaki din eğitimi hariç tutulmuĢtur.  Çünkü din 

eğitimi okulun yönetiminin sorumluluğuna ve yetkisine bırakılmıĢtır.
135
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4.3.2. Hollanda’daki Okullarda Din Eğitiminin Durumu ve Ġçeriği 

20 yüzyılın ikinci yarısından sonra tek kültürlü, homojen ve sütunlaĢmıĢ toplum yapısı 

çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya doğru dönüĢüm yaĢadı. 1950‘li yıllarda misafir iĢçilerin 

gelmesi ile baĢlayan bu süreç 1980‘ler bu iĢçilerin ailelerin gelmesi ile birlikte Hollanda 

kültürü üzerinde kalıcı/belirleyici etkiler yaptı. ―Öteki‖ misafir iĢçiler ve onların dinleri ile 

karĢılaĢma Hollanda toplumundaki dini çoğulcuğu arttırmıĢtır. Bu çoğulcu yapı kendisini 

Hollanda‘daki devlet ve özel okullarda da göstermiĢtir. Bu yeni durum Hollanda Eğitim 

Bakanlığını harekete geçirmiĢtir.
136

   

1985 yılında Hollanda Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul eğitimi için yeni bir yasa 

yürürlüğe kondu. Bu kanunun bir kısmı okul programları için ―Dini ve Ġdeolojik Akımlar‖ 

adlı yeni bir alanın tanıtımı vardı. Bu tarihten itibaren özel (dini) veya devlet okulu olsun, her 

okulun hayatın dini ve felsefi yaklaĢımlarına önem verme zorunluluğu vardı.  

Dini ve ideolojik hareketler/akımlar dersi normal okul müfredatında yer alan coğrafya, 

tarih dersleri gibi normal düzenli bir ders olarak okutulması Hollanda eğitim sistemi için 

gerçekten dikkate değer bir adımdır. Bu dersin amacı öğrencilere asıl dünya dinleri öğretmek, 

dini argümanları tartıĢmak ve öğrencilerin çoğulcu bir toplumdaki değerleri ve bu değerlerin 

ve normların çeĢitli sistemleri hakkında geniĢ bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu yaklaĢımın 

amacı, yaĢamın felsefesini ve dini gelenekleri ansiklopedik bilgiden ziyade objektif olarak 

sunmaktır.
137

  

 Yukarıda da belirtildiği üzere, ―dini ve ideolojik hareketler‖ dersi ilköğretimde 

okutulan zorunlu bir derstir. Pratikte bunun manası, eskiden Hıristiyan okullarında din 

normatif (Hıristiyan) bir bakıĢ açısından öğretilirken Ģimdi objektif (fenomonolojik) bir bakıĢ 
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açısından öğretilecek bunun yanında Devlet okullarında önceden hiç yer öğretilmeyen din 

dersi yeni bir ders haline gelecektir. Bu durum Hollanda‘da bazı karıĢıklıklara sebebiyet 

vermiĢtir. 

.      Konunun tanıtımına ve onun teorik temellerinin ilgi çekici olmasına rağmen dersin 

konumu hala belirsizdir. 1998 yılında kanunun yapılıĢından 13 yıl sonra, tüm okulların dünya 

derslerini öğrettiği görülmemiĢ ve yine okulların kullandıkları içerik, didaktik yöntemler ve 

ayırdıkları zaman birbirleriyle aynı değildir.
138

 Buna ilaveten, yapılan araĢtırmalara göre 

okulların %80‘i bu konunun önemini kolayca kabul etmiĢtir. Hem devlet hem de dini 

okullarda dini ve ideolojik hareketler/akımlar anlamlı görülmektedir.
139

  

4.3.3. Hollanda’da Devlet Okullarında Din Eğitimi 

Hollanda‘da Devlet okullarında (Openbare Scholen) 1985 yılına kadar din dersi yoktu.  

Sadece velilerin isteği üzerine mezhebe dayalı din eğitimi verilmekte ve bunun masraflarını 

da dersi veren cemaat ödemekteydi. 1985 yılında çıkan Temel Eğitim Yasası ile bu ders 

devlet okullarında ―Dini ve Ġdeolojik akımlar‖ adıyla mecburi bir ders olarak okutulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu kanuna göre devlet herkesin dinine saygılı bir biçimde haftada 3 saati yılda 

120 saati aĢmamak suretiyle ilgili kilise ve cemaatin belirlediği öğretmen tarafından verilir.
140
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Madde 30 
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saatin haftada en fazla 3 saat olmak kaydıyla bir öğretim yılı içinde en fazla 120 saattir. 

Madde 31 

a) Din eğitimi belirli mahalli kilise cemaati, kiliseler, din dersi vermeyi amaçlayan diğer tüzel kiĢiler 

tarafından gösterilen öğretmenler tarafından verilir. 
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Okullarda verilen ve zorunlu olan din ders mezhepler üstü bir anlayıĢa sahiptir. Fakat 

veliler bu derse ek olarak mezhebe bağlı bir din dersi de okulda verdirebilir. Bu dersin 

masraflarını ilgili cemaat karĢılayacağı gibi, belediyeler de yardımda bulunabilir. 

 4.3.4. Hollanda’da Kilisenin Devlet ve Özel Okullardaki Din Eğitimi Ġle ĠliĢkisi 

Hollanda Anayasasının 23. Maddesi‘nde görüleceği üzere herkesin kendi dünya 

görüĢüne uygun okul açma hakkı vardır. Bunun sonucu olarak özel okulların çoğu Hıristiyan 

mezheplerine ait olmuĢtur. Bu okullarda din okulun esas karakterini ve kimliğini 

oluĢturmuĢtur. Bu okulların yönetiminde yer alan aileler okulların kendi dini yaĢamlarına göre 

eğitim vermesinde önemli bir rol oynadıkları için bu özel okullara ―aile‖ okulu da 

denmiĢtir.
141

      

Hollanda‘da 19. yüzyılın baĢlarında devlet ve kilise arasındaki ayrıĢmayı görürken 

devlet ve din arasında bir ayrım görememekteyiz. 1848 Anayasası ile ikili eğitim sistemi yasal 

hale gelince dini okullar daha fazla öğrenci kabul etmeye ve daha dindarlaĢmaya baĢlarken 

devlet okulları tarafsızlığını ve diğer din ve dünya görüĢlerine olan saygı perspektifini 

geliĢtirmiĢtir. 19. yüzyıl boyunca devletin rolü değiĢmiĢtir. Kilise ve devlet arasındaki 

iliĢkinin sert ve kesin yorumlanmasından öte devlet dini konularda herhangi bir duruĢ 

sergilemediği gibi dinle de fazla alakadar olmamıĢtır. Bununla birlikte dini okullara kendi 

inanç ve dünya görüĢlerine göre eğitim hakkı tanıması, devleti din ve kilise arasındaki 

ayrımda zor bir durumda bırakmıĢtır.
142

 

Kilisenin din, eğitim ve din eğitimi ile iliĢkisi değiĢiklik göstermiĢtir. 1960‘lı yıllara 

kadar birçok dini okul kurumsal ve resmi olarak kilise(ait oldukları dini cemaat) ile iliĢki 

içerisinde idi. Papazlar ve kilise mütevelli heyetindeki kimseler okulların kuralarının 
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konmasında okuldaki yetkililerle birlikte kararlar alabiliyordu. Fakat 1960‘lardan sonra dini 

okullar açık okullar haline geldi ve bu okulların kilise ile olan kurumsal bağları kesildi. 

Bununla birlikte hala kendilerini ―kapalı‖ olarak nitelendiren kilise okulları da vardır. Hem 

açık dini okullarda hem de devlet okullarında öğretmenler devlet meselelerinde kilise 

liderlerinden ilham aldıkları görüĢlerini veya toplumsal konularda Hıristiyan bakıĢ açısını 

yansıtabilirler. Aynı zamanda dini okullarda görev yapan öğretmenler Hıristiyan bir 

gelenekten gelen görüĢlerini yansıtabilecekleri gibi, kilise otoritesinden bağımsız görüĢlerini 

de yansıtabilirler.
143

  

Her ne kadar kilisenin dini okullarla resmi bağı olmasa da, devlet okullarındaki din 

derslerinde kilise etkin rol oynayabilmektedir. Din dersi sınıflarda ailelerin isteğine bağlı 

olarak verilmekte ve bu dersi veren öğretmenlerin eğitimi ve ücreti kilise‘ye ait olmaktadır.  

Hollanda‘daki devlet okulları dini okullardan farklılık gösterdiği gibi, bu okulların 

ailelerle olan iliĢkisi de tamamen farklıdır. Bu okullarda herhangi bir hayat görüĢü veya inanç 

merkeze alınmamakta onu yerine herkesimin ortak paydaĢları merkeze alınmaktadır. Devlet 

okullara ailelerin ve öğrencilerin hayat görüĢlerine karĢı tarafsızlığını korumak zorundadır. 

Öğrencilerin Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Okul 

bunların hepsine saygı göstermelidir. Eğer veliler devler okullarında kendi dinlerini öğretmek 

isterlerse devlet okulu din derslerinde bu imkânı sağlamaktadır.
144

 Veliler isterlerse 

humanistik bir derste tercih edebilirler. Çocuklara din dersleri Ġncil‘den bilindik hikâyeler, 

semboller, ritüeller gibi Hıristiyan kültüründen olan Christmas ve paskalya kutlamaları ile 

Hıristiyan geleneğini anlatıyorlar. Aynı zamanda 1920‘den bu yana okullarda haftada bir saat 

olmak üzere değiĢik dinî, felsefi akımlardan bahseden din dersleri bulunmaktadır. Mezhebe 
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bağlı bu din derslerinin mali yükümlülüğü (öğretmen tedariki ve maaĢı) kiliseye aittir. Fakat 

Müslüman öğrenciler için mezhebe dayalı din dersini devlet okullarında vermek Ģuan 

mümkün değildir. Türk ve Faslı öğrencilerin yarısı devlet okullarına gitmektedirler.
145

 Onların 

aileleri de tıpkı Hıristiyan aileler gibi kendi çocukları için Ġslam din dersi istiyorlar. Fakat bu 

Ģu ana kadar tam olarak gerçekleĢtirilememiĢtir.  Bunun sebebi bu dersi verecek Hollandaca 

bilen öğretmen yokluğudur. Mevcut hoca veya imamlarda Hollandaca bilmemektedir. 

Hollanda‘da devlet okullarında Hollandaca zorunlu eğitim dil olduğundan, Ġslam din 

derslerinin verilmesinde azı zorluklar bulunmaktadır.
146

 

4.3.5. Hollanda’da Özel Okullarda Din Eğitimi 

Hollanda eğitim sistemi ikili bir yapıdadır. Bu yapıda devlet ve özel (dini) okullar 

beraberdirler. Özel okullar, Hollanda eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Bu 

okullar devletten eĢit maddi destek alırlar.  

Özel okulların, Hollanda eğitim sisteminde yer alması anayasal teminat altına 

alınmıĢtır. Anayasanın ilgili hükümlerine göre: Ģu özgürlük alanları belirlenmiĢtir.
147

 

a-) İnanç Özgürlüğü: Özel bir okul kendi dünya görüĢüne dayalı bir eğitim verme 

hakkı vardır. 

b-) Kuruluş Özgürlüğü: Herhangi bir görüĢe veya dine dayalı okul açma hakkı vardır. 

Bu okulun açılıĢı ile ilgili devletten finans istendiğinde bazı sayısal Ģartların yerine getirilmesi 

gerekir. Bunun yanı sıra, yakın çevrede aynı görüĢe dayalı bir okulun bulunmama Ģartı da 

aranır. 
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c-) Şekil Verme Özgürlüğü: Bu hak, okulu donatmak için gerekli her türlü araç ve 

gereçleri kapsar. Bunlar eğitimle, okulun organizesi ve diğer Ģartlarla ilgili hususları 

kapsamaktadır.  

Yukarıdaki maddelerden hariç Hollanda Anayasası özel/dini okulun öğretmen ve ders 

aracı seçiminde tamamen serbest olduğunu belirtir.
148

 

Bu okulların yönetimini okul aile birliği yürütür. Okul aile birliği, okul müdürünün 

seçiminden öğretmen ve diğer personelin atanmasına, müfredatın hazırlanması gibi birçok 

konuda yetkilidir.
149

 

Hollanda Temel Eğitim Kanununda, dini okullarda devlet okullarında olduğu gibi din 

dersi haftada 3 saatten fazla olmamak kaydıyla bir öğretim yılında en fazla 120 saat 

yapılabilir.
150

 

Hollanda eğitim sisteminde devlet tarafından belirlenmiĢ temel eğitim programı 

haftalık ders saatlerinin %75‘nin kapsamaktadır. Geriye kalan %25‘lik kısım (bu da haftada 7 

saate tekabül ediyor) serbest saatler olarak adlandırılmakta ve okullar bu saatleri kendileri 

doldurmaktadır.
151

 Temel eğitim programında din derslerine yer yoktur. Bu yüzden din 

dersleri belirtilen boĢ saatlerde verilmektedir.
152

 

Dini okullardaki din derslerinin devlet okullarındaki gibi mezhepler üstü olma 

zorunluluğu yoktur. Fakat bu dersin diğer inançlara saygılı olma ve onlardan objektif olarak 
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bahsetme Ģartı vardır. 
153

 Dini okullardaki din dersleri, Hıristiyan dininin toplumdaki etkisini; 

toplumda mevcut olan çeĢitli inançlar ve görüĢleri ve Yeni Ahit‘e dayanan Hıristiyan dünya 

görüĢü hakkında bilgi ve anlayıĢı talebelere vermeyi amaçlamaktadır.
154

 

SütunlaĢmanın en güçlü olduğu dönemde dini/özel okullara farklı inanç ve dinden 

kimselerin kayıt yaptırması olanaksızdı. Herkes ya kendi dini inancına mensup okullara ya da 

devlet okuluna gidiyordu. Yine bu dönemde doğrudan kilise‘nin kontrolünde olan dini 

okullar, daha sonraki yıllarda dernek ve vakıfların kontrolüne geçmiĢtir. Bu durumda bile 

kilise direk olmasa da dolaylı olarak okullar üzerinde etkisini sürdürmektedir. Çünkü okulda 

görevli olan herkes aynı zamanda kilisenin de bir üyesidir. 1960‘lardan sonra sekülerleĢmenin 

ve homojen toplum yapısından heterojen toplum yapısına geçisin etkilerinden dolayı dini 

okullardaki bu katılık sona erdi. Dini okullara Türkiye, Fas ve Surinam‘dan gelen değiĢik 

etnik ve dini kökene sahip öğrenciler okulun kendisini yeni Ģartlara uyumlu hale getirme 

zorunluluğu doğurdu. Bu durum 1985‘de çıkan Eğitim Yasasının 39. Maddesi de dini 

okulların, eğer öğrencinin yakın yerde gidecek herhangi bir devlet okulu bulamadığı 

durumlarda okula gelen ve kayıt olmak isteyen farklı din ve inanca mensup öğrenciyi 

reddetmemesi Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Dini okullara gitmek zorunda kalan farklı inanç ve 

dine mensup öğrencilerin din dersine girme mecburiyeti yoktur.
155

 

Günümüz Hollanda‘sında dini okullarda din dersi mezhebe dayalı ve mezhepler üstü 

din eğitimi Ģeklinde devam etmektedir. Hollanda toplumunun aĢırı sekürleĢip dinden uzak bir 

hal alması, dıĢ göçle gelen büyük Müslüman nüfus nedeniyle dini okulların mezhepler üstü 

din eğitimi vermesine yol açmıĢtır. Özellikle birçok Hollandalı veli kendileri inanmasa bile 

dini okulun baĢarısının yüksek olmasından dolayı çocuklarını dini okula gönderiyorlar. Bu 
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gibi nedenlerle dini okullar mezhepler üstü din dersi vermektedir. Tüm bu geliĢmelere karĢın 

dinden taviz vermeyen okullarda eğitimlerini mezhebe dayalı bir Ģekilde devam 

etmektedirler.
156

   

5. Hollanda’da Hıristiyanlık, Yahudilik ve Ġslam 

Hollanda‘daki nüfusun %48‘ini Hıristiyanlar (%29 Katolik, %19 Protestan), %5‘ini 

Müslümanlar ve %0,3‘ünü ise Yahudiler oluĢturmaktadır.
157

 

5.1. Hollanda’da Hıristiyanlık 

 Hollanda aslen Hıristiyan bir ülkedir. Hollanda‘nın uzun tarihi sürecinde Hollanda 

halkı kendiliğinden HıristiyanlaĢmıĢ bir milletir. Hollanda‘nın yakın geçmiĢine bakıldığında 

Ģuan ki Hıristiyanlık için 3 önemli aĢama vardır. Bunlar; Reform süreci (16 yy-18yüzyıl arası) 

SütunlaĢma dönemi (18.yüzyılın ikinci yarısından 1960‘a kadar) ve SekürleĢme (1960‘dan 

günümüze) dönemidir.
158

Günümüz Hollanda‘sında Katolik Kilise, Protestan Kiliseleri 

Hollanda‘da yaĢayan Hıristiyanların bağlı bulundukları iki ana kilise durumundadır. Bu iki 

kilisenin yanında Göçmen Kiliseleri de mevcudiyetlerini sürdürmektedir. 

 Bu bölümde Hollanda‘daki Katolik ve Protestan Kiliselerinin tarihi arka planı 

günümüzdeki durumu ve verdikleri eğitim hakkında bilgiler verilmiĢtir.  

5.1.1. 16. Yüzyıl-18. Yüzyıl Arası Hollanda’da Hıristiyanlık 

Hollanda Reform hareketlerinin baĢladığı 16. Yüzyıla kadar Katolik bir inanca sahipti. 

16. Yüzyılın sonuna kadar Katolik Kutsal Roma Ġmparatorluğu ve yine Katolik Ġspanya 

iĢgalinde olan Hollanda‘da Katoliklik ülkede dominant bir yapıya sahipti. Fakat 16. Yüzyılda 
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Martin Luther‘in önderliğinde baĢlayan Reform hareketi tüm Avrupa‘da olduğu gibi 

Hollanda‘yı da etkilemiĢtir.
159

 Özellikle Hollanda‘nın Alman sınırına yakın olan Kuzey 

bölgelerinde Protestanlık hızlı bir Ģekilde yayılmıĢtır. Protestanlığın yayılmasını engellemek 

için Kutsal Roma Ġmparatoru II. Felipe Hollanda‘daki halk üzerinde yoğun baskı kurmuĢ ve 

akabinde isyanlar baĢlamıĢtır. Bu süreçte Protestan Kilisesi kendi teĢkilatlanmasını 1550‘de 

tamamlamıĢ ve baskılar karĢısında yer altında faaliyetlerini sürdürerek Katolik Ġspanya‘ya 

karĢı olan bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiĢ ve 1580 yılında Hollanda‘nın Kuzeyinde 

bağımsız bir kilise olarak yer almıĢtır.
160

 

Protestanların bu isyanının iki Ģey için gerçekleĢtirildiği söylenebilir. Bunlardan 

birincisi, sıkı bir merkezi idari yapısının etkinliği ikincisi de dini özgürlüklerin olmamasıdır. 

Bu nedenle bağımsızlıklarını kazanır kazanmaz yerel yönetimlere geniĢ özerklik veren bir 

devlet kurulmuĢ, akabinde de ülkede yaĢayan herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip 

olduğunu, hiç kimsenin inancından ötürü zülüm görmeyeceğini belirten bir bildirge 

yayımlanmıĢlardır. Din özgürlüğü bildirgesinin uygulanması, metinde yazdığı gibi 

olmamıĢtır. Yerel yönetimler Reformist Protestan Kilisesini ulusal devlet kilisesi olarak 

tanımlamıĢ ve muhalif görüĢte olan Katoliklere ve diğer muhalif Protestan Kiliselerine karĢı 

özgürlükçü bir tutum sergilememiĢlerdir.
161

 

 Yedi BirleĢik Alçak Ülkeler Cumhuriyeti kurulduktan sonraki süreçte
162

 Kral I. 

Willem ve onu takip eden krallar Protestanlığı bir devlet politikası haline dönüĢtürmüĢlerdir. 

Bu politikaların bir devamı olarak I. Willem 1573 yılında Katolik kilisesinin gelirlerini el 

koymuĢ akabinde 2 Kasım 1581 yılında yayımladığı fermanla Katoliklik mezhebini 
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Hollanda‘da yasaklamıĢtır. Yasaklamanın ardından tüm Katolik kiliseleri Protestan 

kiliselerine dönüĢtürülmüĢ, Katolik papazlar ülke dıĢına gönderilmiĢ; bu duruma direnen 

Katolikler de Ģiddet yoluyla bastırılmıĢtır. Katoliklik, Protestanlığın yanında gittikçe 

zayıflamıĢ ve kiliselerdeki ibadetlerde Protestan yapı esas olmuĢtur. Bu süreçte Katolik 

Kilisesine ait hiçbir eğitim kurumunun açılmasına izin verilmediği gibi, Katolik mezhebi ile 

alakalı yayının yapılması da yasaklanmıĢtır. Katolik çocukların ülke dıĢında dahi olsa Katolik 

okullarına gitmesinin yasaklandığı bu dönemde Katolikler ikinci sınıf vatandaĢ muamelesi 

görerek onların kamu kurumlarında görev yapmaları engellenmiĢtir.
163

 19. Yüzyılın baĢlarına 

kadarki bu dönem Protestan-Hollandalı kimliğini oluĢturmaya çalıĢtığı bir dönem olmuĢtur.   

5.1.2. SütunlaĢma Dönemi (19. Yüzyılın baĢlarından 1960’a kadarki dönem) 

 1795 yılında Fransız iĢgaline uğrayan Hollanda‘da Fransızlar ilk olarak yerel 

yönetimlere verilen geniĢ özerkliği kaldırarak merkezi yönetimi güçlendirmiĢlerdir. Fransızlar 

ikinci olarak yönetime kilise ve devlet ayrılığı ilkesi getirmiĢlerdir. Böylece devlet insanlarını 

dini arka planına bakarak değil sadece vatandaĢ olarak görecekti.
164

 Bu süreçte Katolikler ve 

diğer muhalif Protestan Kiliseleri, Protestanlarla aynı haklara sahip kilise açma hakkı ve 

ibadet hakkına kavuĢmuĢlardır. Daha sonra 1806 yılında ilan edilen anayasa‘da ―devletin her 

türlü dinin, mezhebin kendi organizasyonlarını, ibadethanelerini açmalarını garanti altına alıp 

koruması ve her türlü ibadetin serbest bir Ģekilde yapılmasını sağlaması‖ bir görev olarak yer 

almıĢtır. Anayasal güvenceye kavuĢan Katolikler, kendi kilise ve okullarını açarak 

Hollanda‘da tekrar resmi olarak faaliyete geçmeye baĢlamıĢlardır.
165
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 Katolikler, 1814 anayasasında dini özgürlüklerini tamamen garanti altına almalarına 

rağmen Roma‘daki Papa‘ya bağlılıklarını kaybetmiĢlerdir. 1814 yılından itibaren Hollanda‘da 

Roma‘ya bağlı olmayan ve Katolik Kilisesine ait piskoposluk alanları gibi bir hiyerarĢik bir 

yapıya sahip olmayan bir Katolik anlayıĢı hâkim olmuĢtur. Katoliklerin Roma‘ya bağlanma 

isteklerine Protestanlar sürekli engeller çıkarmıĢtır. Katolikler ise hükümet nezdinde 

giriĢimlerini sürdürmüĢ ve 1848 Anayasasında Roma Katolik Kilisesine bağlanıp hiyerarĢik 

yapının tekrar kurulması hakkını elde etmiĢlerdir. 1853 yılında Papa‘nın Haarlem, ‗s-

Hertogenbosch, Breda ve Roermond‘u içine alan Utrecht Piskoposluğunu kurmasıyla 

Hollanda Katolikliği tekrar Roma‘ya bağlanmıĢtır.
166

 ―Nisan Hareketi” adı da verilen 

Katoliklerin tekrar Roma‘ya bağlanıp Katolik hiyerarĢisinin düzeltilmesi Protestanlar 

tarafından Ģiddetle protesto edilmiĢ ve bir buçuk asır sonra Ġslam‘a karĢı da kullanılacak olan 

bazı argümanlar ileri sürmüĢlerdir. Onlara göre, Katoliklik modern kazanımlar karĢısında 

gericiydi ve Katolikliği düĢman gibi görüyorlardı. Katoliklerin iki taraflı (Roma‘daki Papaya 

ve Hollanda‘da Kral‘a) bağlılıkları olduklarını düĢünüyorlardı. Çünkü onlar Roma‘daki 

papaya saygı borçluydular.
167

 Hollandalı olmayan bir dini lideri yabancı olarak gören 

Protestanlar, Papa‘yı düĢman olarak görüyorlardı. Diğer yandan Katoliklerin doğurganlıkları 

diğer gruplardan daha yüksekti. Eğer bu durum böyle devam ederse Hollanda‘da çoğunluk 

onların olacaktı. Protestanların bu olumsuz görüĢlerinin aksine Katoliklerin entegrasyonu 

ĢaĢılacak kadar rahat geçmiĢtir.
168

 

 Katolikler lehine 19. Yüzyılın baĢlarından beri geliĢen bu olumlu geliĢmeler Hollanda 

Katoliklerini 16. Yy- 18. Yüzyıl arasında kaybettiklerini tekrar inĢa etme fırsatı vermiĢtir. Bu 
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dönemde nüfusları 1.203.923 olan Katoliklerin Hollanda genelinde 918 kiliseleri ve 1552 din 

adamları (918‘i papaz, 634‘ü ise papaz yardımcısı) olmuĢtur. 

Katoliklerin geliĢimini sağladığı 19. yüzyılda Reformist Protestan Kilisesinin 

muhalifleri olan diğer Protestan mezhepleri için de bir geliĢme dönemi olmuĢtur. Özellikle 

Ortodoks Kalvinistler baĢta olmak üzere diğer Protestan mezheplerin genel nüfusa oranı 1889 

yılında %4,2 olmuĢtur.
169

 

 19. yüzyılın yarısına kadar liberal hareketler Protestan ve Katolikler üzerinde etkili 

olmuĢ, Katolik ve Protestanları aĢırı muhafazakâr bir çizgiye itmiĢtir. Bu durumun 

oluĢmasında en büyük etken liberal politikacıların devlet okullarından din dersini kaldırması 

ve akabinde dini/özel okullara olan devlet desteğini kesmesidir.
170

 Bu durum karĢısında 

Katolik liderler kendi çocuklarının devlet okuluna gitmelerini yasaklamıĢlar ve her yerde daha 

fazla Katolik Okulu açmaya baĢlamıĢlardır. Bununla da yetinmeyip Protestanlarla iĢbirliği 

yaparak ―okul savaĢları‖ denen dönemi baĢlatıp özel okullara devlet desteği almanın 

mücadelesini vermiĢler ve nihayet 1917 yılında bunu baĢarmıĢlardır.
171

 

BirleĢik Protestan ulusu 19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren yok olmaya baĢlamıĢtır. 

Bunun en büyük sebebi, Katolikler ve Sosyalistlerin kendi sosyal, ticari ve siyasi 

organizasyonlarını kurmuĢ olmalarıdır. Bu dönem Hollanda milletinin dini farklılıklara göre 

bölünmesiyle baĢlayan sütunlaĢma dönemi Hollandalıların ideolojik kamplara ayrılmasına 

neden olmuĢtur.
172

 

SütunlaĢma adı verilen bu dönemde Protestanlar, Katolikler ve diğer dini gruplar kendi 

siyasi partilerini, kendi huzurevlerini, hastanelerini, dergilerini, gazetelerini ve 
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televizyonlarını kurmuĢlardır.  Bu süreçte Protestanlar ve Katolikler için mezhep modern 

dünyada yaĢamak için yetenek kazandıkları koruyucu bir yer olmuĢtur.
 173

  

II. Dünya SavaĢından sonra Katolik ve Protestan Kilisesi tekrar eski kurumlarını 

hayata geçirerek savaĢ öncesindeki etkin durumuna geçmeyi planlamıĢtır. Bu dönem sadece 

restorasyon, değil aynı zamanda savaĢtan çıkmıĢ olan Hollanda‘daki Katolik ve Protestanlar 

için bir rehabilitasyon dönemi olmuĢtur. 1945-1956 arası hızlı bir Ģekilde tekrar kendini 

restore eden kiliseler Hollanda toplumunda yeni yeni baĢlayan sekülerleĢme ve hızlı 

modernleĢmenin etkisini durdurmaya çalıĢmıĢlardır. 1950‘lere kadar bu çabaları baĢarılı 

olmuĢtur. Bu süreçte özellikle hem Katolik liderler hem de Papazlar kapalı-muhafazakâr bir 

Katolikliğin modern bir toplumdaki tüm sorulara cevap veremeyeceğinin farkındaydılar. Bu 

durum 1950‘deki Onrust in de zielzorg adlı Katolik dergisinde
174

 de belirtilmiĢtir.
175

 

5.1.3. SekülerleĢme Döneminde (1960’dan Günümüze) Hıristiyanlık 

 1960‘lı yıllardan itibaren Hollanda‘da refah seviyesinin yükselmesiyle oluĢan, 

bireyselleĢme ve sekülerleĢme Hollanda‘da Katolik ve Protestan Kiliselerini etkilemiĢtir.  

SekülerleĢme döneminde değiĢen topluma ayak uydurabilmek için Papa 23. John‘un 

düzenlemiĢ olduğu ikinci Vatikan Konsili Katolikliğin reforme edilmesi Hollanda‘yı da 

olumlu Ģekilde etkilemiĢtir. Bu süreçte Hollanda‘da Kardinal B. Alfrink‘in öncülüğünde II. 

Vatikan konsilinde ortaya çıkan yeniliklerin hayata geçirilmesi için 1966 yılında ―Yeni 
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dolaĢarak, aileleri düzenli ziyaret ederek cemaati devamlı kontrol altında tutmuĢlardır. Eğer kiĢi Kilisenin 

kurallarına uymadığı taktirde Kilise‘nin vereceği cezalar (toplumdan dıĢlanma, iĢini kaybetme…vb) da 

insanların kiliseye olan bağlılıklarının yüksek olmasını sağlamıĢtır. Bkz.Erik Sengers, “Although We are 

Catholic, We are Dutch”- The Transition of the Dutch Catholic Church from Sect to Church as an Explanation 

for its Growth and Decline, Journal for the Scientific Study of Religion, 43:1 (2004) s. 129-139, s. 131. 

http://kdc-app.hosting.kun.nl/geschiedenis/geschiedenis_uk.html


 

 

67 

 

Kateşizm” kitabı yazılmıĢ akabinde 1969-1970 yılları arasında ―Hollanda Piskoposluk 

Bölgeleri Papazlar Toplantısı‖ yapılmıĢtır.
176

  

 Bu yenilik hareketlerinin amacı Hollanda toplumunun hızla sekülerleĢmesi karĢısında 

Katolikliğin mevcut durumunu korumaktı. Tüm bu geliĢmelere karĢın Katoliklik 1960‘lardan 

itibaren düĢüĢe geçmiĢ, bu düĢüĢ 1980‘li ve 90‘lı yıllarda daha da hızlanmıĢtır. Bunun sebebi 

dinin hem insanlar hem devlet üzerindeki etkisini kaybetmesidir.
177

 Örneğin 1966 yılında 

kiliseye katılım oranı %64,6 iken bu oran sadece dört yıl sonra 1970‘de %46.3,1991‘de 

13,1‘e,
 178

  2000‘de %9,2‘ye
179

 ve 2009 yılında %6,4‘e düĢmüĢtür.
180

 

 Kiliseye gidenlerin oranının düĢmesi Katolik Kilisesini finansal açıdan etkilemiĢtir. 

Çünkü Hollanda‘da hiçbir dini gruba, cemaate devlet maddi destek vermemektedir. 

Kiliselerin tek desteği üyelerinden aldıkları bağıĢlar olduğu için azalan üye sayısı kiliseyi 

maddi açından zor durumda bırakmıĢtır.
181

 

 Üye sayısının azalması kilisede gönüllü olarak çalıĢanlarında azalmasına sebep 

olmuĢtur. Örneğin 1987 yılında her bir kilise bölgesi için 188 gönüllü çalıĢan varken bu 

rakam 1997‘de 170‘e düĢmüĢtür.
182

    

 1970‘li yıllardan itibaren sütunlaĢmanın yok olmasıyla artık ortak ve birbiriyle 

bağlayıcı bir Katolik görüĢ kalmamıĢ fakat yine de Katolikliğin anlamı ve Katolikliğin 

Hollanda toplumundaki yeri ve önemi hakkında tartıĢmalar yaĢanmıĢtır.
183

 Bu bakımdan 

Hollanda Katolikliğinin karakteristik özelliği çok zıt görüĢlerin olduğu tartıĢmalı bir alana 
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sahip olmasıdır. Herkes Katolikliğe farklı anlamlar yüklemektedir. Bu tartıĢmalar kilise 

dıĢında her seviyede olmaktadır. Hatta son 10 yıldan beri bu konuya daha çok 

yoğunlaĢılmıĢtır. Bundan dolayı tek bir Hollanda Katolikliğinden söz edilemez, çünkü çok 

fazla fikir ayrılığı vardır. 
184

 

Dinin anlamını dinin emrettiği tüm emirlerin yapılması olarak düĢünenler Hollanda 

Katolikliğini tam anlayamazlar. 21. yüzyılın baĢlarından itibaren kendilerini Katolik olarak 

tanımlayan kiĢilerin çoğunluğu Katolikliği sadece bir inanç olarak benimsedikleri için değil 

aynı zamanda baĢka sebeplerden ötürü kendilerini Katolik olarak tanımlamıĢtır. Örneğin 

Hollanda‘da yaĢayan insanlardan bir kısmı günümüz modern kültürü karĢısında Katolikliği bir 

misyon olarak gördükleri veya kendi dünya görüĢü olarak tanımladıkları için kendilerini 

Katolik olarak tanımlamıĢtır.
185

 KASKI‘nin yapmıĢ olduğu bir araĢtırmada Hollanda 

Katolikliğinin durumunu daha net bir Ģekilde ortaya konmaktadır. Hollanda‘da Katolik 

Piskoposluk güney ve kuzey olmak üzere iki bölgeye ayrılıyor. Kuzeydeki piskoposluk 

(Protestanların yoğun olduğu bölge) bölgesinde kiliseye bağlılıkları daha yüksek iken 

güneyde Katoliklerin yoğun olduğu yerde dini ritüeller (vaftiz, dine kabul töreni) devam 

yüksektir. Borgman‘a göre bu durum az ya da çok olan dinsel çeĢitlilikle alakalıdır. Kuzeyde 

daha çok dinsel çeĢitlilik var bu da daha bilinçli rasyonel bir seçim yapılmasına ve büyük bir 

bağlılığa neden olmaktadır. Güney‘deki dinsel tekdüzelik ise doğallığa neden oluyor. 

Hollanda‘da Katoliklik için bunun sonuçları kuzeyde çoğu insan tarafından kendi Katolik 

kimliği için önem taĢıyan Katolik ritüeller (doğum ve ölümdeki ritüeller) ile kilise arasında 

çatıĢma/gerilim çıkıyor. Katolik kimliğin illa inanmakla alakalı olmadığını KASKI‘nin 

araĢtırması gösteriyor. Katoliklerin %57‘si kendini inanan Katolik olarak görürken %21‘i 

kendini inançlı görmezken ―nerdeyse üçte bir oranında inançsız Katoliklikler için Katolizmin 
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hayatta hiçbir anlamı yoktur. Katolikliği sadece bir yaĢama duygusu / sebebi olarak 

görüyorlar. Aynı oranda inançsız Katolikler Katolik kökenleri ile gurur duyuyorlar. Yukarıda 

da görüldüğü gibi, kilise üyeliği (mezhebe bağlılık kastediliyor) ve kiliseye katılım (kilisedeki 

ayine katılım) gittikçe azalıyor.
186

 

Günümüz Hollanda‘sında Katoliklik merkezi yetkiyle kademeli olarak hiyerarĢik bir 

yapısı vardır. Bu hiyerarĢide birinci sırada Roma-Vatikan‘daki Papalık makamı, ikinci sırada 

Hollanda‘da yer alan iki Piskoposluk ve yerel kiliseler vardır. ġu an Hollanda‘da 1320 

Katolik kilisesi vardır.
187

 Hollanda‘da kiliseye kayıtlı 4.212.000 Katolik vardır ve bunun 

genel nüfusa oranı %25,4‘dür.
188

 Yapılan tahminlere göre bu düĢüĢ devam ederse 2020‘de 

kilise ziyareti tamamen sıfırlanacaktır.
189

 

1960‘dan itibaren diğer dini grupları etkileyen sekülerleĢme, artan refah oranı ve 

bireysellik Protestan Kilisesini de etkilemiĢtir. Örneğin 1966‘da %25 olan Protestanların oranı 

1979‘da %22‘ye, 1996‘da %19‘a ve 2006‘da ise %14‘e düĢmüĢtür.
190

 

Günümüz Hollanda‘sında Liberal Protestanlar, Ekumenik Protestanlar, Evangelist 

Reformcu (Ortodoks) Protestanlar, deneysel yeniden Reformcu (Ultra Ortodoks) Protestanlar 

olmak üzere dört çeĢit Protestan mezhebi bulunmaktadır.
 191

 Liberal Protestanlar küçük bir 

gruptur. 2006 yılında Hollanda‘da 40000 liberal Protestan bulunmaktaydı. Diğer mezhepler 

ise -Evangelist Kilisesi
192

, Reform
193

 ve Yeniden Reform
194

 mezhepleri- 2004 yılında 
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birleĢerek Hollanda Protestan Kilisesini (PKN) kurmuĢlardır. ġuanda Hollanda‘daki Protestan 

Kiliseleri, PKN (Hollanda Protestan Kilisesi) üst çatısı altında toplanmıĢ durumdadır. 

Hollanda‘da toplam 2,6 milyon (genel nüfusa oranı %16) Protestan ve 2000 Protestan 

Kilisesi vardır.  

5.2. Hollanda’da Yahudilik 

Günümüz Hollanda‘sında yaĢayan Yahudiler Sephardi Yahudileri ve AĢkanazi 

Yahudileri olarak iki kısımdır. Ġspanya ve Portekiz‘den gelip Hollanda‘ya yerleĢenlere 

Sephardi (Sefarad) veya Marrano Yahudileri, Almanya, Polonya ve Litvanya‘dan göç edip 

Hollanda‘ya yerleĢenlere de AĢkanazi Yahudileri denir. 

Bu bölümden önce Hollanda‘daki Yahudilerin tarihini 12. Yüzyıldan 17. Yüzyıla 

kadarki Yahudi tarihi, 17. Yüzyıldan 1945‘e kadar ve 1945‘den günümüze olmak üzere üç 

kısımda inceleyeceğiz.  

 5.2.1. 12. Yüzyıl-17. Yüzyıl arası Hollanda’da Yahudiler ve Yahudilik 

Yahudiliğin Hollanda‘daki tarihini 12 yüzyıla kadar ulaĢır. 1146 yılında Hollanda‘nın 

Rodluc (Limburg) Ģehrinde tefecilik yapan Yahudilerden bahsedilmesi yine 13. yüzyılda 

Gelderland, Overijssel ve Limburg dükü II. Henry‘nin Yahudileri topraklarından kovması 

akabinde 1309 yılında Genappe (Brabant) Ģehir valisi II. John‘un Yahudileri koruması altına 

alması Yahudiler Hollanda‘daki tarihlerinin çok eskilere dayandığının göstergesidir. 

Yahudiler ilk geniĢ kapsamlı yerleĢimleri 1332-1349 yılları arasında Overijssel Ģehrinde 

banker ve tefeci olarak yerleĢmeleriyle baĢlar. Fakat buraya yerleĢen Yahudiler 1349-1350 
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yılları arasında Avrupa‘nın tamamını saran veba salgınında yok olmuĢlardır. Nüfusları 

oldukça düĢen Yahudiler Limburg ve Gelderland Ģehirlerinde yaĢamaya devam etmiĢlerdir. 

Bu son Yahudiler Kral II. Philip tarafından 16. yüzyılın sonlarında Hollanda topraklarından 

tamamen kovulmuĢlardır.
195

 

 5.2.2. 17. yüzyıl-1945 arası Hollanda’da Yahudiler ve Yahudilik 

Yahudilerin Hollanda‘ya tam olarak yerleĢmeleri 17. yüzyıla dayanır. 1492 yılında 

Katolik Ġspanya‘nın birleĢmesinden sonra Hıristiyan zulmünden kaçmak için din değiĢtirmiĢ 

gibi görünen Marrano
196

 Yahudileri bu yerleĢmenin ilk adımı oluĢturur. 17. yüzyılda tüccar, 

sanayici, öğretmen gibi yetiĢmiĢ insanlardan oluĢan 20.000 Yahudi Belçika‘nın Antwerp 

Ģehrinden Hollanda‘nın Amsterdam Ģehrine yerleĢmiĢlerdir. Fakat bunlar herhangi bir din 

özgürlüğü garantisi almadıkları için Yahudiliklerini gizlemeye devam etmiĢlerdir. 1604 

yılında Hollanda‘nın Alkmaar Ģehri onun akabinde 1605 yılında Rotterdam ve Haarlem 

Ģehirleri din özgürlüğü garantisi verince Yahudiler burada ilk sinagog, mezarlık ve 

cemaatlerini kurarak açık açık dinlerini yaĢamaya baĢladılar.
197

 Hollanda‘da yaĢayan 

Yahudiler bu dönemde dini özgürlüklerini kazansalar bile Eyaletler birliği olarak yönetilen 

Hollanda‘da devlet içindeki statüleri belirsiz kalarak eyaletten eyalete değiĢiklik 

göstermiĢtir.
198

 Fakat daha sonra Yahudiler sömürge faaliyetleri çerçevesinde Güney 

Amerika‘ya gidip Hollanda adına ticari faaliyetlerde bulunmaya baĢlayınca Hollanda devleti 

Yahudilere tam vatandaĢlık hakkı vermiĢtir.
199
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Yahudilerin Hollanda‘ya ikinci önemli göçü 17. Yüzyıldaki Almanya ve Doğu 

Avrupa‘dan gelen Yahudi göçüdür. Almanya, Polonya ve Litvanya‘dan gelen ve Yahudi 

tarihinde Aşkanazi Yahudileri olarak tanımlanan Doğu Avrupa Yahudileri 1620 yılında 

Amsterdam‘a yerleĢmiĢ 1635 yılında da kendi cemaatlerini kurmuĢlardır. 17. Yüzyılın ikinci 

yarısından sonra Doğu Avrupa‘dan daha fazla göç ederek Hollanda‘ya yerleĢen AĢkanazi 

Yahudileri 1660‘da Sephardi Yahudilerinden ayrı ve bağımsız kendi birliklerini kurmuĢlardır. 

AĢkanazi Yahudileri Amsterdam dıĢında Rotterdam, Den Haag, Nijmegen ve Amersfoort gibi 

Ģehirlere de yerleĢmiĢlerdir. AĢkanazi Yahudileri birkaç istisna dıĢında Serphardi Yahudileri 

gibi ne ekonomik alanda ne de bilim ve kültür alanında herhangi bir baĢarıları olmamıĢtır. 

AĢkanazi Yahudileri genel olarak toplumun fakir ve alt sınıfını oluĢturan bireyler 

olmuĢlardır.
200

 

Yahudiler Fransız iĢgali döneminde nüfuslarında artma olmayan ve ekonomik olarak 

gerilemelerine rağmen siyasi alanda birçok ilerleme kaydetmiĢlerdir.
201

 Fransız iĢgali sonrası 

kurulan Batavian Cumhuriyetinde ilan edilen ―Özgürlük Bildirgesi” ile kendilerine yönelik 

ekonomik ve siyasi sınırlandırılmalardan kurtulmuĢlar seçme ve seçilme hakkı elde 

etmiĢlerdir. Yine bu dönemde yapılan seçimlerde (1798) iki milletvekilini Parlamentoya 

göndermeyi baĢarmıĢlardır.
202

 

Fransız iĢgalinden sonra Hahamlar kaybettikleri otoritelerini ve cemaatin 

bağımsızlığını kazanmak ve böylece iĢgal öncesi duruma dönmek için harekete geçtiler. Bu 

hareket üzerine Hollanda hükümeti Din ĠĢleri BaĢkanlığına bağlı Yahudilerden Sorumlu 
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Yüksek Komiteyi (Hoofdcommissie tot de zaken der Israëliten) kurdu. Bu komitenin 

Hollanda hükümeti ile Hollanda‘da yaĢayan Yahudiler arasında aracı olması hedeflenmiĢti. 

Bu komisyonun içinde AĢkanazi ve Sephardi Yahudileri tek bir çatı altında toplanarak 

Yahudilerin istek ve arzularını, Ģikâyetlerini Hollanda hükümetine iletiyorlardı. 1814 kurulan 

ve 1870 yılına kadar devam eden bu komitenin iki temel amacı vardı. Bunlar: Hollanda‘daki 

Yahudilerin merkezi otoriteye bağlanması ve Hollanda‘daki Yahudilerin 

millileĢtirilmesidir.
203

 

Hollanda‘daki Yahudilerin politik bağımsızlık sürecinde tam vatandaĢlık hakkı 

kazanması, siyasi ve ekonomik kısıntıların ortadan kaldırılması ve onların Hollanda siyasetine 

girmesi onların dini ve etnik olarak oluĢturdukları Yahudi kimliğinden etnik kısmının 

azalmasına ve sadece dinî kısmın kalmasına neden olmuĢtur. Yahudilerin etnik olarak 

kimliklerini kaybetmeleri kademeli bir Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Önce okullarda Hollandaca 

zorunluluğu getirilerek dil yönünden anadillerinin Hollandaca olması sağlanmıĢtır. Daha 

sonraki aĢamada onların geleneksel öğretim metotları yerine Hollandaca yazılmıĢ ders 

kitapları ve Hollandalıların metotları onların okullarında okutulmuĢtur. Yahudi okullarının 

programlarına Hollanda dili, tarihi, matematik ve coğrafya dersleri konmuĢ ilk baĢlarda 

Yiddish dili okullarda serbest bırakılmıĢ daha sonra Hollandaca ders verecek öğretmenler 

yetiĢtirilerek Yiddish dili okullarda tamamen yasaklanmıĢtır. 1857 yılında çıkan eğitim 

Kanunu ile dini okullara verilen destek kesilerek Yahudi okullarının kapanması sağlanarak 

Yahudi çocukların devlet okullarına gitmesi mecburi bırakılmıĢtır.
204

  

Okullardaki bu geliĢmeler havralarda da görülmüĢtür. Ġlk aĢamada havralarda yapılan 

duyuruların Hollandaca olması zorunluluğu getirilmiĢ akabinde dini törenlerin Yiddish veya 
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Ġbranice yerine Hollandaca olması teĢvik edilmiĢtir. Hahamların birçoğunun Hollandaca 

bilmemesi üzerine Hollanda Yahudi Ġlahiyatı 1862 de açılarak Hollandaca bilen Haham 

yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve bu okulun mezunları Hollanda‘daki havralara atanarak 

Hollandaca dıĢındaki dillerde dini tören yapılması engellenmeye çalıĢılmıĢtır.
205

 

Yahudilerden Sorumlu Yüksek Komite aracılığı ile Yahudileri kontrol altında tutan 

Hollanda hükümeti Yahudiler arasında reform isteyen, farklı düĢünenlerin ortaya çıkmasını da 

engelleyerek Yahudilerin bölünmesini, aralarından farklı seslerin çıkmasını engellemiĢtir.
206

 

19 yüzyılın ilk çeyreğinde baĢlayan ve ortalarında hız kazanan Yahudilerin Hollanda 

toplumuna tam entegrasyon süreci 19 yüzyılın son çeyreğinde ve 20 yüzyılda da hızla devam 

etmiĢtir. Bu dönemde Yahudiler artan ekonomik refahtan pay almaya baĢlarken Hollanda 

toplumunun sütunlaĢması sürecinde kendilerini Liberaller ve Sosyalist sütunun içinde yer 

bulmuĢlar ve siyasi alanda kendilerini daha fazla gösterir hale gelmiĢlerdir. Bu dönemde 

Hollanda Yahudilerini yöneten iki büyük cemaat kurulmuĢtur. Bunlardan NIK (Nederlands- 

Israelitisch Kerkgenootschap, Hollandalı Ġsrailliler Birliği) AĢkanazi Yahudileri tarafından 

kurulurken PIK de (Portugees- Israelitisch Kerkgenootschap, Portekiz Ġsrailliler Birliği) 

Saphardi Yahudileri tarafından kurularak 1848‘den itibaren Laikliği benimseyen 

Hollanda‘daki yeni duruma uyum sağlamaya çalıĢmıĢlardır.
 207

 Böylece Yahudiler Hollandalı 

kimliği altında etnik bir grup değil Protestan, Katolik gibi sadece dini bir grup olarak 

Hollanda toplumunda yer almıĢlardır. 

                                                           
205

 Encylopaedeia Judaica (2007), s. 99-100. 
206

 Encylopaedeia Judaica (2007), s. 100. 
207

 Bkz. J.H.C Blom (Editor), R.G. Fuks-Mansfeld (Editor) I. Schoffer, The History of Jews in the 

Netherlands, Litman Library 2002, s.70-120. 



 

 

75 

 

1940 yılının Mayıs ayında Nazilerin Hollanda‘yı iĢgaliyle birlikte Hollanda‘daki 

Yahudiler için sıkıntılı günler baĢlamıĢtır.
208

 Alman iĢgalinin ilk yıllarında (1940-1942) 

Naziler Yahudilere ait gazeteleri, okulları, hastaneleri, üniversiteleri, vakıf ve dernek 

binalarını kapatmıĢlardır. Daha sonra Hollanda‘da yaĢayan Yahudilerin hepsi fiĢlenerek 

bankalardaki hesaplarına el konulup kamudaki iĢlerinden kovulmuĢlardır. 1943 yılında 

Yahudilerin kamusal alanları (parklar, belediyeler… vs) kullanmaları yasaklanmıĢ ve sadece 

saat 15.00-17.00 arası alıĢveriĢ yapmalarına müsaade edilmiĢtir. Yine bu dönemde Yahudi 

çocukları devlet okullarından toplanarak sadece Yahudilerin olduğu okullara yollanmıĢtır. 

1943 yılına kadar Yahudiler hem Alman Nazileri hem de Hollanda Nazileri tarafından 

sistemli bir Ģekilde ayrımcılığa tabi tutulmuĢlardır.
 209

 

1942 yılından itibaren Yahudiler kafileler halinde Hollanda‘nın 42 yerinde kurulmuĢ 

kamplara gönderilmeye baĢlanmıĢtır. 1943 yılının sonlarına gelindiğinde 100.000 Yahudi 

toplama kamplarına gönderilmiĢti. Bu dönemde 16.000 Yahudi, komĢularının evlerinde veya 

kırsal alanda saklanarak soykırımdan kaçmayı baĢarmıĢtır.
 210

 

 5.2.3. 1945’den Günümüze Hollanda’da Yahudiler ve Yahudilik 

 II. Dünya savaĢından sonra toplama kamplarından, saklandıkları yerden geri dönen 

Yahudiler Hollanda toplumu tarafından pek dostane karĢılanmamıĢtır. Yahudi kimliği 

üzerinde bir baskı oluĢturulmuĢ ve eski pozisyonlarını, maddi imkânlarını kaybeden 

Yahudiler toplumda tekrar yer bulmakta zorluklar çekmiĢtir. Bu olumsuz durum üzerine 

Hollanda Yahudileri uluslar arası Yahudi organizasyonları olan Amerikan Yahudilerinin 
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kurduğu ―Joint Distribution Committe‖, ―Jewish Agency‖, ve ―Jewish Brigade‖ gibi 

kurumlardan destek alarak kurumsallaĢmaya baĢlamıĢlardır.
211

 

 SavaĢ sonrası dönemde 8000‘i Yahudi olmayanlarla evlendikleri için sağ kalan toplam 

28.000 Yahudi Hollanda‘da hayatta kalmıĢtır. Fakat hayatta kalan bu Yahudilerin büyük 

çoğunluğu da Yahudi olmayanlarla evlenmeyi tercih ederek çocuklarının melez olmasını 

tercih ederek Yahudi cemaatinden uzak kalmayı tercih etmiĢtir. Hayatta kalanlardan yaklaĢık 

5000 kiĢi ABD ve Kanada‘ya göç etmiĢlerdir. Siyonist
212

 hareketin etkisinde kalan 1500 

Yahudi de Filistin‘e göç etmiĢtir.
213

 

 2000‘li yıllarda yapılan bir araĢtırmaya göre Hollanda‘da 43.000 Yahudicin yaĢadığı 

ve bunlardan %70‘nin Yahudi bir anneye sahip olduğu ve %25‘den daha az bir grubundan 

resmi Yahudi cemaatine üye oldukları görülmüĢtür. Örneğin Amsterdam‘da yaĢayan 

Yahudilerin %56‘sının hem anne hem de babası Yahudi iken Ranstad‘da bu oran %44 ve 

ülkenin geri kalan Ģehirlerinde ise %33‘dür. Günümüze Hollanda‘sında yaĢayan Yahudilerin 

%20‘sini Ġsrail‘den %5‘ini ise Irak, Ġran ve SSCB‘den kaçıp gelen Yahudiler oluĢturmaktadır. 

Hollanda‘da yaĢayan Yahudilerin çoğunu yaĢlı nüfus oluĢturmasına ve yıllık doğum oranının 

%1,5‘u geçmemesine rağmen 1945‘den bu yana Hollanda‘da yaĢayan Yahudi nüfusunda 

azalma olmamıĢtır.
214

 

  Günümüzde Hollanda‘da yaĢayan Yahudilerin ancak %20‘si dini cemaatlerle 

bağlantılı durumdadırlar. Geriye kalan %80‘lik kesim ancak belli günlerde
215

 bir araya 
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gelmektedirler.
216

 ġuanda Hahamlar ve çok dindar olanlar hariç Ġbraniceyi konuĢabilen hiçbir 

Yahudi yoktur. Tamamen Hollanda toplumuna entegre olmuĢ bir Ģekilde kendilerini de bir 

Hollandalı kabul eden Yahudiler yaĢamların bir Hollandalı gibi devam etmektedirler.
217

 

5.3. Hollanda’da Ġslam 

 Hollanda‘da bir milyonu aĢkın Müslüman toplam nüfusun %5‘ini oluĢturmakta ve 

Ġslam ülkenin en büyük ikinci dini durumunda toplum hayatına etki etmektedir. 

5.3.1. 13. Yüzyıl-1960 arası Hollanda’da Müslümanlar ve Ġslam 

Hollandalıların Ġslam ve Müslümanlarla tanıĢıklığı 13. Yüzyılın baĢlarına kadar gider. 

Orta Çağda Hollanda okullarında okutulan ders kitapları incelendiğinde Hıristiyanlık ve Ġslam 

arasındaki iliĢkiyi tasvir eden bölümlere rastlanmaktadır.
218

 Bu dönemde Hollandalıların 

Ġslam‘a bakıĢ açısı Haçlı seferlerinden dolayı politiktir. Örneğin 13. Yüzyılda Spiegel 

Historiael [Tarihsel Ayna] ve Van den Lande van Oversee [Deniz AĢırı Ülkeler Hakkında] 

adlı iki eser yazan Jacob van Maerlant‘a göre Hz. Muhammed Yahudilik ve Hıristiyanlığı 

kokteyl yapan paganist bir din olarak tanımlamıĢtır.
219

 Bu örnekten de anlaĢılacağı üzere 

Hollandalıların Ġslam‘a bakıĢı o dönemde devam eden Müslüman-Hıristiyan 

mücadelelerinden ötürü olumsuzdur.
220

 

13. Yüzyıl boyunca devam eden bu olumsuz imaj, Hollanda‘da Müslüman Yahudi ve 

Hıristiyan uzlaĢısının örneği olan Endülüs örneğini unutturmuĢ onun yerine Ġslam‘ı kötüleyen 

eserler ve söylemler 17. Yüzyılda bile ısrarla devam ettirilmiĢtir.
221

 Örneğin Hollandalı teolog 
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Cornelis Uijtenhagen 17. Yüzyılın ikinci yarısında yazdığı eserlerde Hz. Muhammed‘i 

Hıristiyanlık karĢıtı bir kimse olarak kötülemiĢtir.
222

 

Eyyubilerin Kudüs‘ü fethetmesi, Haçlı seferlerinin Türkler tarafından bozguna 

uğratılmasından ötürü Hollanda‘da Türk –Müslüman düĢmanlığı ortaçağ boyunca daha da 

artarken Osmanlı‘nın 1453 yılında Ġstanbul‘u fethetmesinden sonra Türk kelimesi Müslüman 

ile eĢanlamlı Kabul edilerek Türklerin aleyhine yayınlar hızla artmıĢtır. Bu olumsuz yayınlara 

karĢın Türklerin diğer dinlere verdikleri özgürlükten dolayı da takdirle anılmıĢlardır. Bu 

dönemde Türkler cesur disiplinli ve inançlı olarak tanımlanırken Hıristiyanlar tembel, müsrif 

ve korkak olarak tanımlanmıĢtır. Tüm bu anlatımlara karĢın Hollandalı filozof Erasmus 

Osmanlının bu süreçteki yükseliĢini Hıristiyanların ahlaki değerlerinden uzaklaĢmasından 

ötürü Tanrının verdiği bir ceza olarak yorumlamıĢtır.
223

   

  Hollandalılar, 1612 yılında Osmanlı Devletinden aldıkları ahitname sonrasında 

Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı kazanmasının ardından Türklerle dolayısıyla 

Müslümanlarla yakın iliĢki kurmuĢ, diğer Avrupa milletlerine göre Müslüman algısı önemli 

ölçüde olumluya dönük değiĢmiĢtir. Her ne kadar Müslümanlara yönelik olumsuz yayınlar 

devam etse de Protestan Hollandalılar Müslüman Türkleri Roman-Katoliklere tercih 

ettiklerini belirtmiĢlerdir. 1568 yılından 1648 yılına kadar devam eden Protestanların 

bağımsızlık mücadelesinden sonra Kuran-ı- Kerim ilk defa Hollandacaya tercüme 

edilmiĢtir.
224
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16 yüzyıl Boyunca Hollandalılar sadece Türklerle değil Faslılarla dolayısıyla Araplarla 

ticari iliĢkilere girdiler.
225

 Bu ticari iliĢkileri Arap dili ve Ġslam hakkında araĢtırmaların 

yapılmasına neden oldu. Böylece Leiden Üniversitesinde 1586 yılında ilk Ġslami araĢtırmalar 

merkezi kuruldu. Hala günümüz Avrupa‘sında önemli bir Ġslami araĢtırma merkezine sahip 

olan Leiden Üniversitesi 19. Yüzyılın ortalarında Ġslam Ansiklopedisini yayımlamıĢtır.
226

 16. 

Yüzyılda baĢlayan bu ticari faaliyetler birçok Müslüman‘ın Hollanda‘nın değiĢik Ģehirlerine 

yerleĢmesine neden olmuĢtur.
 227

 

Hollandalıların Müslümanlarla olan tüm ticari, teolojik, bilimsel ilgi ve bilgilerine 

rağmen 14. Yüzyıldan 20. Yüzyıl Ġkinci yarısına kadar okullar okutulan ders kitaplarında 

Ġslam‘dan hiç bahsedilmemiĢtir. Sadece ünlü filozof Jan Amos Komensky (Comenius) (1592-

1670) hayatının son dönemlerinde geldiği Hollanda‘nın Amsterdam Ģehrinde dini çoğulculuk 

üzerine yaptığı çalıĢmalarla, Hıristiyan bakıĢ açısıyla okul kitaplarına yardımcı olmak üzere 

Ġslam hakkında bilgilere yer vermiĢtir. Onun bu tür çalıĢmalarını topladığı eseri ―Orbis 

Sensualium” (Pictus Resimlerde Görünen Dünya) Hollanda okullarında yardımcı ders kitabı 

olarak öğrencilere dağıtılmıĢtır. Bu kitabında Comenius Yahudilik ve Ġslam‘dan bahsederek 

didaktik ve pedagojik açıdan kendisinin niçin tek doğru din olan Hıristiyanlığı seçtiğini 

açıklamıĢtır.
228

 Comenius‘un bu kitabı Hollanda‘nın birçok yerine ulaĢamamasına rağmen 

Hollandalı teologlara ilham kaynağı olmuĢtur. Bu ilham kaynağının Comenius‘tan tek farkı 

ise Hollandalı teologların sahip oldukları bilgileri diğer dinleri reddetmek yönünde 
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kullanmasıydı.
229

 1960‘lı yıllara kadar ticari faaliyetler haricinde sömürge bağıyla Endonezya 

ve Surinam‘la bağları olmasına rağmen Ġslam Hollanda toplumunda ve okullarında önemli bir 

yer edinememiĢtir. Sadece Hıristiyan misyoner okullarında ―hidayete ulaştırılması gereken 

Müslümanlar” olarak derslerde Ġslam ve Müslümanlar yer bulabilmiĢlerdir.
230

 Ġslam hakkında 

Hollandalıların bilgileri bu süreçte az olmuĢtur.
231

 

 5.3.2. 1960 sonrası Hollanda’da Müslümanlar ve Ġslam 

II. Dünya SavaĢı sonrası Hollanda‘nın homojen etnik, kültürel ve dini yapısı 

Müslüman göçleriyle beraber değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu göçlerden bir kısmı Hollanda‘nın 

eski sömürgeleri olan Endenozya ve Surinam‘dan gelen Müslümanlar oluĢtururken, Türkiye 

ve Fas‘tan gelen misafir iĢçiler ve Afganistan, Ġran Pakistan, Nijerya ve Irak gibi ülkelerden 

gelen Müslüman mülteciler oluĢturmaktadır.
232

  

Müslümanların büyük çoğunluğunun 1960 sonrasındaki iĢçi göçleri ile gelmesine 

rağmen 1932 yılında Endenozyalı öğrenciler ilk Ġslami organizasyonu kurmuĢlardır.
233

  Yine 

bu yıllar içinde ilk mescid de Endenozyalılar tarafından açılmıĢtır. Hollanda‘ya 

Müslümanların toplu olarak ilk göçü 1951 yılında Endenozyanın Moluk adasından göç eden 

Hollanda‘nın Müslüman Moluk askerleri ve aileleridir.  Hollanda devleti Endenozyanın 

bağımsızlığını kazanmasından sonra gelen bu Müslüman askerlerine ve ailelerine ev, okul ve 
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ibadethane açmıĢtır. Hollanda devleti 1956 yılında Friesland eyaletinin Balk Ģehrinde ve 1974 

yılında Almelo‘da Yunus Moskee (cami)‘yi  Moluklar için yaptırmıĢtır.
234

 

 Hollanda‘ya yapılan ilk camii 1939 yılında Ġngiltere‘den Hollanda‘ya göç eden 

Ahmedilerin 1955 yılında Den Haag Ģehrinde kurduğu Mobarek Moskee (cami)‘dir.
235

 1947 

yılında dernek kurarak organize olan Ahmediler 17. Yüzyılda ilk defa tercüme edilen Kuran-ı 

Kerim‘i
236

 1953 yılında tekrar Hollandacaya tercüme ederek meal yazmıĢlardır.
237

 

 Hollanda‘daki Müslüman nüfus 1970‘li yıllardan sonra hızlı bir Ģekilde artıĢ 

göstermiĢtir.
238

 Hollanda Ġstatistik Kurumu CBS verilerine göre 1971 yılında 54 bin olan 

Müslümanların sayısı 1975‘de 105 bine, 1980‘de 225 bine, 1997‘de 573 bine 2004 yılında ise 

946 bine ulaĢmıĢtır.
239

 2011 verilerine göre ise Hollanda‘da 488.164‘ü Türk, 349.270‘i Faslı 

40.000‘i Pakistanlı, 34.000 bini Surinamlı ve 12.000‘i Hollandalı
240

 olmak üzere toplam 

1.219.753 Müslüman yaĢamaktadır.
241

  

 Hollanda‘da yaĢayan Müslümanların büyük çoğunluğunu Sünnilerin oluĢturmasına 

rağmen 43.523‘ü Iraklı, 36.683‘ü Afganlı ve 28.522‘si Ġranlı olmak üzere toplam 108.728 ġii 

Müslüman Hollanda‘da yaĢamaktadır.
242
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 Hollanda toplumunda 1970‘den sonra Müslüman nüfusunun artıĢının en büyük nedeni 

misafir iĢçilerdir. 1960 yılından itibaren Türkiye ve Fas‘dan gelen Müslüman iĢçiler 1973 

yılında çıkarılan aile birleĢim yasası sayesinde kendi ülkelerinden eĢ ve çocuklarının 

Hollanda‘ya getirmeleri, daha sonraki kuĢakların da evlenecekleri kiĢileri kendi ülkelerinden 

seçmeleri ve onları Hollanda‘ya getirmeleri Hollanda‘daki Müslüman sayısının hızlı bir 

Ģekilde artmasının en önemli nedenidir.
243
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III. BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

  

Bu bölümde Hollanda‘daki kilise, cami ve havralardaki yaygın din eğitimi faaliyetleri 

ve gençliğe yönelik din hizmetleri incelenmiĢtir. Bu kapsamda Hollanda‘da 2009-2010 yılları 

arasında Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman cemaatlerin dini lider, eğitim faaliyetleri baĢkanları 

ve din görevlilerinden oluĢan 55 katılımcı ile yapılan görüĢmelerin sonuçları hakkında bilgiler 

verilerek yorumlanmıĢtır. 

1. Hıristiyanlarda Yaygın Din Eğitimi  

Katolik ve Protestan Kiliselerin çocuklara, gençlere ve yetiĢkinlere yönelik 

faaliyetlerini ayrı baĢlıklar altında değerlendirmede yarar vardır. 

1.1. Hollanda Katolik Kilisesinin Yürüttüğü Yaygın Din Hizmetleri 

Hollanda‘daki Katolik Kilisesi, kendine ait olan kiliselerin yanında, sosyal hizmet 

kurumları olan hastaneler, huzurevleri, cezaevleri ve orduda din eğitimi faaliyetlerini 

sürdürmektedir 

1.1.1. Hollanda’daki Katolik Kiliselerinde Din Eğitimi 

 Hollanda‘da kiliselerdeki din eğitiminin önem kazanması 1960 ve sonrasına dayanır. 

Daha öncede anlatıldığı üzere; 19 yüzyılın son çeyreğinden 1960‘lı yıllara kadar sütunlaĢmıĢ 

bir toplum yapısına sahip olan Hollanda‘da Katolik Kilisesi, ticaretten eğitime, sendikalardan 

sosyal hizmet kurumlarına ve siyasete kadar toplumsal hayatın her aĢamasını kontrol ediyordu. 

Bu kontrol özellikle kendisini eğitimde daha çok hissettiriyordu. 1960‘lı yıllara kadar Katolik 

Kilisesi kendisine bağlı tüm okulların öğretim programları, öğretmenleri ve müdürlerini 
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kendisi belirliyordu. Fakat bu durum 1960‘lı yıllardan sonra değiĢmiĢ ve Katolik Kilisesi ile 

okullara arasındaki gönül bağı devam etse de resmi iliĢki sona ermiĢtir.
244

   

 1960‘lı yıllardan itibaren sekürleĢmenin artması, yabancı iĢçilerin ailelerinin gelmesi 

gibi nedenlerle Katolik okullarına Katolik olmayanlar gelmeye baĢlamıĢtır. Bu durum 

okulların homojen yapısını da bozmuĢtur. Bu homojen yapı bozulana kadar mezhebe dayalı 

eğitim yapan Katolikler, okullara gelen diğer dinlerden öğrenciler yüzünden din dersinin de 

içeriğini değiĢtirmek zorunda kalmıĢlardır. Bu zorunlu değiĢiklik kiliselerde verilen din 

eğitiminin önemini arttırmıĢtır. Okulda öğretemedikleri konuları kilisede öğretmek isteyen 

Katolik Kilisesi kendi bünyesindeki kiliselerde eğitime daha fazla önem vermeye baĢlamıĢtır. 

bu konuyu Katolik Kilisesi Yöneticisi Katılımcı 22 Ģöyle ifade etmiĢtir: 

“1960’dan sonra Hollanda toplumunun dinden uzaklaşması ve daha sonraki misafir 

işçi göçüyle Katolik okullarındaki homojenliği kaybettik. Değişik din ve mezhepten 

öğrencilerin Katolik okullarına gelmesi bizim orda verdiğimiz mezhebe dayalı din dersini 

değiştirmemize ve Hıristiyanlık ve Katoliklik hakkında genel bilgiler vermek zorunda bıraktı. 

Mezhebe dayalı eğitimi ancak kiliselerimizde yapabiliyoruz.
245

 

Katılımcı 22‘nin yukarıda belirttiği gibi, Hollanda‘nın 1960‘lı yılların baĢından 

itibaren göçmen ülkesi haline gelmesi ve bunun sonucu olarak farkı din ve kültürlerin bir 

arada yaĢamaya baĢlaması okullarda mezhebe dayalı din derslerini etkilemiĢ, din eğitiminde 

kiliseler daha ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. 

 Hollanda Katolik Kiliselerinde din eğitimi Ģu dört aĢamada yapılmaktadır:
246
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1.1.1.1. Pazar Okulları 

 Hollanda‘daki tüm Katolik Kiliselerinde Pazar Okulu adı verilen kurslar vardır. Pazar 

okulları 4-8 yaĢ arası çocukların devam ettiği kurslardır. Bu kurslar, pazar ayinine katılan 

insanların çocuklarını da kiliseye beraber getirmeleri için düzenlenmiĢtir. Anne babalar 

kilisede ayine katılırken çocuklar da kilisenin içinde kendilerine ayrılmıĢ bölümde bir gönüllü 

öğretmenin gözetiminde din dersi yapmaktadırlar. Dersler genellikle ilahi söylemek, resim 

çizmek, Ġncil‘den kıssalar okumak Ģeklinde yapılmaktadır. Derslerin süresi kilisede yapılan 

ayinin süresi kadardır. Ayin bitip veliler kiliseden ayrılırken çocuklarını da beraber yanlarında 

götürürler.
247

  

 Pazar okulları için herhangi bir program ve ders kitabı yoktur. Dersleri veren gönüllü 

öğretmenler ilahiyat formasyonuna da sahip değildirler. Bu öğretmenler devamlı ders 

verebildikleri gibi her hafta öğretmen de değiĢebilir. Bu derslerdeki temel amaç çocuğun 

Katolikliği sevmesidir.
248

 

 Bu okulların amacı ve programını Katolik Kilisesinde papaz olan Katılımcı 20 ve 

Katılımcı 21 Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 ― Kilisemizdeki Pazar okulları bizim 4-8 yaş arasındaki çocuklara dini sevdirmek için 

gönüllüler tarafından verilen dini derslerdir. Biz bu derslerde bir şeyler öğretmekten ziyade 

çocuklara dini sevdirmeyi amaç ediniyoruz. Bu kurslarda öğrenciler, aileleri ayindeyken, 

yaşlarına göre resim çizerek, İncil’den hikâyeler okuyarak onlara eğlenceli bir şekilde dine 

ilgililerini çekmeye ve sevdirmeye çalışıyoruz.”
249
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1.1.1.2. Ġlk Dönem Kursları (8-12 YaĢ Arası Çocuklara Verilen Eğitim) 

 Katolik Kilisesi sekiz yaĢına Pazar okuluna giden çocuklar altı yaĢında vaftiz olarak 

Katolik toplumuna ilk adımlarını attıktan sonra sekiz yaĢından 12 yaĢına kadar ilk dönem 

çocuk kurslarına katılmaktadırlar. Bu kurslarda Katolikliğin temel inanç sistemi çocukların 

anlayabileceği Ģekilde basit bir dille anlatılır. Bu kurslardaki temel konular arasında Teslis 

Ġnancı, Mesih Ġsa‘nın anlamı, Katolik Kilisesinin yedi sakramenti ve Eski ve Yeni Ahitteki 

kıssalar anlatılmaktadır.
250

 

 Bu kurslardaki dersler en düĢüğü yüksek lisans derecesine sahip Papazlar tarafından 

verilmektedir. Bu dönemdeki kursların temel amacı çocuklara Katolik olma bilincinin 

aĢılanmasıdır.
251

 

1.1.1.3. Ergenlik Dönemi Kursları (12–17 YaĢ Arası Ergenlere Verilen Eğitim) 

 Katolik Kilisesinde çocuk 12 yaĢında Katoliklerin diğer bir sakramenti olan 

―güçlendirme vaftizini‖ olarak ergenliğe ve Katolik toplumuna katılmaktadır. Bu yaĢtan sonra 

çocuk ilk gençliğe adımını atmıĢ bir ergen olarak bir üst kur olan ergenlere yönelik kurslara 

devam eder. Program içeriği ilk dönem kurslarla aynı olmakla beraber bu dönemdeki 

kurslarda diğer dönemde iĢlenen dersler daha ayrıntılı olarak ele alınır. 

 Katolik Papaz Katılımcı 23, ilk dönem ve ergenlik dönemi kurslarının içeriğini Ģu 

Ģekilde açıklamıĢtır: ―İlk dönem kurslarında öğrettiğimiz konular ile ergenlik döneminde 

öğrettiğimiz konular hemen hemen aynıdır. Sadece konuların içeriği farklıdır. İlk dönem 

kurslarında öğrencilere yaşlarına uygun bir şekilde konular temel olarak anlatılırken ergenlik 
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dönemi kurslarında konuların ayrıntılarına girerek öğrencilere daha detaylı bilgiler 

vermekteyiz.”
252

 

1.1.1.4. YetiĢkinlere Yönelik Din Eğitimi Kursları 

 Hollanda‘da Katolik Kiliseleri, cemaat sayısının azlığına ve çokluğuna göre 

yetiĢkinlere yönelik değiĢik kurslar düzenlemektedir.
253

  

Bu kurslar Ģunlardır: 

 a) İncilin Hazinesinden: Her sene düzenlenen bu kurslarda Ġncil‘de geçen 

Peygamberler hakkında derinlemesine bilgiler verilmektedir. Her sene üç Peygamber konu 

edinilerek kursa katılan kiĢilere haftada iki saat olmak üzere toplam 9 hafta boyunca kurslar 

devam etmektedir. Kurslar akĢam 20.00-22.00 saatleri arasında düzenlenmektedir. 

 b) Alfa Kursları: Amsterdam bölgesindeki tüm kiliselerde her yaĢ grubuna açık Alfa 

Kursları düzenlenmektedir. Alfa kursları Katolik bakıĢ açısıyla Hıristiyanlığın anlatıldığı bir 

kurstur. Bu kurslar genelde yeni Katolik olanlar ile Katolik olmak isteyenlere yönelik 

düzenlenmektedir. Kurs 10 hafta sürmekte ve Hıristiyan dinin tüm temel bilgileri 

verilmektedir. Dersler 19.00-21.30 arası yapılmaktadır. Derslere baĢlanmadan önce 

kursiyerlere yemek ikramı yapılmaktadır. Bu kurs aynı zamanda Hollanda Katolik Kilisesinin 

en çok önem verdiği kurslardan biridir. 

 c) İlk Komünyon (Efkaristiya) ayinine Hazırlık Kursu: Bu kurs yeni Katolik olanların 

ilk Komünyona (ekmek Ģarap ayinine) hazırlanmaları için düzenlenir. 

 d) Newman ve Küng Kursu: 6 hafta süren kursta 19.  Yüzyılda yaĢamıĢ ve önceleri 

Anglikan Kilisesinin bir papazı iken Katolikliğe geçen ve kardinal olan John Henry 
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Newman‘ın görüĢleri üzerine dersler verilmektedir. Onun dine olan bakıĢ açısının kendilerine 

nasıl bir yol göstereceği konusunda kursiyerlerle tartıĢma konusu yapılan bu kursun ilk 

bölümü olan Newman‘ın hayatı kısmında onun ―19 yüzyılda Rasyonel bir insan dinden nasıl 

emin olur?‖ görüĢüne cevap aranmaktadır. Kursun ikinci bölümünde ise Hans Küng‘ün ―Het 

begin van alle dingen, Natuurwetenschap (Her Ģeyin baĢlangıcı, Doğa Bilimi veya Fen 

Bilimi)‖ adlı kitabı iĢlenmektedir. Bu kitapta Küng, bilim ve dinin sınırlarını çizerek ikisine 

de yapıcı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmaktadır. Bu kitap sayesinde Katolikler seküler bir 

toplumda dinin ve bilimin beraber olabileceğini kursiyerlerine öğretmeyi hedeflemiĢlerdir. 

 Bu kurslarda önce kısa bir açılıĢ yapılmakta ardından soru-cevap kısmı ve tekrar 

kitaptan bölümler okunmaktadır. Dersler 20.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

 e) Genç ve Orta Yaşlılara Yönelik Kurs: Bu kursta 25-40 yaĢ arası kiĢilere 6 haftada 

bir din hakkında konuĢmak ve tartıĢmak için kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslarda Ġslam ve 

Hıristiyanlığın ortak ve ayrı yönleri, Noel Baba gibi konuların yanı sıra kursiyerlerin din 

hakkındaki görüĢleri de tartıĢma konusu yapılmaktadır. Bu kurslara ilgiyi attırmak için kurs 

öncesi yemek ikramı sonrasında açılıĢ konuĢması ve son olarak da soru-cevap bölümü ile ders 

bitmektedir. 

 f) Evlilik Kursu: Kilisede evlenmek isteyen çiftlere yönelik 7 haftadan oluĢan bir 

kurstur. Derslerde çiftlerin sıkılmayacağı Ģekilde eğlenceli ve karĢılıklı konuĢmaya yönelik 

evlilik, kilise nikâhı, aile gibi konularda bilgiler verilmektedir. 

 g) Katolik Olmak İsteyenlere Yönelik Kurs: Din veya mezhep değiĢtirip Katolik olmak 

isteyenlere altı ay boyunca iki haftada bir dersler verilmektedir. Bu derslerde Ġncil‘den yola 

çıkarak Katoliklik hakkında bilgiler verilmektedir. 
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 h) İncil Okuma Kursu: Bu kurs her hafta Pazar günü Ġncil okumak isteyenlere 

yöneliktir. Kursiyerler Ġncil‘den bölümler okuyarak kendi aralarında soru-cevap Ģeklinde 

tartıĢmaktadırlar. 

 j) Hıristiyanlık Tarihi Kursu: Bu kursta baĢlangıcından günümüze Hıristiyanlığın 

tarihi anlatılmaktadır. Bu konular arasında, Hıristiyanlık ilk ne zaman doğdu? Yunan 

felsefesinin Hıristiyanlığa etkileri gibi konular bulunmaktadır. 

1.1.2. Hollanda’daki Katolik Kiliselerinde Uygulanan Kurs Programı ve Ders 

Materyalleri 

 Hollanda‘daki Katolik Kiliselerinde Vatikan‘ın belirlediği genel ilkeler dıĢında her 

kilise kendi cemaatinin özelliğine göre kurs sayısını ve programlarını düzenlemektedir. 

Katolik Kiliselerindeki programın temelini ―KateĢizm‖
254

 kitapları oluĢturmaktadır. Ġman, 

ahlak ve Hz. Ġsa‘nın hayatını ve güncel sorunları içeren KateĢizmde konular her yaĢ dönemi 

için aynı olmakla birlikte konuların ayrıntıları ve derinliği yaĢ dönemlerine paralel bir 

biçimde artmaktadır.
255

 Programın amacı öğrencinin Katoliklik bilincini oluĢturmak olarak 

tanımlanmıĢtır.
256

  

 Ders materyallerini kendilerine ait olan KBS (Katholieke Bijbelstichting (Katolik Ġncil 

Vakfı) )
257

 ve VBS (Vlaamse Bijbelstichting (Flaman Ġncil Vakfı))
258

 ile
259

 Katolik olan diğer 

yayınevleri
260

 vasıtasıyla hazırlamaktadırlar. Kilise yöneticileri ihtiyaç duydukları kitabı bu 
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 KateĢizm Hıristiyan inancının temel inanç ve ibadet ilkelerinin yazılı olduğu kitaplardır. Bu kitaplar soru-

cevap Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Catechism_of_the_Catholic_Church, EriĢim 

Tarihi: 15.07.2011. 
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 Katılımcı 20 ile Mülakat, Katolik Papaz, 30.05.2010, Amsterdam; Katılımcı 21 ile Mülakat, Katolik Papaz, 

17.04.2010, Amsterdam. 
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 Katılımcı 20 ile Mülakat, Katolik Papaz, 30.05.2010, Amsterdam 
257

 http://www.bijbel.net/, EriĢim Tarihi: 16.07.2011. 
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 http://users.telenet.be/pk/vbs/home.html, EriĢim Tarihi: 16.07.2011. 
259

 Örnek Kitaplar için Bkz. http://www.reliboek.eu/pagina/883/home, EriĢim Tarihi: 16.07.2011. 
260

 Bkz. http://www.carolushuis.nl/product_info.php?cPath=84&products_id=474, http://www.colomba.nl/shop/, 

EriĢim  Tarihi: 16.07.2011. 
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yayınevlerine bildirmesinin ardından yayınevleri de kilisenin istediği kitapları
261

 kendi uzman 

kadrosuna hazırlatmakta ve yayımlamaktadır.
262

 Bunun yanında bazı Katolik merkezlerde 

kiliselerde düzenlenen kurslara yönelik ders materyali hazırlamaktadırlar.
263

 

1.2. Hollanda Protestan Kilisesinin Yürüttüğü Yaygın Din Hizmetleri 

Hollanda‘daki Protestan Kilisesi, Katolik Kilisesi gibi baĢta kiliseler olmak üzere, 

sosyal hizmet kurumları olan hastaneler, huzurevleri, cezaevleri ve orduda din eğitimi 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.2.1. Hollanda’daki Protestan Kiliselerinde Din Eğitimi 

 Hollanda‘daki Protestanların kendilerine ait ilköğretim ve liseleri olmasına rağmen 

1960‘lı yıllardan itibaren okullardaki homojen yapının bozulması sonucunda kilisedeki 

eğitimlerine daha fazla önem vermeye baĢlamıĢlardır. Hollanda‘daki Protestan kiliselerin 

2004‘de birleĢmesi ile birlikte Protestan Kilise eğitiminde yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bu yeni 

dönemde Protestanlar eğitim iĢlerine bakan iki kuruluĢ oluĢturmuĢlardır. Bu kuruluĢlar 25 

binden fazla üyesi bulunan HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (Reform Gençlik 

Birliği))
264

 ile 3 milyon‘a yakın üyesi olan Hollanda Protestan Kilisesine bağlı JOP‘ tur 

(Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk (Protestan Kilisesi Gençlik Organizasyonu) .
265

 

Bu iki kuruluĢ Hollanda‘daki tüm Protestan Kiliseleri için eğitim programları, ders kitapları, 

öğretmen kitapları ile ders materyalleri hazırlamaktadır.
266
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 Örnek Kitap için bkz.; Ik ben bij je, eerste communie album, KBS/VBS 2002. 
262

 Katılımcı 24 ile Mülakat, Katolik Kilisesi Gençlik Sorumlusu, 20.11.2010, Utrecht. 
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Bkz. Texten bij de Alpha-Curcus, Om Elk Thema Nog Eens Door te Nemen, Katholiek Alpha Centrum, 

September, Den Haag 2009. 
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 Bkz. http://www.hgjb.nl/algemeen/over-de-hgjb, EriĢim Tarihi: 17.07.2011. 
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 Bkz. http://www.jop.nl/default.aspx, EriĢim Tarihi: 17.07.2011. 
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 Katılımcı 26 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Gençlik Sorumlusu, 23.05.2010, Amsterdam. 
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 Hollanda‘daki Protestan Kiliselerindeki verilen kurslar Ģöyledir:
 267

 

1.2.1.1. Pazar Okulları 

 Protestan Kiliselerinde 4-12 yaĢ arası tüm çocuklar için Pazar günü ayini saatinde 

düzenlenen kurslardır. Pazar okulu Ģu üç grup halinde yapılır :
268

 

 a) 4-8 Yaş Grubu: Bu gruptaki çocuklar kendi aralarında anasınıfına gidenler (4-6 yaĢ 

arası) ile ilköğretime baĢlayanlar (6-8 yaĢ arası) olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu 

yaĢ grubundaki çocuklara Ġncil‘den kıssalar, dualar, Ģarkılar, ilahiler ve resim çizme gibi 

dersler ve aktiviteler yapılmaktadır. 

 b) 8-10 Yaş Grubu: Bu gruba vaftiz, ekmek-Ģarap ayini gibi Protestanlığın temel 

sakramentleri öğretilmektedir. 

   b) 10-12 Yaş Grubu: Bu yaĢ grubundaki çocuklara temel kateĢizm dersi 

verilmektedir. Protestanlar bu yaĢ grubuna büyük önem vermektedirler. Öğretmenler için 

hazırladıkları program kitabında, bu yaĢ grubundaki çocukları etkilemenin kolay olduğunu 

çünkü bu yaĢ grubundakilerin her konuya meraklı oldukları ve öğrenme heveslisi olduğunu 

belirtilmektedir. Yine bu yaĢ grubunda verilen derslerin 12-16 yaĢ grubunda göreceği derslere 

temel olacağını, bu bakımdan 10-12 yaĢ grubundaki çocukların eğitiminin üzerinde önemle 

durulması gerektiği belirtilmiĢtir.
269

 Bu yaĢ grubundakilere Eski ve Yeni Ahit hakkında 

bilgiler, YaratılıĢ, Tanrı, Mesih Ġsa, ilk günah gibi konular öğretilmektedir. Derslerin temel 

amacı dinin mantalitesini öğrenciye aktarabilmektir. 
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 Katılımcı 26 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Gençlik Sorumlusu, 23.05.2010, Amsterdam. Katılımcı 27 ile 

Mülakat, Protestan Papaz, 20.05.2010, Amsterdam. Katılımcı 28 ile Mülakat, Protestan Papaz, 19.03.2010, 

Rotterdam. Katılımcı 29 ile Mülakat, Protestan Papaz, 05.11.2010, Borculo. Katılımcı 30 ile Mülakat, Protestan 

Papaz, 06.11.2010, Zwolle.  
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 Katılımcı 27 ile Mülakat, Protestan Papaz, 20.05.2010, Amsterdam; Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan 

Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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 Wim Markus, Catechese Nu, Vernieuwing van de Cateschese voor deze tijd, HGJB-centrum voor 

catechese 2008, s. 25. 



 

 

92 

 

 1.2.1.2. KateĢizm Kursları 

 KateĢizm kursları 12-18 yaĢ arasındaki ergenliğe yeni adımını atmıĢ çocuklara ve 

gençlere yönelik kurslardır. Bu kursların temelini 10-12 yaĢ arasında verilmeye baĢlanan 

kateĢizmin daha ayrıntılı bir Ģekilde anlatılması oluĢturur. Kurslar, çocukların yaĢlarına göre 

iki kategoride yapılır. Bunlar:
270

 

 a) 12-16 Yaş Grubu: Protestan Kilisesi bu yaĢ grubundaki gençlerin yaĢ dönemleri 

itibariyle kendi dinleri hakkında karar verme dönemi olduğundan ve Hollanda‘daki din 

karĢıtlığının etkisini de dikkate alarak rasyonel bir din anlayıĢı ile gençlere iman ağırlıklı 

konuları öğretmektedir. Bu yaĢ grubundaki kateĢizm dersinde, ―Ġnanmak ne demektir? Dine 

nasıl dönüĢ yapabilirim? Günahlarım nasıl affedilir?‖ gibi konular ağırlıklı olarak 

iĢlenmektedir.
271

 

b) 16-18 Yaş Grubu: Bu yaĢ grubunda bir önceki yaĢ kategorisinde iĢlenen dersler 

yeniden ve daha ayrıntılı bir Ģekilde incelenirken, Hıristiyan mezhepleri ve diğer dinler 

hakkında da bilgiler verilmektedir.
272

 

1.2.1.3. Ġleri KateĢizm Kursları 

 Ġleri KateĢizm kursları 18 yaĢından daha büyük gençler için düzenlenmiĢ ve üç yıl 

süren kurslardır. Bu kurslarda gençler gerçek bir Hıristiyan olarak yaĢamayı ve Hıristiyanlığa 

destek olmayı öğrenir. Ġlk senenin sonunda bağlı bulunduğu belediyenin kilisesine tam üye 

olma hakkı kazanarak bazı sorumluluklar yüklenmektedir. Ġki yıl daha kilisede hem eğitim 

görüp hem de staj yapan genç için bu eğitim 21. yaĢı için hazırlık olmaktadır. Protestanlara 
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 Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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 Markus, a.g.e., s.26. 
272

 Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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göre bu programı bitiren gençler, tüm hayatları boyuca Hıristiyan olup baĢkalarının da 

Hıristiyan yapmak için çalıĢacaklardır.
273

 

1.2.1.4. Alfa Kursları 

 Alfa Kursları, hayatı boyunca din eğitimi alamamıĢ veya Protestan olmak isteyenlere 

yönelik kurslardır. Her yaĢtan kiĢinin katılabildiği Alfa kurslarında Hıristiyanlık Protestan 

bakıĢ açısıyla anlatılmaktadır.
274

 

1.2.1.5. Ev Kursları 

 Hollanda Protestan Kilisesi, kiliseye gelme imkânı bulunmayan çocuklar, gençler ve 

yetiĢkinler için evlere din görevlisi göndermektedir. Din dersi almak isteyen kiĢi kiliseye 

baĢvurduğu takdirde kilise bu hizmeti vermektedir.
275

 

 Katılımcı 27 ev kursları hakkında Ģunları söylemiĢtir: “Günümüz Hollanda’sında 

herkesin kiliseye gelme imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda biz isteyenlerin ayağına kilise 

hizmetlerini götürüyoruz. Bu hizmetleri kiliseye bağlı çalışan gönüllü çalışanlarımız 

vermektedir.”
276

    

1.2.2. Hollanda’daki Protestan Kiliselerinde Uygulanan Kurs Programı ve Ders 

Materyalleri 

 Hollanda‘daki Protestan Kiliselerinin 2004 yılında birleĢmesiyle birlikte Protestan 

kiliselerinin eğitiminde bir bütünlük söz konusudur. Protestan kiliseleri HGJP veya JOP‘ un 

program ve materyallerini kullanmaktadırlar. HGJP‘nin programı Ģu an için en yeni 

programdır. On yıl önce hazırlanmıĢ ve iki kilisede pilot uygulaması yapıldıktan sonra üç sene 
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 Markus, a.g.e., s.27-28. 
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 Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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 Katılımcı 28 ile Mülakat, Protestan Papaz, 19.03.2010, Rotterdam; Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan 

Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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 Katılımcı 27 ile Mülakat, Protestan Papaz, 20.05.2010, Amsterdam. 
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önce uygulanmaya baĢlanan programda her yaĢ grubunun özelliklerine göre derslerin nasıl 

verileceği ayrıntılı olarak iĢlenmiĢtir.
277

 Aynı Ģekilde JOP‘ un programı da yaĢ gruplarına göre 

ayrı ayrı kategorize edilerek hazırlanmıĢtır.
278

 

 Programlarda eğitimin bebeklikten itibaren baĢladığı vurgusu yapılır. Programa göre 

çocuk her ne kadar dört yaĢından itibaren kilisedeki Pazar okullarına baĢlasa da bunun 

öncesinde eğitimin kiliseden önce ailede baĢladığı belirtilir. Program kitapçığında 0-4 yaĢ 

arası için Ģu ifadeler kullanılır: 

  ―0-4 yaş arası çocuklarda aile çok önemlidir. Çocuğu aile etkiler. Eğer çocuk 0-4 yaş 

arası dönemde dinden bir şey öğrenmezse ileriki 20 yılda hiçbir yerde dini öğrenemeyecektir. 

Ailenin tek başına çocuğuna dini öğretmesi yeterli değildir. Aile diğer Hıristiyan ailelerle de 

görüşmek zorundadır. Böylece çocuk diğer Hıristiyan çocuklarla iletişim kurup çevre 

oluşturabilecektir.”
 279

 

 Yukarıda da görüldüğü üzere Protestan Kilisesi programını 0-4 yaĢ grubundan 

baĢlatmaktadır. Programda 4-12 yaĢ arası gruba verilecek dersler anlatılırken özellikle 10-12 

yaĢ arasındaki çocukların çok meraklı oldukları ve eğitimin buna göre verilmesi 

vurgulanmaktadır. 12 yaĢ ve sonrası içinde, bu yaĢtakilerin için arkadaĢ grubunun çok önemli 

olduğu, bu yaĢ grubundakilerin birer genç grubuna katılmaları sağlanarak aralarındaki 

bağlılığın ve arkadaĢlığın arttırılarak derslere devamlarının sağlanması istenmektedir.
280

 

 Programın asıl önem verdiği konu ise kateĢizm dersi veren öğretmenlere yönelik 

kısmıdır. Bu kısımda çocukların ve gençlerin özellikleri anlatılarak derslerde en fazla 20 

dakika konuĢulmasını geri kalan zamanın sohbet, video, müzik gibi Ģeyler için kullanılmasını 
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 Markus, a.g.e, s.7-8. 
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 JOP Provider Startboek, Utrecht 2007, s. 17. 
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 Markus, a.g.e., s.28-38. 
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 Markus, a.g.e, s.30-32. 
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istemekte ve sınıfların en fazla sekiz kiĢi olması istenmektedir. Programa göre sınıf sayısının 

azlığı öğrencinin dikkatini arttırdığı gibi, öğretmen-öğrenci iliĢkilerinin daha sıcak olmasına 

ve öğretmenlerin öğrencilerine daha fazla zaman ayırmasına imkân vereceğinden bahseder.
281

 

Öğretmenin lider, arkadaĢ ve iyi bir örnek olması gerektiği belirtilen programda Ģu ilgi çekici 

cümle önemle vurgulanmaktadır: 

 ―Dersine girdiğin gençlerin büyük bir çoğunluğu beş sene sonra senin anlattıklarının 

%90’nı unutur. Ama seni (öğretmenini) asla unutmazlar.”
 282

 

 Yukarıdaki cümleden de anlaĢıldığı üzere Protestan Kilisesi programlarında öğretmen 

büyük önem taĢır. Çünkü sekülerleĢen bir toplumda insanların dine olan ilgisi her geçen gün 

azalmaktadır. Öğretmen sayısı az da olsa kiliseye gelen gençleri elde tutmanın en önemli 

yollarından biridir. 

 Programın temel amacı, dini sevdirmek, Ġncili daha çok hayatın içine sokmak ve onu 

güncel olarak anlayıp gündelik hayatlarına uygulamayı sağlama ve bilinçli bir Protestan 

yetiĢtirmektir. Bu amaç doğrultusunda kateĢizm konusu kademeli bir Ģekilde her bir yaĢ 

grubuna özel olarak anlatılmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse, her yaĢ grubunda 

iĢlenen konular aynı olmakla birlikte iĢlenen kitaplar ve materyaller farklıdır. Örneğin 

Tanrı‘ya iman konusu her yaĢ grubunda olan bir konudur.
283

 Birinci grup için okutulan kitap 

ismi ―Wat is geloven? (Ġnanmak nedir?) ve bu ünitede bilme, tecrübe ve itaat konularına 

değinilirken ikinci grupta aynı ünitede ―Bestaat God?‖ (Tanrı varmıdır?) kitabı okutulmakta 

ve Tanrı‘nın varlığının aleyhine ve lehine olan görüĢler okutulmaktadır.
284
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 Programda toplam 18 ünite vardır. Bkz. Markus, a.g.e., s.40-41. 
284

 Markus, a.g.e, s.40. 
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 Ders Materyalleri konusunda oldukça zengin olan Hollanda Protestan Kilisesi sözel ve 

görsel birçok ders materyali hazırlamıĢtır. Ders materyalleri konusunda HGJP oldukça ileri 

düzeydedir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için birçok sözel ve görsel materyal 

hazırlayan HGJP hangi dersin nasıl iĢleneceğine dair ders planı, bir ünitede hangi konu kaç 

dakika anlatıldıktan sonra hangi görsel materyalin (Power Point, CD…vb) kullanılacağına 

dair en ufak ayrıntı bile öğretmenler için hazırlanmıĢtır.
285

 JOP‘ un programlarında da aynı 

Ģekilde dersin iĢleniĢ planı ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢtir.
286

 

 Her yaĢ grubu için okutulan her dersin, hem ders hem de çalıĢma kitapları HGJP 

tarafından basılmıĢtır.
287

 HGJP‘nin yanı sıra JOP‘ un da kendi programı için hazırlamıĢ 

olduğu ders kitapları vardır.
288

 Bu kitaplar HGJP‘nin kitapları gibi her yaĢ grubunun 

özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıĢtır.
289

 Bu kitaplarda sadece sözel değil görsel 

materyallerde oldukça fazla kullanılmıĢtır.
290

 

 1.3. Hollanda Kiliselerinde Din Eğitiminde KarĢılaĢılan Problemler 

Hollanda Katolik ve Protestan Hıristiyanların kiliselerde verdikleri din eğitiminde 

karĢılaĢtıkları problemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

1.3.1. Sekülerizm ve Cemaat Sayısının Azlığı 

 1960‘lı yıllardan itibaren kiliseye olan bağlılığın azalması, insanların dinle arasına 

mesafe koyması hem Katolikleri hem de Protestanları çok etkilemiĢtir. Hollanda Katolik 
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Kilisesinin önde gelenlerinden Katılımcı 22‘ye göre Hollanda‘nın %28‘nin Katolik olmasına 

rağmen kiliseye devam oranı sadece %5 civarındadır.
291

 Katılımcı 24 ise bu durum devam 

ederse 15-20 sene sonra kiliselerin cemaat bulamayacağını belirtmiĢtir.
292

 Protestan Papaz 

Katılımcı 28 ise kendi kilisesine devam eden 40-50 kiĢilik bir grup olduğunu, önceden kendi 

bölgesinde sekiz adet kilise varken Ģu an sadece bir tane kaldığını belirtmiĢtir. Diğer bir 

önemli husus ise 12 yaĢından sonraki gençlere ulaĢamamalarıdır. Genel olarak gençler bu 

yaĢtan sonra kilise ile olan irtibatlarını azaltmaktadırlar.
293

  

1.3.2. ġehirden Köylere Göç 

 Kilise cemaatinin azalmasının diğer bir sebebi ise yabancı iĢçilerin geliĢinden sonra 

Hollandalıların Ģehirlerden köylere göç etmiĢ olmasıdır. Böylece kilise cemaatinin önemli bir 

kısmı köylere göç ettiğinden hem anne babalar hem de çocuklar kiliseye gitme imkânı 

bulmamıĢlardır.
294

  

1.3.3. Maddi Problemler 

 Hollanda Kiliseler devletten hiçbir yardım almamaktadır. Kiliselerin gelirini 

üyelerinden aldıkları aidat ve bağıĢlar oluĢturmaktadır. Üye sayısının her geçen gün azaldığı 

Hollanda‘da kiliselerin de gelirleri düĢmektedir. Bu duruma kiliseler önlem almaya 

çalıĢmıĢlardır. Örneğin Protestan Kilisesi kendisine bağlı kiliselerde sadece bir papazı maaĢlı 

olarak çalıĢtırmakta diğer iĢler gönüllülere bağlı olarak yürütülmektedir.
295
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 1.4. Hollanda’da Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri 

 Katoliklerin ve Protestanların kendilerine ait huzurevleri ve hastaneleri
296

 olmakla 

birlikte Hollanda‘da genelindeki 100 küsur hastanede 700‘den fazla Katolik ve Protestan din 

adamı görev yapmaktadır. Katolik ve Protestan olmayan huzurevlerinde isteğe göre din adamı 

gönderilmektedir. Cezaevlerinde ise yine Adalet bakanlığının maaĢını ödediği Katolik din 

adamları görev yapmaktadır. 
297

 Hollanda ordusunda 109 Protestan ve 100 Katolik din subayı 

görev yapmaktadır.
298

 

 Kilise bu kurumlarda birer görevli bulundurmakta, kendisine müracaat eden hasta, 

mahkûm veya yaĢlı kimseye dini danıĢmanlık yapmaktadır. 

 Sosyal hizmet kurumlarındaki din hizmetlerinin yanında kiliseler, yaĢlılar ve 

gençlerden oluĢturulan özel gruplarla ev ziyaretleri yapmaktadırlar. Bu ziyaretler genelde, 

cemaatten hasta, engelli olanlar ile kilise cemaatine yeni üye olan kimselere yönelik 

yapılmaktadır.
299

 

 1.5. Hollanda’daki Kilise Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

 Hollanda‘da kilise eğitiminin önem kazanması 1960‘lı yıllardan sonradır. 1960‘lı 

yıllara kadar din toplumun her katmanında kendini hissettirdiğinden ve kilise üyeleri kendi 

dini okullarda gerekli din eğitimini aldığından Pazar okulları haricinde bir din eğitiminden söz 

etmek mümkün değildi. 

 1960‘dan sonra Hollandalıların dini ve kiliseleri terk etmeye baĢlaması sonucu 

kiliselerde bunu engellemek için önlemler aldı. Öncelikle her yaĢ grubu için kurslar açıp dini 
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yeniden yorumlamaya çalıĢtılar. Bütün bu çabalara rağmen Hollandalıların dinden 

uzaklaĢması devam etmiĢtir. 

 Kiliselerde eğitime baĢlama yaĢı dörttür.  4 yaĢından 12 yaĢına kadar olan dönemde 

çocuklar genelde kilisedeki derslere devam ederken 12 yaĢından sonra öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğu kiliselerdeki dersleri terk etmektedirler. 

 Protestan Kilisesi, Katolik Kilisesine oranla eğitimde daha organize ve daha planlı 

programlıdır. Protestan Kilisesinde eğitim kiliseye bağlı iki profesyonel organizasyon (HGJP 

ve JOP) tarafından planlanıp uygulanmaktadır. Katoliklerde hiyerarĢik bir düzen olmasına 

rağmen kilisedeki papazlar program ve materyal seçiminde herhangi bir merkeze bağlı 

değildirler. 

 Protestan Kilisesinin hazırlamıĢ olduğu ders kitapları ve materyalleri günümüz 

çocuklarının beklentisine uygun olarak hazırlanmıĢtır. Her ders için CD, PowerPoint, müzik 

gibi göze ve kulağa hitap eden ders materyalleri kullanılmaya çalıĢılmıĢ ve öğretmen el 

kitabında dersin nasıl iĢleneceği ayrıntılı bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Katolik ders kitapları ve 

programları bu kadar ayrıntılı değildir. 

 Hem Katolikler hem de Protestanlar düzenlemiĢ oldukları kurslarda katılımı arttırmak 

için kurs saatlerini kiĢilerin durumlarına göre düzenlemiĢlerdir. Örneğin Katolik Kilisesinin 

yetiĢkinlere yönelik kurslarının baĢlama saati 19.00‘dan sonraki saatler içinde düzenlenmiĢtir. 

 Sonuç olarak kiliseler çağın gerektirdiği tüm imkânları kullanmalarına rağmen cemaat 

üyelerini kaybetmeye devam etmektedirler.  
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2. Hıristiyanlarda Gençliğe Yönelik Hizmetler 

 Bu bölümde Katolik ve Protestanların gençliğe yönelik eğitsel faaliyetleri hakkındaki 

araĢtırma sonuçları verilmiĢtir. 

2.1. Katolik Kilisesinin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda Katolik Kilisesi 1960 sonrasında sekülarizasyon sürecinden en çok etkilenen 

kilise olmuĢtur. 1960‘lı yıllarda % 42 seviyelerinde olan Katolik nüfus günümüzde CBS 

verilene göre % 29‘a
300

 God in Nederland kitabındaki araĢtırma sonucuna göre ise 

%16
301

‘lara kadar düĢmüĢtür. Katolik nüfusun sadece % 7‘si
302

 kiliselere devamlı olarak 

gitmektedir. Bu oran gençlerde %11
303

 düzeyindedir. 

 Katoliklerin Hollanda‘daki gençlik sorumlusu Katılımcı 24, ―Kiliseye gelenlerdeki bu 

azalış devam ederse 15-20 sene sonra kiliselerde cemaat bulmak imkânsız hale gelecektir. 

Hollanda’da bir bölgede ortalama 200 kilise varken bu sayı 20 sene içerisinde 15-20’lere 

düşecek ve bu durum ancak gençliğin tekrar kiliselere kazandırılması halinde 

engellenebilecektir” demiĢtir.
304

 

 Hollanda Katolik Kilisesi, Hollanda‘yı yedi piskoposluk bölgesine ayırarak kilise 

hizmetleri vermektedir. Katolik Kilisesinin gençlik örgütlenmesi ise yerel, bölgesel ve ulusal 

olmak üzere üç aĢamadan oluĢmaktadır. Katılımcı 24‘e göre ―esas olan yerel gençlik 

örgütlenmesidir. Çünkü yerel kiliseler gençlere daha yakın ilişki kurmakta ve yaşadıkları 

yerde olduklarından ulaşım problemi olmamaktadır.” Katılımcı 24‘e göre yaptıkları 
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organizasyonlara katılacak kiĢi ve maddi durumuna göre gençliğe yönelik hizmetleri yerel, 

bölgesel ya da ulusal olarak organize etmektedirler.
305

  

 Katılımcı 24, Hollanda Katolik Kilisesinin gençlik hizmetlerinin amacının eğitim 

vermek amacı taĢımadığını sadece gençlere dini ve kiliseyi sevdirmek olduğunu belirterek; 

faaliyetlerinin 12-16 ve 16-30 yaĢ arasındaki gençleri kapsadığını belirtmiĢtir. 16-30 yaĢ arası 

grupların oldukça küçük gruplar olduğundan gençliğe yönelik hizmetlerinin asıl ağırlının ise 

12-16 yaĢ arası gençlerin oluĢturduğunu vurgulamıĢtır.
306

  

 Katılımcı 22 bu durumu Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Gençlerimizin çoğu 12-13 yaşından 

sonra kiliseyi terk etmektedir. Gençlerimizin büyük kısmına üniversite çağına gelene kadar 

ulaşmak neredeyse imkânsız oluyor. Aşırı seküler ve ateist bir toplumda gençlere ulaşmak 

gerçekten çok zor. Eğer gençlerimizi 12 yaşlarında kilisede tutmayı başarabilirsek daha 

sonraki yaşlarda da gençler kiliseye devam etmektedirler.”
307

 

 Hollanda Katolik Kilisesine bağlı 200‘den fazla gençlik kulübü vardır ve kilisenin 

gençliğe yönelik faaliyetleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

a) Küçük Sohbet Grupları Düzenleme: Hollanda Katolik Kilisesi Hollanda‘nın tüm 

Ģehirlerinde gençlere yönelik küçük gruplar halinde isteğe bağlı olarak haftada bir veya iki 

haftada bir olmak üzere sohbetler düzenlemektedir. Katılımcı 21 sohbet gruplarının 

sayılarının az olarak sınırlanmasının temel sebebini, “Kilisede yaptığımız sohbetlere çok fazla 

kişi geldiği zaman gençler tanımadığı kimseler içinde çekinmekte ve birbirlerini tanımadıkları 

için sohbete gelmemektedirler. Bu yüzden sohbetleri küçük gruplar halinde organize ederek 
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gençlerin birbirini daha yakından tanımasını sağlayarak onların motivasyonunu ve sohbete 

katılımını üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktayız.” şeklinde açıklamıĢtır.
308

 

Katoliklerin gençlik eğitiminde küçük sohbet gruplarını tercih etmeleri gençlere 

yönelik eğitim açısından doğru bir tercihtir. Çünkü yapılan araĢtırmalar gençlerin bir kısmının 

―sosyal fobi‖ sorunu olduğunu ortaya koymaktadır.
309

 Sosyal fobisi olan genç, kalabalık 

toplum içine girmekten korkar, kendisine söz düĢecek diye çekinebilir. Bu da gençlerin 

kalabalık ortamlara girmesini engelleyebilir.
310

 Katolikler kiliseye gelen gençlere herkesi 

tanıyabilecekleri küçük sohbet grupları içinde ders vererek gencin toplum içindeki cesaretini 

arttırmaya ve rahat davranmasını istediği soruları sormasına fırsat tanımaktadır. 

Gençlik dönemi aynı zamanda sosyalleĢmenin baĢladığı bir dönemdir. Gencin 

sosyalleĢmesinde rol alan önemli sosyal alanlardan biri arkadaĢlık grubudur. Gençler 

arkadaĢlarıyla birlikte vakit geçirir, eğlenir ve diğer faaliyetlerde bulunurlarken birbirlerini 

çeĢitli tutum ve davranıĢları ile etkilerler ve karĢılıklı olarak birbirlerinin sosyalleĢmesine 

katkıda bulunurlar.
311

 Katolikler gençlere kilisenin kontrolünde olan bir arkadaĢlık grubu 

edinmelerini sağlayarak gençlerin olumlu yönde birbirlerini etkilemelerini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Çünkü ergenlik dönemine giren gençler için yaĢıtları daha önemli bir 

referans grubu olarak ortaya çıkar.
312

 Katolik Kilisesi de gençlerin bu durumunu göz önüne 

alarak onların referans alabileceği, beraber olduklarında huzurlu hissedebilecekleri küçük 

sohbet grupları oluĢturmaktadır. 
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b)Sosyal Hizmetlerde Gönüllü Çalışma:  Gönüllülük, gençlerin psiko-sosyal 

geliĢimine katkı sağlayan iki yönlü bir harekettir. Gönüllü çalıĢmalar sonucunda elde edilen 

toplumsal faydanın yanı sıra, bu çalıĢmalar içerisinde yer alan gençlerin sosyal yetenekleri 

geliĢir, gençler paylaĢmanın anlamını kavrar, takım çalıĢmasını ve yardımlaĢmayı öğrenir, 

yeni yaĢam deneyimleri kazanır, değiĢik tecrübelere sahip insanlarla tanıĢma imkânı bulur, 

organizasyon yapmayı öğrenir, değiĢik kurumları tanır, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, 

değer yargıları geliĢir ve özgüveni artar.
313

 

Gönüllü olmayı öğrenen gençler aynı zamanda iyi bir yurttaĢ olmayı da öğrenir. 

YurttaĢ olmayı becerebilen bireyler arasında karĢılıklı güven ve saygı daha kolay inĢa edilir, 

bu da daha sağlam temellere dayalı bir toplum yapısının oluĢmasını sağlar.
314

 

Katolik Kilisesi seçmiĢ oldukları hayır kurumlarında veya sosyal etkinliklerde 

gençlerin gönüllü olarak çalıĢmasını sağlayarak gençleri toplum hayatına 

hazırlamaktadırlar.
315

Kilisenin gençlik sorumlusu Katılımcı 24 ―Gençlere kendilerini kilisenin 

bir üyesi ve onları yaşadıkları toplumun bir parçası olarak hissettirmek için gönüllü 

çalışmalarını sağlıyoruz. Böylece gençler hem sosyalleşmiş oluyorlar hem de kiliseye yardım 

etmiş oluyorlar.” diyerek gençlerin gönüllü hizmetlerini desteklediklerini ifade etmiĢtir. 

c) Yaz Okulları: Katolik Kilisesi her sene ortalama 3000 kiĢinin katıldığı gençlere 

yönelik yaz okulları düzenlemektedir. Bu yaz okullarında öğrenciler hem yaz tatillerini 

konserler, tiyatrolarla eğlenerek geçirmekte, hem de dini konularda bilgiler almaktadırlar.
316

 

Katolik Kilisesi Gençlik çağının özelliği olan yüksek enerji düzeyi ve gençlerin özgür 

olma istekleri, gençleri heyecan, macera arama ve tehlikeye atılma yönünde motivasyonlarını 
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yaz okullarında geliĢtirmeyi hedeflemiĢtir. Çünkü gençler, hayatlarının bu evresinde yaĢamın 

anlamını keĢfetmek istediklerinden çevrelerini araĢtırmaya ve yeni Ģeyler öğrenmeye 

çalıĢırlar. DeğiĢik düĢünceler öğrenmek, değiĢik yaĢam biçimlerini denemek, yeni yerler 

görmek, yeni insanlar tanımak gençlerin önemli isteklerinden biridir.
317

 Gençlerde ―hiç 

denenmemiĢ yeni bir iĢe cesaretle atılma isteği bir hayli kuvvetlidir. Aynı Ģekilde ümidini 

kaybetmedikçe, ne olacağı pek de belli olmayan, geleceğine yeterli derecede büyük bir 

hevesle ve inançla bakmaktadır.
318

 Bu bakımdan yaz okulları gençlerin bu isteklerine cevap 

vermektedir. 

d) Spor Müsabakaları Düzenleme: Katolik Kilisesi sene içerisinde voleybol, futbol, 

basketbol gibi dallarda gençler arasında spor müsabakaları düzenleyerek kilise ile gençlerin 

kaynaĢmasını sağlamayı hedeflemektedirler.
319

 

Bilindiği üzere sportif faaliyetler, toplumdaki kültürel kaynaĢmayı teĢvik etmesi, 

sosyal davranıĢ ve iliĢkileri istenen düzeye getirmesi, insanların boĢ zamanlarını 

değerlendirmesi, sporun geniĢ kitlelere yaygınlaĢtırılması, bedeni, ruhi ve fiziki anlamda 

sağlıklı nesillerin yetiĢtirilmesinin bir aracı olarak görev yapmaktadır.
320

 

GeliĢme çağında bulunan gençlerin boĢ zamanlarını gereği gibi değerlendirmemeleri 

onların temelde var olan toplumsal, ekonomik ve psikolojik sorunlarını daha yoğun biçimde 

ortaya koymalarına neden olmaktadır. Gençlerin fizyolojik geliĢmesi yönünden de ilgilerini 

tatmin edecek faaliyetlere katılmasında yarar vardır.
321

 Gençlerin bu özelliklerini dikkate alan 

Katolik Kilisesi gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenlemektedir. Katılımcı 25 bu spor 

faaliyetlerinin amacı Ģöyle özetlemektedir. “Gençler arkadaşlarıyla beraber eğlenmek, 
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gezmek istiyor. Biz spor müsabakaları düzenleyerek onların hem fiziki yönden sağlıklı 

olmalarını amaçlarken hem de onların bir arada kilisenin aracılığıyla kaynaşmalarını 

sağlayarak kiliseyle olan bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.”
322

 

e) Gençlik Günleri Düzenleme: Paskalya, Noel gibi dini günler ile yaz tatilleri ve 

okulların açıldığı sonbahar dönemlerinde gençliğe yönelik özel geceler düzenlenmektedir. Bu 

gecelerde müzik grupları, sihirbazlar, tiyatro ekipleri gösteriler yapmakta ve gençliğin kilise 

ile olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalıĢmaktadırlar. 

Gençler için düzenlenen bu etkinlikler onların geliĢimlerinde büyük rol oynamaktadır. 

Yapılan bir araĢtırmada
323

 gençler kendilerinin katılmıĢ oldukları etkinlikler sayesinde statü, 

arkadaĢ çevresinin geniĢlemesi, kuruluĢla bütünleĢme, aile ve okul dıĢında baĢkaları ile 

iletiĢim kurma, liderlik vasıflarını fark etme ve yeni iĢ olanakları üretme gibi faydalar elde 

etmektedirler. Katolik Kilisesi yukarıda sayılan özel gençlik günlerini düzenleyerek gençlerin 

kendilerini geliĢtirmelerini, bunu yaparken de kilise ile olan bağlarını koparmamalarını 

amaçlamaktadır.
324

  

f) Uluslar arası Katolik Gençlik Organizasyonları: Hollanda Katolik Kilisesi uluslar 

arası yapılan dünya Katolik Gençler toplantısına Hollanda‘dan katılım sağlamak için reklam 

yapmakta ve gençlere katılmaları konusunda maddi ve manevi destek vermektedir.
325

  

Katolik Kilisesi gençlerin çevre edinme ve macera arayıĢı içinde olduğu bu çağlarında 

onların uluslar arası etkinliklere katılmalarını teĢvik etmektedir. Katılımcı 22 bu durumu Ģu 

Ģekilde açıklamaktadır: “Gençleri uluslararası Katolik etkinliklerine gitmeye teşvik ediyoruz. 
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Böylece onların diğer ülkelerde yaşayan dindaşlarıyla ilişkiye girmelerini sağlayarak Katolik 

bir bilince sahip olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.”
326

 

g) Liderlik Eğitimi: Katolik Kilisesi, gençlere yönelik olara üç hafta süren liderlik 

eğitimi kursları vermektedir. Gençler bu kurslarda diğer insanlarla nasıl iletiĢim kuracaklarını, 

seküler bir toplumda imanlarını nasıl koruyabileceklerini ve din konusunda sorulan sorulara 

nasıl cevap vereceklerini öğrenmektedirler. Bu kurslar sayesinde kilise kendi cemaatinin 

liderlerini yetiĢtirmeyi hedeflemektedir.
327

   

GeniĢ anlamda liderlik, hedeflere ulaĢmak için insanları etkileyebilme yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre lider diğerlerini bazı amaçlara doğru yönlendiren kiĢidir.
328

 

Gençlere yönelik yapılan çalıĢmalarda, arkadaĢ çevresinin otoriteyi temsil eden kiĢilerden 

daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Genç bu dönemde akranlarının fikirlerinden çok 

fazla etkilenmektedir.  Her kurumda her zaman liderlik özelliği gösteren arkadaĢlarını 

etkileme gücüne sahip kiĢiler olacaktır. Yönetimden gence değil de gençten gence aktarılan 

fikirler diğerlerini daha çok harekete geçirme Ģansına sahiptir. Bu nedenle belirli konularla 

sivrilmiĢ ve etkileme gücüne sahip gençler, lider olarak geliĢtirilebilir ve bu gençlerin geliĢimi 

için gereklidir.
329

 Katolik Kilisesi seküler bir toplumda hızla azalan cemaat sayısını 

engellemek ve kilisenin geleceği için yeni liderlere ihtiyaç duymaktadır. Bu yeni liderlerin 

gençler arasından çıkması için eğitim faaliyetlerine önem vermektedirler. 

Katılımcı 24 genç liderlerin kilise için önemini; “Anne-Babaların dolayısıyla 

çocuklarında kiliseye gelmediği ateist bir toplumda kilisenin geleceği kendi içimizden 

yetiştireceğimiz gençlerin elinde olacaktır. Biz insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini 
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bilen, seküler bir toplumda insanların dinle ilgili sorularına kolaylıkla cevap verebilen ve bizi 

geleceğe taşıyacak gençleri yetiştirmenin gayreti içindeyiz.” diyerek açıklamıĢtır.
330

 

2.2. Protestan Kilisesinin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri   

 Hollanda Protestan Kilisesi (PKN) gençliğe yönelik faaliyetler konusunda en önde 

gelen Kilisedir. Bunun en önemli göstergesi yukarıda Tablo 4‘de kilise‘ye katılma oranlarında 

en yüksek oranın Protestan gençlerde olmasıdır.  

 Hollanda Protestan Kilisesinin 2010-2015 yılı için hazırlamıĢ olduğu Gençlik 

Politikası programının önsözünde gençliğin kilise için çok önemli olduğu bu yüzden değiĢik 

yaĢ gruplarına (4-12,12-16,16-18,18-21) yönelik faaliyetler yapıldığı ve bu programların 

Protestan Kilisesinin gençlik meclisi tarafından gerçekleĢtirildiği belirtilmektedir. Yapılan 

programların statik değil gençlerin özelliklerine uygun bir Ģekilde değiĢime açık olduğu 

vurgulanmıĢtır. Protestan Kilisesinin anlayıĢına göre baĢarılı bir gelecek için gençlik meclisi 

ve onun faaliyetleri çok önemlidir.
331

 

Hollanda Protestan Kilisesinin (PKN) gençlere yönelik faaliyetleri HGJB (Hervormd-

Gereformeerde Jeugdbond (Reform Gençlik Birliği)),
332

 JOP (jeugdorganisatie van de 

Protestantse Kerk (Protestan Kilisesi Gençlik Organizasyonu) )‘
333

 ve Protestan Evangelist 

Kilisesi tarafından organize edilmektedir. Bu derneklerin yanı sıra yerel kiliseler de kendi 

imkânları ölçüsünde gençlere hizmet etmektedirler. 
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2.2.1.  JOP (jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk (Protestan Kilisesi 

Gençlik Organizasyonu) )  

 JOP, Hollanda Protestan Kilisesinin ulusal gençlik organizasyonudur. JOP‘ un temel 

amacı Hollanda‘da yaĢayan gençleri Tanrı ile yeniden buluĢturarak kiliseye çekmek ve 

günümüz Hıristiyan gençliğinin sorunlarına gençlerin anlayacağı Ģekilde cevaplar 

verebilmektir.
334

 

 JOP‘ un baĢkanı Katılımcı 26, kurumun amaçlarını “Kurum olarak gençlerin 

sorunlarına çözümler arıyoruz. Günümüz gençliği herhangi bir otoriteyi kabul etmediği halde 

kilise’nin güncel konularda, örneğin homoseksüellik, kürtaj gibi meselelerde ne düşündüğünü 

merak ediyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak değişik yaş grubundaki gençlerin 

problemlerini araştırıp sorularına cevap bulmaya çalışıyoruz.”Ģeklinde açıklamıĢtır.
335

  

Katılımcı 26, gençlere yönelik aĢağıdaki faaliyetleri sene içerisinde düzenlediklerini 

belirterek ―bu faaliyetlerle gençlerin önce dini ve Tanrı’yı sevmelerini sonra da kiliseye 

bağlanmalarını hedeflediklerini” söyleyerek gençlere yönelik faaliyetlerinin amacını 

belirtmiĢtir.
336

 

2.2.1.1. JOP (Protestan Kilisesi Gençlik Organizasyonu)’ un Faaliyetleri  

 JOP, Hollanda‘daki gençliğin tekrar dini sevmesi, kilise‘ye tekrar bağlanmaları için 

birçok faaliyet göstermektedir. Bunlar: 

a) Kateşizm Kursları: KateĢizm kursları 12-16, 16-18 ve 18-21 yaĢ arası gençler için 

senede iki dönem olarak açılan kurslardır. Bu kursların ilki Ekim-Aralık ayları arasında, 
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ikincisi ise ġubat-Nisan ayları arasında düzenlenir. Bu kurslardaki temel amaç Protestan 

inancının, ahlakının ve ayinlerinin gençlere öğretilmesidir.
337

 

Katılımcı 26, “gençlerin kendi dinlerini öğrenebilmeleri ve dinin oldukça zayıf olduğu 

Hollanda toplumunda din hakkında sorulan sorulara cevap verebilmesi için kateşizm kursları 

bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan üç aşamalı olarak bu kursları gençlere 

yönelik vermekteyiz.”
338

 diyerek kursların kendileri için önemini belirmiĢtir. 

Bilindiği üzere ilk gençlik dönemi olarak kabul edilen 12-14 yaĢ dönemi, gencin fiziki 

geliĢiminin yanı sıra dini geliĢiminin de canlanmanın olduğu bir dönemdir. Çünkü bu dönem 

gencin soyut düĢünmeye baĢladığı dönemdir.
339

 Soyut düĢünmeye baĢlayan genç bu dönemde 

dini Ģuurlu bir Ģekilde anlamaya çalıĢır. Ġlk gençlik döneminin bu evresine psikologlar dini 

Ģuurun uyanması olarak tanımlamaktadır.
340

  Buna karıĢın 14-18 yaĢ arası dönem din 

psikologları tarafından gencin dini bunalım ve Ģüphelerin arttığı bir dönem olarak kabul edilir. 

Dinî bunalım ve kararsızlığın orta gençlik döneminin sonlarına doğru azalmasıyla birlikte 18-

21 yaĢ arası dönemde gencin dini konularda aydınlanması sonucu dini tutumların 

belirginleĢtiği görülür.
341

 Protestan Kilisesi gençlerin dini duygularının uyanmaya baĢladığı 

daha sonra dini konularda Ģüphelere girmeye baĢladığı bu evrede genci dini konularda 

bilgilendirerek onların dini tutumlarını belirginleĢtirmeye çalıĢmaktadır.    

b) Yurtdışı gezileri: JOP 18-24 yaĢ arası gençler için yurt dıĢı gezileri 

düzenlemektedir. Bu gezilerde genelde üçüncü dünya ülkelerine gidilerek gençlerin bu 
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ülkelerin sıkıntıları görmeleri ve kendi yaĢamları tekrar sorgulamaları amaçlanmaktadır.
342

 15 

gün süren bu gezilerde gençler sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.
343

 

Katılımcı 31, “Gençlerimizin Hollanda dışındaki hayatı öğrenmelerini istiyoruz. 

Bunun için gençlerin, kiliseye bağlı Afrika ülkelerindeki insani hizmet kuruluşlarında bir ila 

üç hafta arasında gönüllü olarak çalışmalarını sağlıyoruz. Böylece onlar kiliseyle 

bütünleşerek hem yurt dışı tecrübesi kazanmakta hem de hayatı tanımaktadır.”
344

 diyerek 

üçüncü dünya ülkelerine yönelik gezilerin amacı konusunda fikir vermektedir.    

Gençlerin karakteristik özelliklerinden biri de yaĢının da vermiĢ olduğu enerji ile 

maceraya atılma hevesidir. Gençlerde hiç denenmemiĢ yeni bir iĢe cesaretle atılma isteği 

oldukça kuvvetlidir.
345

 Protestan Kilisesi gençlerin bu arzu ve isteklerini, kilisenin gönüllü 

iĢlerine kanalize ederek onların hem değiĢik bir macera yaĢamalarına imkân sağlarken hem de 

kilise hizmetlerinde gönüllü çalıĢmaya alıĢtırmakta ve böylece onların kilise ile olan bağlarını 

da kuvvetlendirmektedir. 

c) Sosyal Hizmetlerde Görev Alma: JOP, 12-18 yaĢ arasındaki gençlerin huzurevleri, 

hastane, yaĢlı bakım evler….vb sosyal hizmet kuruluĢlarında gönüllü olarak çalıĢmalarına 

yardım etmektedirler. JOP kiliseye bağlı olan gençlerin kendilerini keĢfetmelerini ve 

kendilerini geliĢtirmelerini sağlamayı amaçlayarak kilise ile toplum arasındaki bağın 

kuvvetlenmesini hedeflemektedir.
346

 Sosyal hizmetlerde görev alma aynı zamanda kilise 

eğitiminin bir parçası olarak görülmektedir. Bu durumu Katılımcı 26 Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: “Sosyal kurumlarda gençlerimizin bir sene boyunca staj yapmasını 
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sağlıyoruz. Bu stajı gençlere yönelik eğitimimizin bir parçası olarak görüyoruz. Gençler bu 

stajlarında fedakârlığı, yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını ve sosyalleşmeyi 

öğrenmektedirler.
347

 

Sosyal hizmet kuruluĢlarında gönüllü olarak görev alma gençlere paylaĢma, yardım 

etme, fedakârlık gibi değerleri öğretirken, onlara takım çalıĢması, değiĢik insanlarla tanıĢma 

ve iĢ deneyimi gibi kazanımlar da sağlamaktadır.
348

 Protestan Kilisesi eğitim verilen gençlere 

sosyal hizmetlerde staj yaptırarak gençlerin yukarıdaki kazanımları elde etmesine yardımcı 

olmaktadır. 

d) X-Max Uyandırma Organizasyonu: Bu organizasyon 13 yaĢ ve üstü gençler için 

aralık ayında Noel tatilinde müzik, atölye çalıĢmasını içeren eğlence festivalidir. Bu festival 

süresi boyunca Hollanda‘nın her yerinden gelen gençler bir merkezde toplanarak Noel‘i 

eğlenceli bir biçimde kutlamaktadırlar.
349

  

e) Gençlere Kendi Videolarını Yaptırma: JOP, sosyal faaliyet içeren bir kampanya 

düzenlemektedir. Bu organizasyonda gençler yaĢlılara ve kilise iĢlerine yardımlarını veya 

barıĢ mesajları gibi temalar içeren kendi yapmıĢ oldukları sosyal faaliyetleri videoya çekip bir 

film yaparak JOP‘ un sahibi olduğu bir internet sitesine
350

 yükleyerek gençlerin gerek kendi 

arasında gerekse kilise ile sosyal bağ kurması amaçlanmıĢtır. 

Ġçinde yaĢadığımız modern çağın gereği olarak, teknolojinin en önemli kollarından biri 

olan bilgisayar ve internet, küçük-büyük demeden, hepimizin hayatına girmiĢtir. Bu süreçten 

en fazla gençler etkilenmekte ve toplumda internet gençliği diye bir kavram bile 
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oluĢmuĢtur.
351

 Karaca ―internet gençliğinin sosyalleĢmesinde, kiĢilik ve kimlik kazanmasında, 

içinde yasadığı sosyal çevredeki iliĢki, etkileĢim ve iletiĢim örüntüleri kadar sanal dünyada 

kurduğu iletiĢim ve giriĢtiği etkileĢimin de etkili olacağı rahatlıkla öngörülebileceğini‖ 

belirtmiĢtir. Karaca‘ya göre ―internet gençliği, kimlik ve kiĢilik kazanma sürecinde deneyim 

kazanma, entelektüel birikime ulaĢma, tutum ve karakter geliĢtirme ve geleceğe hazırlanmada 

internetten oldukça faydalandığını‖ vurgulamıĢtır.
352

 

Protestan Kilisesi gençlerin bu sanal dünyada geçirdiği zamanı değerlendirerek ve 

onların ―yaptıkları iyilikleri veya barıĢ mesajlarını‖ videoya çekerek hem onları iyiliğe teĢvik 

etmekte hem de gençlerin kilise ile sanal da olsa bir bağ kurmasını sağlamaktadır. 

f) Cep Telefonu ve İnternet Kullanımı: JOP, gençlerin çoğunun cep telefonları ve 

internet ile meĢgul olduğu için ―Tanrı IPOD‘da‖ adlı bir kampanya ile Ġncil metinlerini sesli 

olarak gençlerin internet üzerinden cep telefonlarına ücretsiz olarak indirmeleri sağlanarak 

gençlerin istedikleri anda Ġncil‘e ulaĢmaları hedeflenmiĢtir.
353

 

Dünyada ve Türkiye‘de yapılan araĢtırmalar internet ve cep telefonu kullanımının 

büyük oranda arttığını göstermektedir.  Örneğin Türkiye‘de gençlerin ortalama %70 ile %80 

oranı internet kullanırken
354

 ABD‘de 12-17 yaĢ arasındaki gençlerin %75‘nin cep telefonu 

kullandığı
355

 anlaĢılmaktadır. Protestan Kilisesi, kiliselere gelmeyen gençlere internet ve cep 

telefonu üzerinden mesajlarını ileterek onlara dini konularda bilgi vermeye ve dini 

sevdirmeye çalıĢmaktadır. Bu konuda Katılımcı 26, “Gençlere ulaşmak bizim için çok önemli. 
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Gençler vakitlerinin çoğunu sanal ortamlarda geçiriyor. Biz de onların vakitlerinin çoğunu 

geçirdiği sanal ortamlarda onların ilgilerini çekmeye çalışıyoruz”
356

 diyerek gençlere ulaĢma 

konusunda onların ilgi alanlarının iyi takip edildiğini belirtmektedir. 

g) Grup (Çete) Oluşturma): Gençlik çağı evden kopma ve topluma açılma çağı olarak 

kabul edilir. Ergenliğe giren bir gence evi dar gelmeye, anne-babasının babanın öğütlerinden 

ve kendisine karıĢmalarından bıkmaya baĢlayan genç, kendini dıĢarıdaki hayata daha fazla 

yönlendirir. Çünkü soluk alabildiği, özgür davranabildiği yer dıĢarı ortamıdır. Evle bağları 

gevĢeyen genç kendini dıĢarıda bulur. Kendi gibi bağımsızlık arayan, aynı kaygıları ve benzer 

bocalamayı yaĢayan yaĢıtlarına takılır. Evinde anlaĢılmadığını, kendine değer verilmediğini, 

çocuk gözüyle bakıldığını sanan genç için arkadaĢ çevresi bir kurtuluĢ, bir sığınaktır. Gencin 

arkadaĢlık kurmadan topluma açılması düĢünülemez. Bu bakımdan arkadaĢlık iliĢkileri 

toplumsal iliĢkilere öncülük eder.
357

 Aynı zamanda arkadaĢlık gencin kendi kendisini 

tanımasında, isteklerinin, duygu ve düĢüncelerinin Ģekillenmesinde de büyük rol oynar. Genç 

genellikle arkadaĢ grubunun rol ve davranıĢlarına uymak zorundadır. Grubun özelliklerine 

değer kalıplarına uyar. Mensup olduğu grupta yabancılık çekmemek için olabildiğince çaba 

harcar. Genç mensup olduğu gruptan bu konularda ne kadar etkileniyorsa, grubun diğer 

mensupları da karĢılıklı olarak ondan etkilenirler.
358

 Genç için arkadaĢlarca aranmak, 

beğenilmek ve benimsenmek, benlik saygısının önemli bir koĢuludur. Genç bu iliĢkilere 

girerek zekâsıyla, spor ve sanat yetenekleriyle kendini kanıtlar.
359

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaĢılacağı üzere, gençler genel olarak arkadaĢ çevreleri ile 

hayatının büyük bir bölümünü geçirmektedir. Bunu dikkate alan JOP, ―Kendi çetenle gel‖ 

                                                           
356

 Katılımcı 26 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Gençlik Sorumlusu, 23.05.2010, Amsterdam. 
357

 Atalay Yörükoğlu, “Gençlik Çağı Psikolojisi”, http://www.genbilim.com/content/view/3607/38/, EriĢim 

Tarihi 12.09.2011, s.1-3. 
358

 Mehmet Acar, Türkiye’de Madde Bağımlılığı ve Gençlik, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniv. 

SBE, Kırıkkale 2006, s.15-17. 
359

 Yörükoğlu, a.g.m., s.3. 

http://www.genbilim.com/content/view/3607/38/


 

 

114 

 

sloganı ile gençlerin en az 3 en fazla 7 kiĢi ile bir grup kurarak gençlerin hayatına dair orijinal 

proje sunmaları istemektedir. Müracaat eden kiĢiler arasında jürinin seçeceği birinciye de para 

ödülü verilmektedir.
360

 Böylece gençleri kendi arkadaĢ gruplarından koparmadan onların 

Kiliseyle iliĢki kurması hedeflenmiĢtir.
361

 

Katılımcı 31 gençlerin arkadaĢlık iliĢkilerine vurgu yaparak “gençler yaşları itibariyle 

vakitlerinin çoğunu arkadaş çevresiyle beraber geçirmektedir. Onları arkadaş gruplarından 

soyutlayarak kiliseye çekmemiz çok zordur. Bu bakımdan gençleri arkadaş çevresiyle beraber 

kiliseye davet ederek onları arkadaş çevrelerinden kopmadan hatta arkadaş grubunun da 

birbirlerini motive etmesini sağlayacak şekilde kilise organizasyonlarına davet ediyoruz”
362

 

diyerek gençleri arkadaĢ çevresi ile birlikte toplu halde kiliseye kazandırma amacında 

olduklarını söylemiĢtir.  

h) İncil Temelli Oyun: JOP‘ un gençlerin eğlenceli bir Ģekilde dini öğrenmelerini 

sağlamak için Ġncil metinlerinden hareketle oluĢturmuĢ oldukları bir oyun Ģeklidir. Oyunda 

gençler çektikleri kartlarla Ġncil metnini okur ve ona göre hareket eder. JOP bu oyunun 

turnuvasını da yaparak dereceye giren gençlere ödüller vermektedir.
363

  

Oyun sadece gençlerin değil yetiĢkinler ve çocukların da hayatında önemli bir yer 

tutmaktadır. Örneğin  Uluslararası araĢtırma Ģirketi GFK Türkiye'de yaptığı araĢtırmada 15 

yaĢ üstü kiĢilerden her üç kiĢiden birinin oyun oynadığını, özellikle 14-17 yaĢ aralığında bu 

oranın daha da arttığını belirtmiĢtir.
364

 BaĢka bir araĢtırmaya göre de Türkiye‘de kayıtlı 35 

milyon internet kullanıcısının 25 milyonu (% 70‘i) sosyal oyunlar oynamaktadır.
365

 Oyunun 

                                                           
360

 Bkz. http://www.jop.nl/young/generalinfo.aspx?lIntEntityId=9985, EriĢim Tarihi: 06.08.2011. 
361

 Wilie Elhorst ile Mülakat, 23.05.2010 Amsterdam. 
362

 Katılımcı 31 ile Mülakat, Protestan Kilisesi Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
363

 Bkz. http://www.jop.nl/young/generalinfo.aspx?lIntEntityId=10021, EriĢim Tarihi: 06.08.2011. 
364

http://www.oyungemisi.com/turkiye-de-her-uc-yetiskinden-biri-haftada-6-saat-oyun-oynuyor.html, EriĢim 

Tarihi: 11.09.2011. 
365

 http://www.trf.nu/turkiyede-isvec-nufusu-kadar-insan-oyun-oynuyor.html, EriĢim Tarihi: 11.09.2011.  

http://www.jop.nl/young/generalinfo.aspx?lIntEntityId=9985
http://www.jop.nl/young/generalinfo.aspx?lIntEntityId=10021
http://www.oyungemisi.com/turkiye-de-her-uc-yetiskinden-biri-haftada-6-saat-oyun-oynuyor.html
http://www.trf.nu/turkiyede-isvec-nufusu-kadar-insan-oyun-oynuyor.html


 

 

115 

 

insanların bu kadar çok ilgisini çektiği bir dönemde Protestan Kilisesi bu duruma kayıtsız 

kalmayarak gençlerin eğlenirken dinlerini öğrenebileceği oyunlar üretmektedir.
366

 

j) Dinler arası Diyalog Etkinliği: Gençlerin dikkatini çeken önemli sorulardan biri de 

diğer dinler hakkındadır. JOP bunun için diğer dinleri tanıtıcı toplantılar düzenlemekte ve 

diğer dinlerden kiĢilerle tanıĢma günleri düzenleyerek gençlerin diğer dinleri yakından 

öğrenmelerini sağlamaktadır.
367

 

Katılımcı 26 “Gençler üzerinde yaptıkları araştırmada en çok sorulan konulardan 

birinin diğer dinler hakkındaki sorular olduğunu tespit ettik. Sizin de bildiğiniz üzere 

Hollanda’da başta Müslümanlar olmak üzere çok çeşitli din ve ırktan kişiler bir arada 

yaşamaktadır. Gençlerimiz birlikte yaşadıkları insanların neye inandıklarını merak etmekte 

ve bu konuda bizlere sorular sormaktadır. Bazı gençlerimiz diğer dinlere karşı önyargılı 

olmaktadırlar. İşte bu nedenle bizler onların diğer dinleri tanıyabilecekleri günler tertip edip 

onları diğer dinlere mensup kişilerle bir araya getirerek bilgi ihtiyaçlarını gidermeye 

çalışmaktayız.”
368

 diyerek dinler arası diyalog etkinliklerini hangi gerekçeyle yaptıklarını 

açıklamıĢtır.  

i)Tiyatro Etkinlikleri: Kiliseye devam eden 12-17 yaĢ arasındaki gençlerden 

oluĢturulan gruplarla Hollanda‘nın değiĢik yerleri gezilerek gençlerin kilise‘de eğlenceli bir 

biçimde öğrenmeleri hedeflenmiĢtir.
369

 

Tiyatro ve dramatik oyun 20. Yüzyılın ilk yarısından itibaren modern eğitim 

anlayıĢının bir parçası olmaya baĢlamıĢtır. Eğitimciler çocuğun ve gencin yaparak, yaĢayarak, 

tüm bedenini kullanarak ilgilendiği konuyu daha iyi anladığını, bilgiyi özümsediğini ve en 
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doğal ve zevkli öğrenme yolunun oynamak olduğunu belirtmiĢlerdir. Ġnsan, daha 

çocukluğunun ilk yıllarından baĢlayarak kendisini ve çevresini oyunla tanımaya çalıĢır. 

Çocuğun kendisini bir baĢkasının -anne, baba, öğretmen, doktor vb.- yerine koyarak bir rol 

aldığı oyunlara dramatik oyunlar denir. Modern eğitimciler çocuğun bu en doğal öğrenme 

biçiminin okul eğitimi içinde yer alması gerektiğini ve böylece çocuğun sadece zihninin değil 

duygusal ve bedensel yönden eğitilip geliĢeceğini söylemiĢlerdir.
370

 Sokullu ―çocuklar ve 

gençler için tiyatronun eĢsiz bir büyüsü vardır. Bu büyü çocuğun daha tanımamıĢ olduğu 

dünya ile henüz sınırlı olan kendi yaĢantısı arasındaki gerilimden doğar. Sahnedeki oyun daha 

iyi görmeleri için çocukların gözlerini açar, daha dikkatli dinlemeleri için kulaklarını 

keskinleĢtirir. Sahnede görüp iĢittiklerini yaĢadıklarıyla karĢılaĢtırabilmelerine fırsat verir. En 

önemlisi de sorunlarında yalnız olmadıklarını, baĢkalarının da aynı sorunlarla baĢa çıkmaya 

çalıĢtıklarını göstererek onları yalnızlıklarından kurtarır. Sorunların çözülebilirliği çocukları 

kendileriyle barıĢık bir hâle getirir.‖
371

 diyerek tiyatronun çocukların ve gençlerin 

eğitimindeki önemini vurgulamıĢtır. 

Hollanda Protestan Kilisesi de gençlerin eğlenerek öğrenebilmeleri ve diğer gençlerin 

de bu eğlenceli etkinliklere katılmasını sağlamak için tiyatro ekiplerine önem 

vermektedirler.
372

 

k) Gizli Kilise Ziyaretleri: Gençlik çağı, bireyi yetiĢkin yaĢama hazırlayan geçiĢ 

dönemidir. Yani gençlik, insan yaĢamının çocukluk ve yetiĢkinlik arasında kalan kısmıdır. Bu 

süreçte gençlerin belirsizlikler içinde bulunması, yaĢamda henüz bir yön ve amaç 

geliĢtirmemiĢ olmaları, dolayısıyla belirli bir kimliğe sahip olmamaları onları bunalıma 
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itmektedir. Çünkü daha önceleri toplumda bir çocuk olarak belirli ve toplumca kabul edilen 

bir rolü olan genç Ģimdi bir yetiĢkin gibi hareket etmeye çalıĢmakta; yetiĢkin toplumun 

kendisini kabul etmesini arzulamaktadır. Ancak genç, bu ara dönemde yetiĢkinlerin dünyasını 

iyi tanımamakta, öte yandan, yetiĢkinler de onu artık bir çocuk olarak kabul etmemekle 

birlikte tam bir yetiĢkin olarak da görmemektedir. Bütün bunlar gençlerde rol belirsizliğine ve 

bunun bir sonucu olarak psikolojik bir bunalıma yol açmaktadır.
373

 

Bireyin rolünün tam belirli olmadığı bu ara dönemde JOP, ―gizli hayran‖ adı altında 

12-23 yaĢ arasındaki gençlere yönelik bir etkinlik düzenlemektedir. Buna göre gençler 

Hollanda Protestan Kilisesine ait kiliselere giderek orada gördükleri aksaklıkları, kendilerine 

göre olması gerekenleri eğlenceli ve mizahi tarzda rapor etmeleri istenmektedir.
374

 Bu Ģekilde 

hem gençlerin kiliseleri devamı sağlanmıĢ olmakta hem de gençlerin düĢüncelerini birinci 

elden öğrenilmiĢ olmaktadır.
375

 Yine bu proje sayesinde gence sorumluluk verilerek ona 

Kilisenin bir parçası olduğu hissettirilmekte böylece onun kimlik bunalımı yaĢaması 

engellenilmeye çalıĢılmaktadır.   

l) Küresel İncil Okuma Arkadaşı: JOP, gençlerin sosyal iletiĢimi geliĢtirmek için 

küresel ölçekte, Hollandaca, Ġngilizce, Fransızca ve Ġspanyolca dillerinde gençler arası 

internet üzerinden Ġncil okuma ve tartıĢma projesi gerçekleĢtirmiĢtir. Bu proje ise 16 yaĢ ve 

üstü gençlerin,  www.bible4all.org adlı site aracılığı ile baĢka ülkelerden gençlerle iliĢki grup 

Ġncil ve din hakkında konuĢma ve tartıĢma imkânı bulması hedeflenmiĢtir.
376

 

m) Dini Uyandırma Faaliyetleri:  JOP‘ un kendi bünyesinde rock, pop grupları ile 

tiyatro ve dans ekibi gibi gençlere yönelik sanatçı grupları bulunmaktadır. Gençlere yönelik 
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faaliyet yapmak isteyen cemaat, kilise veya dernekler JOP‘a baĢvurarak bu ekiplerden 

yararlanmak istedikleri takdirde JOP kendine ait bu ekipleri gençlik organizasyonlarına 

göndermektedir. Bu ekipler inanç, umut ve sevgi temalı gösteriler yapmaktadırlar. 
377

 Böylece 

JOP, gençlerin yoğun ilgi alanları olan müziği ve sanatı kullanarak mesajlarını gençlere 

doğrudan iletme imkânı bulmaktadır. 

Protestan Kilisesi gençlere yönelik dini uyandırma faaliyetlerinde müziği çok etkili bir 

araç olarak kullanmaktadır. Müzik gerçekten de gençlerin hayatında önemli bir yer 

tutmaktadır. Ünlü Yunan filozofu Platon da, Cumhuriyet adlı eserinde (M.Ö. 4.yy, 1968 

çevirisi), gençlerin bedenleri için jimnastiğe ve ruhları için müziğe ihtiyaçları olduğu fikrini 

savunur. Yapılan araĢtırmalarda ergenlik döneminde gençlerin spor ve müzik ile fazla zaman 

geçirdikleri görülmektedir.
378

 Batı‘da yapılan araĢtırmalarda 12-17 yaĢ arasında gençliğin 

ortalama 10 bin saatin üstünde pop müzik dinlediğini göstermiĢtir. Bu süre bir gencin 

anaokulundan lise çağına kadar okulda geçirdiği vakitle hemen hemen aynıdır.
379

 Lull
380 

genç 

insanların müziği her düzeyde otoriteye direnmek, kiĢiliklerini ortaya koymak, akran ve 

romantik gönül iliĢkileri geliĢtirmek, ebeveynlerinin ve okullarının onlara anlatmadıklarını 

için kullandıklarını belirtmiĢtir. Bu sebeple gençlerle sağlıklı bir iletiĢim kurarak onların 

gerçek dünyalarını anlayabilmek için müzik en önemli araçlardan biridir. Tercih ettikleri 

müzikler ergenler hakkında bize çok fazla ipucu verebildiği gibi gençlerin müzik tercihlerinin 

benlik kavramı, bağımlılık-bağımsızlık  meseleleri
381

; değerler, inançlar, özdeĢleĢme 
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kavramları  ve benlik algısı ile iliĢkili olduğu da saptanmıĢtır.
382

 Müzik  her yerde bulunan bir 

sosyal fenomendir. Ġnsanların müzik dinlemek için bir araya gelip sonra hakkında 

konuĢtukları konserler gibi, birçok sosyal etkinliğin merkezinde müzik vardır. Ġnsanların 

müzik tercihlerini etkileyen farklı sosyal ve psikolojik süreçler olsa da, temel kiĢilik 

özellikleri ve müzik tercihleri arasındaki bağı anlamak,  kiĢiyi daha iyi tanımak için yardımcı 

olabilir. AraĢtırmalar müziğin ergenler için önemli olduğunu, çünkü müzik sayesinde dıĢ 

dünyaya bir kimlik tanımlayabildiklerini ve duygusal ihtiyaçlarını tatmin edebildiklerini
383

 

göstermiĢtir.
384

 

 n) Uluslararası Gençlik Hareketi: JOP Avrupa‘daki diğer Protestan Kiliseleri ile 

iĢbirliği yaparak kendi gençleri değiĢim programına tabi tutmaktadır. Böylece gençlerin diğer 

kültürden olan dindaĢları ile tanıĢma ve tecrübe edinmelerinin yolunu açmak 

istemektedirler.
385

 

o) Festivaller: Her sene Ağustos ayında 3-4 gün süre ile JOP tarafından düzenlenen 

festivallere 10.000‘i aĢkın Hollandalı genç katılmaktadır. Bu festivallere ünlü müzik grupları, 

dansçılar, konuĢmacılar davet edilmekte gençlerin o sene için belirlenen temaya
386

 uygun 

workshop yapmaları sağlanmaktadır. Bu süreçte gençler tüm festival boyunca bir arada 

çadırlarda kalmaktadırlar.
387

  

Hollanda Protestan Kilisesi gençlere yönelik festival, küresel Ġncil arkadaĢı projesi 

gibi etkinliklerle, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeyi, Hollanda‘nın ve dünyanın 
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diğer yerlerinden gelen Protestan gençlerle tanıĢmalarını sağlamayı, dayanıĢma, paylaĢma ve 

kardeĢlik duygularını kuvvetlendirmeyi, sosyal ve kültürel geliĢimlerine katkıda bulunmayı, 

onların üretken ve renkli bir ortam içerisinde tatillerini geçirmelerini sağlamayı 

hedeflemektedir.
388

 Çünkü birey, gençlik çağında bağımsız olma arzusu içerisindedir ve 

vaktinin çoğunu arkadaĢlarıyla birlikte geçirme heveslisidir.
389

 Kilise gençliğin bu 

özelliklerini gösterebileceği etkinlikler yaparak gençlerin kiliseye olan ilgilerini arttırmaya 

çalıĢmaktadır. 

2.2.2.  HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (Reform Gençlik Birliği)) 

 Hollanda Protestan Kilisesinin (PKN) yan kolu olan ve gençlere yönelik faaliyetler 

düzenleyen HGJB, 25 binden fazla üyesi bulunan ulusal bir dernektir. HGJB‘nin temel amacı 

gençliği kiliseye kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda iki temel hedef kitlesi vardır. 

Bunlardan biri gençlik diğer ise gençliğin içinde bulunduğu toplumdur. Bu amaç 

doğrultusunda Ģu faaliyetleri göstermektedir.
390

 

a) Tatil Programları: 14-16, 16-18 ve 18-25 yaĢ aralığındaki gençler için HGJB yaz 

ve kıĢ dönemlerinde yurt içi ve yurt dıĢında olmak üzere tatiller düzenlemektedir. Yurt 

dıĢında Almanya, Türkiye, Belçika ve Ġsviçre‘de gençlere tatil yapma fırsatı sunan HGJB yurt 

içinde ise 14 farklı yerde gençlere tatil imkânı sunmaktadır.
391

 Bu tatillerden amaç gençlerin 

hem eğlenceli bir Ģekilde tatillerini yapmakta hem de bu tatil sırasında rehber öğretmenler 

tarafından dini konular iĢlenmektedir.
392
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Yukarıda da ifade edildiği gibi gençlik çağı, gençlerin arkadaĢ çevresinde olmaktan 

mutluluk duyduğu ve maceraya atılma isteklerinin yüksek olduğu bir dönemdir.
393

 Yine 

gençlik dönemi, gencin arkadaĢ çevresinden en fazla etkilendiği, onlarla birlikte olabilmek 

için elinden geleni yaptığı bir dönemdir.
394

 Bu bakımdan Protestan Kilisesinin düzenlemiĢ 

olduğu tatil kamplarında gençler tatillerini rahat ve maceralı bir ortamda eğlenceli bir Ģekilde 

geçirirken, yine Protestan kimliğe mensup arkadaĢları ile beraber bir arkadaĢ grubu kurarak 

sosyalleĢmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu ortamda genç, rehber öğretmenler vasıtasıyla 

dini konularda bilgiler öğrenmektedir. 

b) Lise Son Sınıflar İçin Rehberlik Programı: Gençlik tabiatı itibariyle sorunlu bir 

evredir. Özellik genç okul yıllarında gelecek ile ilgili birçok sorunla karĢılaĢmakta ve bu 

sorunlarından kurtulmak için rehbere ihtiyaç duymaktadır. Bu rehber ihtiyacı özellikle meslek 

seçimlerinde kendini daha çok hissettirmektedir.
 395

 

HGJB, lise son sınıfa gelen ve üniversite tercih edecek olan gençler için rehberlik 

yapmaktadırlar. Yemekli olan bu toplantılarda gençlere üniversite tercih ederken nelere dikkat 

edilmesi anlatılırken aynı zamanda program aralarında da dini konulara kısaca 

değinilmektedir.
396

 

Katılımcı 32‘da “Rehberlik programı sayesinde gençlerin kiliseyle ilişki kurmalarını 

sağlayabiliyoruz. Çünkü gençler dine inanmasalar bile konu gelecekleri olunca, bizim bu 

rehberlik programına katılmaktadırlar. Biz hem onlara gelecekleri konusunda rehberlik 
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yapıyor hem de program aralarında din hakkında bilgiler vererek gençlerde dine karşı oluşan 

ön yargıları kırmaya çalışıyoruz.”
397

 diyerek bu etkinliğin amacını açıklamaktadır.  

c) Hafta Sonu Eğlenceli Bilgi Verme: 14-17 yaĢ arası gençler için hafta sonları 

düzenlenen bu kursların temel amacı gençlerin eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Ġncil‘den 

seçilen bir konu müzik, tiyatro vb eğlence araçlarıyla, yemekli kurslarla gençlere öğretilmeye 

çalıĢılmaktadır.
398

 

Müzik, tiyatro gibi faaliyetler gençlerin oldukça ilgisini çekmektedir. HGJB‘de 

gençlerin bu ilgisini dini öğrenmede bir araç olarak kullanmaktadır. Katılımcı 32 bu konuyu 

Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Hollanda’daki gençlerin müzik tiyatro gibi sanatsal etkinliklere 

büyük bir ilgisi var. Onları normal düz ders anlatımı sıkmakta ve ilgilerinin kaybolmasına yol 

açmaktadır. Biz onların eğlenirken, gülerken öğrenmelerini hedefliyoruz.”
399

  

d) Gençlik Geceleri: HGJB kendi üyeleri ağırlıklı olmak üzere 12 yaĢından büyükler 

için akĢam 19.30-22.00 saatleri arasında müzikli eğlenceler düzenlemektedir.
400

 

Yukarıda da belirtildiği üzere müziğin gençler üzerinde etkisi çok fazladır. Gençler 

müzikle kendilerini ifade etmekte, müzik dinleyerek rahatlamaktadır. HGJB‘de gençlerin bu 

özelliğini göz önünde bulundurarak onların ilgisini çekmeye, kilise ve dinle olan bağlarını 

kuvvetlendirmeye çalıĢmaktadır. 

e) İkrar ve İtiraf Günleri: HGJB, gençlerin dini konularda sorunlarını özgürce 

tartıĢabilecekleri, imanlarını yeniden tazeleyebilecekleri 12 farklı atölye çalıĢması olan 

çalıĢtaylar düzenlemektedir.
401

 Bu çalıĢtaylara katılan gençler özgür bir Ģekilde dini konularda 
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görüĢlerini ve sorularını belirtmekte ve diğer gençlerle kendi fikirlerini paylaĢma imkânı 

bulmaktadır.
402

 

Gençlerin bu tür toplantılarda kendilerini ifade etmeleri çok önemlidir. Çünkü gençlik 

dönemi, gencin "bana göre...", "benim fikrime göre..." diye baĢlayan cümleleri artık çok 

yoğun kullandığı bir dönemdir. Bu dönemde fikirlerini ifade eden ergen, bu fikirlerinin 

muhatapları tarafından kabul görmesini bekler. Bu fikirler ailesi veya baĢkaları tarafından 

kabul görmediği zaman ise morali bozulur. Bu durumda kendi fikirlerini açıklayamayan genç 

içine kapanık hale gelebilir.
403

  Protestan Kilisesi gençlerin kendilerini özgürce ifade 

edebilecekleri günler düzenleyerek gencin kiĢilik ve kimliğinin oluĢmasına yardımcı 

olmaktadır. 

f) Noel Konferansları: Noel zamanında 17-23 yaĢ arası gençler için dört gün süren bu 

konferanslar, müzik, spor, yarıĢmalar, kabareler yapılmakta bunun yanında da ibadetler de 

ihmal edilmemektedir. 
404

 Bu dört gün boyunca gençler hem eğlenip hem de ibadetlerini 

yerine getirmektedirler. 
405

  

g) Danışmanlık Hizmetleri: HGJB gençlere yönelik kulüp, dernek kurmak veya 

gençlere yönelik organizasyon yapmak isteyen kiĢi ve kuruluĢlara danıĢmanlık hizmeti 

vermektedir.
406

 Kendilerine müracaat edenleri yönlendirmekte ve onlara hem yetiĢmiĢ eleman 

hem de teknik destek sağlamaktadır. 
407

 

Katılımcı 19, “HGJB olarak sadece gençlere eğitim vermiyoruz aynı zamanda onlara 

yardım etmek isteyen herkese maddi manevi destek de veriyoruz. Gençlere yönelik hizmet 
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etmek isteyen ve bize müracaatta bulunanlara danışmanlık yapıyor, onlara ihtiyaç duydukları 

her konuda yardım ediyoruz.”
408

 diyerek HGJB‘nin diğer bir amacı hakkında bilgi vermiĢtir.   

h) Gençlik Kampları: HGJB, 18 yaĢ ve üstü gençler için Ġbranice, amel manasına 

gelen Daar adlı bir gençlik kampı düzenlemektedir. Bu kampta erkek ve kadın din görevlileri 

devamlı surette gezinmekte ve gençlere dini konular bilgiler vermektedir. Bu kampa katılan 

gençler, o senenin temasına uygun olarak atölye çalıĢmaları yapmakta, spor müsabakaları, 

müzik, dans gibi aktivitelerle eğlenmektedirler.
409

  

j) Konserler: HGJB yılın belirli günlerinde gençlere yönelik konserler 

düzenlemektedir. Bu konserlere Hollanda‘nın ünlü sanatçılara davet edilmekte ve gençlerin 

eğlenmesi sağlanmaktadır.
410

 

HGJB gençlerin müziğe olan ilgilerini büyük konser organizasyonları düzenleyerek 

gidermekte böylece müziği kilisenin tanıtımı ve gençlere ulaĢma aracı olarak kullanmaktadır. 

i) Misyonerlik Kursları: HGJB, temel dini bilgilerini alan gençlere yönelik 

misyonerlik kursları düzenlemektedir. Bu kurslarda, toplumdaki dinsel eğilimler, insanların 

sorabileceği zor sorular ve iletiĢim hakkında bilgiler verilmektedir.
411

 Burada yetiĢen gençler 

Kilisenin kendiiĢlerinde gönüllü çalıĢabildikleri gibi Afrika gibi üçüncü dünya ülkelerinin 

bulunduğu coğrafyalara giderek Hıristiyanlığı yaymak için faaliyet göstermektedirler.
412
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2.2.3.  Evangelist Protestan Kilisesinin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri  

2004 yılında Hollanda‘daki çeĢitli fraksiyona sahip Protestan Kiliseleri, PKN çatısı 

altında birleĢmiĢtir. Evangelist Luteran Protestan Kilisesi PKN çatısı altında birleĢen 

Protestan mezheplerinden biridir.
413

 

Evangelistler Hollanda‘da gençliğe yönelik hizmetler konusunda taraflı tarafsız 

herkesin takdirini kazanmıĢ bir kilisedir. Gençlerin yoğun olarak kullandığı popüler kültürün 

bir parçası olan Facebook, Twitter, pop, rock.. vb müzik türlerini en iyi biçimde kullanarak 

gençlere ulaĢan Evangelist Kilise Hıristiyan gençliğin güncel sorunları çözmesinde etkili bir 

rol üstlenmektedir. Evangelizm Tanrı ile özel bir bağ kurmaya önem verip aynı zamanda 

inanmanın bireysel faydasına değindiği için gençlerin özel problemlerine ve sıkıntılara daha 

çok önem vermekte, böylece gençlerin ilgisini çekmektedir.
414

 

Evangelist Kilisesinin gençlere yönelik faaliyetleri Ģunlardır:
415

 

a) Gençlik Alpha Kursları: Alpha kursları Evangelist Kilisesinin kendi ifadeleriyle 

konuĢarak, gülerek, yiyip içerek Hıristiyan inancının açık ve ikna edici bir Ģekilde gençlere 

öğretilmesini sağlayan ve hiçbir yükümlülüğü olmayan ücretsiz kurslardır. Bu kurslar okula 

giden gençler için gün ve saatleri özel olarak ayarlanmakta ve 10 hafta sürmektedir.
416

  

Alpha Kursları gençliğin dini bunalım ve Ģüphe içinde bulunduğu daha sonra dini 

bilinçlilik düzeyine ulaĢtığı evrede gençlerin dini konularda kendisi ve çevresiyle oluĢan 

Ģüphe ve tartıĢmalarda gençlere yardımcı olmayı hedeflemektedir.
417

  

b) Afrika Gezileri: 14-18 yaĢ arasındaki gençleri Afrika‘daki ülkelerde gönüllü olarak 

çalıĢmalarına aracı olan kilise, onların hem çalıĢmasını hem de maceralı tatil geçirmelerini 
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hedeflemektedir.
418

 Böylece kilise gençlerin kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlayacağını 

düĢünmektedir.
419

 

Bu geziler bireyin macera arayıĢı içinde olduğu gençlik evresinde gençlerin macera 

duyguları içinde kilise çalıĢmalarında aktif görev almalarını sağlayarak onların kiĢisel 

geliĢimlerini sağlamaktadır.  

c) Kamplar: Her yaĢ grubu için yaz tatillerinde düzenlenen bu kamplarda gençler hem 

eğlenmekte hem de dini bilgiler öğrenmektedirler.
420

 Bu kamplar gençlerin eğlenceyi ve 

bilgiyi bir arada bulabildikleri, eğlenirken dinlerini öğrendikleri kamplardır.
421

 

Yapılan araĢtırmalarda gençlere yönelik kampların gençlerin sosyal ve kültürel 

geliĢimine katkıda bulunduğunu, gençlerin yeni yaĢam deneyimleri kazandığını, kendine 

güven duygusunu geliĢtirdiğini, görev ve sorumluluk alma konusunda gençleri teĢvik ettiğini 

ve baĢka kültürden arkadaĢlar tanımasına fırsat verdiğini göstermiĢtir.
422

 Evangelist Kilise bu 

kamplar sayesinde gençlerin hem kendi geliĢimlerine katkıda bulunmalarını hem de kilise ile 

olan bağlarını kuvvetlendirmelerini hedeflemekte bu kampları onlara din konusunda bilgi 

verip dini sevdirecek araç olarak kullanmaya çalıĢmaktadır.  

d)Konserler: Gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri pop, rock gibi müzik türlerinde 

konserler verdiren Evangelistler gençlerin kilise kurumu ile bağlantılarını sürdürmeyi 

amaçlamaktadır.
423
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Gençlerin müzikle olan bağlarını en iyi Evangelist Kilise keĢfetmiĢtir. Onlar gençleri 

kiliseye çekebilmek için her türlü müzik çeĢidini kullanmakta ve gençlere konserler 

verdirmektedirler. Katılım 18 “Müzik gençlerin hayatının büyük bir kısmını etki altına 

almaktadır. Kazandığımız deneyimler ve tecrübeler sonucunda şunu gördük ki, içinde müziğin 

olduğu etkinliklere gençlerin katılımı oldukça fazla olmaktadır. Hollanda gibi seküler bir 

toplumda gençlerin ilgisini çekmek zorundayız. Genç inansın veya inanmasın, önemli olan 

bizim etkinliklerimize katılmasıdır. Bu şekilde genç inanmasa bile kilise ile olan bağlarını 

sürdürebilmektedir. Eninde sonunda inanmayan gence ulaşma ve onu kazanma imkânımız 

olacaktır.”
424

diyerek Evangelist Kilisenin müziğe niçin bu kadar çok önem verdiğini 

açıklamaktadır.  

2.2.4.  Yerel Protestan Kiliselerinin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri  

 JOP ve HGJB‘nin gençliğe yönelik faaliyetlerinin yanında yerel Protestan 

Kiliselerindeki din görevlileri kendi cemaatinden olan gençlere yönelik hizmetler 

yapmaktadırlar. Gençlere yönelik bu hizmetleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 a) Temel Dini Bilgiler Kursları: 12-16, 16-18 ve 18-25 yaĢ arasındaki gençlere 

Hıristiyanlığa ait temel bilgilerin öğretildiği kurslar, gençlere yönelik en önemli hizmetlerden 

birini oluĢturmaktadır.
425

 Bu kurslara kilisenin büyüklüğü ve cemaatin sayısına göre her bir 

gruba 8-14 arasında değiĢen sayıda katılım olmaktadır.
426

 Bazı kiliselerde bu dersler kilisede 

değil evlerde yapılmaktadır. Böylece gençlerin ev ortamında sohbet tarzında yapılan derslerle 

dinini sıcak bir ortamda öğrenmesi hedeflenmektedir.
427

 Bu dersleri din görevlilerinin yanı 

sıra PKN tarafından görevlendirilen gönüllü öğretmenler de verebilmektedir.
428

 

                                                           
424

 Katılımcı 18 ile Mülakat, Evangelist Papaz, 09.06.2010, Amsterdam. 
425

 Martjin van Laar ile Mülakat, 19.03.2010, Rotterdam. 
426

 Henriette Bouwman ile Mülakat, 05.11.2010 Borculo.  
427

 Wim van Shee ile Mülakat, 28.03.2010 Rotterdam. 
428

 Wilie Elhorst ile Mülakat, 23.05.2010 Amsterdam. 



 

 

128 

 

 b) Kilise Gençlik Kulübü Kurma: Yerel kiliseler kendi bünyelerinde gençlik kulüpleri 

kurarak her hafta gençlere yönelik sinema, oyun, spor gibi etkinlikler düzenleyerek gençlerin 

kiliseden kopmasını engellemeye çalıĢmaktadırlar.
429

  

 Gençler bulundukları yaĢ itibariyle arkadaĢ çevreleri ile daha çok beraber vakit 

geçirmek istediklerinden bu gençlik kulüpleri onların arkadaĢ çevrelerinden kopmadan kilise 

ile olan bağlantılarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. 

 c) Kilise Hizmetlerinde Görev Verme: Kiliselerin maddi olanakları kısıtlı olduğu için 

her bir kilisede maaĢlı olarak sadece bir din görevlisi çalıĢmaktadır. Bu yüzden kilise 

hizmetleri, din görevlisinin yanında gönüllü çalıĢanların desteği ile sürdürülmektedir. 

Kiliselerde bu gönüllü ihtiyaçlarını gençlere sosyal görevler vererek karĢılamaktadırlar. 

Örneğin, Pazar ayinine gelen kiĢilerin ayin sırasında çocuklarına bakmak, Pazar okullarındaki 

çocuklara Ġncil den hikâyeler okumak, yaĢlılarla ilgilenmek bu görevler arasında yer 

almaktadır. Böylece gençler hem kiliseye yardımcı olmakta hem de yaĢadıkları toplumun bir 

parçası olduklarını uygulamalı bir Ģekilde öğrenmektedirler.
430

 

2.3. Kiliselerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaç, Muhteva ve Yöntem 

Açısından Değerlendirilmesi 

Katolik ve Protestan Kiliselerinin gençliğe yönelik hizmetleri kiliselerin kendi 

geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan araĢtırmalarda Hollanda‘da kiliseleri 

en çok 16-30 yaĢ arası gençlik grubu terk ettiği görülmektedir.
431

 Gençler vaktinin çoğunu 

bilgisayar ve televizyon baĢında geçirmekte kilisedeki vaazlar onlara sıkıcı gelmektedir.
432

 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen kiliseler gençlere yönelik faaliyetlerine büyük önem 

vermektedirler. 
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 1)  Kiliselerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaçları 

 Kilisenin gençliğe yönelik hizmetlerindeki amaç, onlara dini konularda bilgi vermek, 

dini onlara sevdirmek, Ġncili hayatlarının bir parçası yapmak ve kiliseye eleman 

kazandırmaktır. 

 a) Dini Konularda Bilgi Vermek: Gençliğin ilk dönemi ile birlikte baĢlayan soyut 

düĢünme kabiliyeti ergeni farklı varsayımlar üzerinde düĢünmeye götürür. Dini Ģuurun 

uyanıĢında zihin kadar duygularında geliĢiminin büyük önemi vardır. Bu dönemde duygu 

hassasiyeti ve kapasitesi de zirveye ulaĢmaktadır.
433

 Gençliğin ilk evresinde soyut düĢünmeye 

baĢlamasıyla birlikte dine yöneldiği daha sonra 14-18 yasları arasında yaĢanabilen dönemde 

imanla ilgili Ģüphe, kararsızlık ve çatıĢmaların ortaya çıkabildiği gençliğin bu evresinde
434

 

Kiliseler gençlere yönelik bilgilendirici kurslar vermektedir. Gençlik Alpha, KateĢizm, Temel 

Dini Bilgiler Kursları ve yaz okulları bu amaç doğrultusunda Kiliselerin yapmıĢ olduğu 

faaliyetler olarak öne çıkmaktadır. Bu temel kursların temel özelliği belli bir program 

dâhilinde yapılan düzenli kurslar olmasıdır. Bu kursların haricinde, özel gün ve gecelerde 

düzenlenen bilgilendirme toplantıları, tatil programları, küresel Ġncil okuma arkadaĢlığı gibi 

etkinlikler de kilisenin gençlere yönelik dini bilgiler verme amacını gerçekleĢtirmek için 

yapmıĢ olduğu faaliyetlerdendir. 

b) Kiliseyi ve dini yeniden sevdirmek: Hollanda CBS verilerine göre
435

 12-18 yaĢ 

arasındaki gençlerin % 54‘ü bir dine bağlıyken bu oran 18-25 yaĢ arası grup için % 45‘e 

düĢmektedir. Yine kiliseye ayda en az bir defa gitme oranı 18-25 yaĢ arası için % 11 iken 12-

18 yaĢ arası için ise bu oran % 17‘dir. Bu duruma ek olarak Hollanda‘da yaĢayanların % 58‘i 

bir dine inanmaktayken bu inananların ancak % 20‘si düzenli olarak ibadethanelerine 
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gitmektedir.
436

 Cemaat sayısındaki bu azlığın devam etmesi, Hollanda‘daki Katolik ve 

Protestan Kiliselerinin geleceğini tehdit etmektedir. Kiliseler de bu durumu engellemek, 

kiliseye devamı sağlamak ve genç bireylere dini ve kiliseyi yeniden sevdirebilmek için, yurt 

dıĢı gezileri, x-max uyandırma organizasyonu, gençlere kendi videolarını yaptırma, Ġncil 

temelli oyun, grup (çete) uyandırma, tiyatro etkinlikleri, festivaller, küçük sohbet grupları 

oluĢturma, spor müsabakaları düzenleme gibi etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerin 

içeriği herkese açık olduğu için dine uzak olan gençler de bu faaliyetlere katılabilmekte 

böylece onlar dolaylı olarak da olsa kilise ile tanıĢabilmektedir. 

 c) İncili Gençlerin Hayatlarının İçinde Daha Fazla Yer Alması: Hollanda gibi dinin 

bireyin ve toplumun hayatında hemen hemen hiç yer almadığı bir toplumda Katolik ve 

Protestan Kiliseleri Ġncilin gencin hayatında daha fazla merkeze gelmesi için uğraĢ 

vermektedirler. Düzenlenen gençlik kampları ve yurt dıĢı gezilerde gençlere rol model 

olabilecek rehber öğretmenler eĢliğinde Ġncil merkezli bir hayat tarzının nasıl olması gerektiği 

anlatılmaya çalıĢılmaktadır. Böylece gençlerin hayatlarının her anında Ġncilin kendilerine 

rehber edinmesini sağlamayı amaçlamaktadırlar.  

 d) Kilise Hizmetlerinde Çalışacak Eleman Yetiştirmek: Kiliseler varlıklarını ve kilise 

hizmetlerini sürdürebilmek için yeni nesillere ihtiyaç duymaktadır. Katolik ve Protestan 

Kiliseleri dört yaĢında baĢlatmıĢ oldukları kilise eğitimlerini baĢarıyla devam eden ve kiliseyi 

terk etmeyen gençlerden kilisede görev almak isteyenlere Liderlik ve Misyonerlik Kurslarının 

yanında Ġleri KateĢizm kursları verdirerek gençlerin kilise hizmetlerinde çalıĢmalarını 

hedeflemektedir. 
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 2) Kiliselerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Muhtevası 

Kiliselerin gençliğe yönelik hizmetlerinin muhtevasını Ġncil oluĢturmaktadır. Onlara 

göre Ġncil‘de geçen, “İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi” (Yuhanna 14.6) sözü 

Hıristiyanlığın kendisinin Ġsa‘nın izlemiĢ olduğu yolu izlediğini göstermektedir.
437

 Bu 

bakımdan Ġncil, Katolik ve Protestan Kiliselerinin eğitiminde temel noktadır.  

Katolik ve Protestan Kiliselerinin gençlere yönelik alfa, kateĢizm, ileri kateĢizm 

kurslarının temelinde Ġncil öğretimi vardır. Yine organize edilen gençlik kampları, yurt dıĢı 

gezileri, tiyatro oyunlarının ana muhtevasını Ġncil oluĢturmaktadır. Gençlik kamplarının 

sloganlarından konserlerin ilan afiĢine kadar her Ģeyde Ġncil‘den bölümler ana tema olarak 

kullanılmakta böylece gençlere Ġncil‘den mesajlar verilmeye çalıĢılmaktadır.
438

  

Katolik ve Protestan Kiliselerinin Ġncil merkezli muhtevalarının içinde gençlere 

Hıristiyan Ahlakı, güncel dini konular da yer almaktadır.
439

  

 3) Kiliselerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinde Kullandıkları Yöntemler 

Hollanda‘daki gibi aĢırı seküler bir toplumda gençliğe yönelik hizmet ve organizasyon 

yapmak yetiĢmiĢ insan desteği gerektirmektedir. Bu bakımdan hem Katolik Kilisesi hem de 

Protestan Kilisesi kendi bünyesinde, gençliğe yönelik faaliyetler için profesyonel kiĢiler 

tarafından yönetilen birimlere sahiptir. Bu birimlerde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

çapta organizasyonlar yapılarak gençlere yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 
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Kiliselerin gençlik faaliyetlerini yürüten kiĢiler dinin insan hayatında çok fazla yer 

almadığı Hollanda toplumunda gençleri yeniden kazanabilme adına çağa uygun yeni 

yöntemler geliĢtirmiĢlerdir. Bu yöntemler Ģunlardır: 

a) Kitle İletişim Araçlarını Kullanma: Katolik ve Protestan Kiliseleri gençlerin 

zamanının çoğunu geçirdiği internet, radyo ve TV gibi kitle iletiĢim araçlarını yoğun biçimde 

kullanmaktadır.
440

 Her iki kilisenin kendi bünyelerinde kurmuĢ olduğu web siteleri
441

 gençlere 

yönelik faaliyetlerine yer vermekte, Facebook
442

 ve Twitter
443

 gibi gençlerin büyük 

çoğunluğunun kullandığı sosyal paylaĢım ağlarında hesaplar açarak onlara vakitlerini en çok 

geçirdikleri yerden yani sanal dünyadan ulaĢmaya çalıĢmakta ve ihtiyaç duydukları bilgileri 

sanal dünyadan onlara sunmaktadır. 

b) Gençlerin Fiziksel ve Ruhsal Özelliklerine Uygun Davranma: Katolik ve Protestan 

Kiliseleri gençlere yönelik hizmetleri için kendi içlerinde özel gençlik birimleri 

oluĢturmuĢlardır. Bu birimler gençlerin fiziksel ve ruhsal geliĢimlerine uygun yöntemler 

geliĢtirmiĢlerdir. Örneğin, gençlerin dini Ģüphe ve bunalımlarının
444

 üst seviyeye çıktığı 14-18 

yaĢlar için düzenli alfa ve kateĢizm kursları düzenlenmesi, yine gençlerin dini tutumlarının 

belirginleĢmeye baĢladığı
445

 18-21 yaĢları için ileri kateĢizm ve gençlik alfa kurslarının 

düzenlenmesi. Bunun yanı sıra liderlik ve misyonerlik kurslarının düzenlenmesi, gençlerin 

fiziksel ve ruhsal özelliklerine göre programlar yapıldığının göstergesidir. 
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Bireyin bu gençlik devresi bağımsız ve özgür olmaya çalıĢtığı, herhangi bir otoriter 

davranıĢlara tepki gösterdiği bir evredir.
446

 Kiliselerin gençlere yönelik dini konuların 

öğretiminde gençlerin bu özelliği dikkate alınarak hiçbir zaman zorunluluk bildiren bir üslup 

kullanılmamaya dikkat edilmektedir. Kilisede eğitim veren eğitmenler ―gençler herhangi bir 

otoriteyi kabul etmemekte ve emredici, zorlayıcı bir üslubun onlar üzerinde olumsuz bir etkisi 

olmaktadır. Biz onlara karşı otoriter, emredici bir üslup kullanmamaya dikkat ediyoruz”
447

 

diyerek gençlerin bu dönemdeki özelliklerini dikkate aldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Bireyin çocukluktan çıkıp ergenliğe adımı attığı bu gençlik döneminde arkadaĢ çevresi 

önemli bir yer tutmaktadır. Gençler daha çok arkadaĢ gruplarıyla vakit geçirmek istemekte, 

onların etkisi altında kalmaktadır.
448

 Yine bazı gençler kalabalık ortama girmekten 

çekindikleri için küçük arkadaĢ gruplarında kendilerini daha çok rahat hissettirmektedirler.
449

 

Kiliselerde gençlerin yaĢ dönemleri itibariyle arkadaĢ çevresiyle daha çok vakit geçirdiklerini 

gözlemlediklerinden, gençleri arkadaĢ gruplarıyla birlikte kiliseye çekmek için takım halinde 

projeler ve yarıĢmalar düzenlemekte ve yarıĢmaları kazananlara ödüller vermektedirler. 

Bunlara ek olarak eğitim faaliyetlerinde gençleri küçük gruplar halinde eğitime almakta 

böylece gruba katılanların birbiri ile yakın arkadaĢ olmaları sağlanarak gençlerin sohbetlerde 

kendilerini daha çok rahat hissetmeleri sağlanarak sohbetlere devamı sağlanmaktadır.  

Bireyin kendisini ifade etmek istediği, kendi görüĢlerini daha doğru olarak kabul ettiği 

gençlik döneminde
450

 Katolik ve Protestan Kiliseleri, gençlerin kendilerini ifade 

edebilecekleri, küçük sohbet grupları, kamplar düzenlenmekte, gençlerle ilgilenen eğitmenler 

mutlak surette gençlerle yakın iliĢki kurmakta ve onlarla sürekli iletiĢim halinde olarak 
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dertleriyle ilgilenmektedirler. Böylece onların hayatının bir parçası olarak onlara daha kolay 

etki edebilmektedirler.
451

 Buna ek olarak kilise eğitmenleri sohbet edip ilgilendikleri grubun 

içine kendi yetiĢmiĢ genç gönüllülerini de katmakta, papaz veya öğretmen dini konularda bir 

tavsiye verdiğinde bu gönüllüler gençlerle arkadaĢları olarak baĢ baĢa kaldıklarında papazın 

veya öğretmenin anlattığı konuların doğruluğu hakkında gençlere telkinler vermektedir.
452

 

Birey gençlik döneminde kimlik arayıĢı içerisindedir. Bu kimlik arayıĢında genç 

kendine rol model arar. Bu rol model arayıĢı, gençliğin ilk evresinde kendi arkadaĢ çevresi 

iken daha sonra genç kendi inanç ve görüĢleri doğrultusunda baĢka kiĢileri rol model alıp 

özdeĢim kurarak kendine yeni bir kimlik oluĢturur.
453

 Katolik ve Protestan Kiliseler de gencin 

kendi kimliğini oluĢturduğu ve özdeĢim kurabileceği insan arayıĢındaki bu evrede kendi 

öğretmenlerine iyi bir rol model olmaları için uyarmakta ve öğretmenlerine büyük önem 

vermektedir.
454

 

c) Gündemi Yakından Takip Etme: Katolik ve Protestan Kiliseleri Hollanda 

gündemini, toplumda meydana gelen güncel tartıĢmaları yakından takip etmekte ve bu 

konularda kilisenin görüĢünü gençlere öğretmeyi hedefleyerek kiliseyi toplumsal 

tartıĢmalarda gündemin içinde olmasını sağlamaktadır. Örneğin kilise, gençler arasında aktüel 

tartıĢmalar olan, -Hollanda toplumu her ne kadar Hıristiyan bir kökeni olsa da- ―seküler bir 

toplum olan Hollanda‘da Hıristiyan olmak ne demektir? Hıristiyan olarak Hollanda 

toplumunda nasıl duruyorsun veya nasıl durmalısın?‖ gibi genel imanla ilgili konuların 
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yanında, cinsellik, flört, tüketim toplumu, eĢcinsellik gibi popüler konularda da kilisenin bakıĢ 

açısını gençlere öğretmeyi hedeflemektedir.
455

 

d) Müzik, Tiyatro gibi Sanatsal Faaliyetler Ön Planda Tutma: Katolik ve 

Protestan kiliseleri gençlere yönelik hizmetlerinde müzik, tiyatro, kabare gibi sanatsal 

faaliyetleri daha çok ön plana çıkarmaktadır. Bunu sebebi yapılan araĢtırmalar 

sonucunda gençlerin müzikle kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri
456

, yine tiyatronun 

çocuğun ve gencin, yaparak, yaĢayarak, tüm bedenini kullanarak içine girdiği konuyu 

daha iyi anladığı, bilgiyi özümsediği ve onun en doğal ve zevkli öğrenme yolunun 

oyun olduğunu
457

 göstermesidir. Müzik, tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin gençlerdeki 

etkisinin bu kadar çok olması kilisenin gençlere yönelik festivaller, konserler 

düzenlemesine neden olmuĢtur. Bu sanatsal etkinlikler sayesinde kilise, dine ilgi 

duymayan gençlerin ilgisini çekebilmekte, mesajlarını onlara rahatlıkla 

iletebilmektedir.
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3. Hollanda’daki Camilerde Yaygın Din Eğitimi 

3.1. Hollanda’da Camiler ve Camiler de Verilen Din Hizmetleri 

Arapçada ―eğilme, tevazu ile alnı yere koyma‖ anlamındaki sûcud kelimesinden 

türetilmiĢ olan mescit, ―secde edilen yer‖ manasına gelmektedir.
458

 Cami ise Arapça ―cem‖ 

kökünden türemiĢ ―parçaları bir araya toplayan, bir kısmını diğer bir kısmına katan, 

kaynaĢtıran ve barıĢtıran anlamında kullanılmaktadır.
459

 Kuran-ı Kerimde cami mescid 

kavramı ile ifade edilmiĢtir.
460

 

Cami ve mescitlerin günümüz Ġslam dünyasındaki fonksiyonları açısından ele 

alındığında; mescit sadece namaz kılınan yeri ifade etmek için kullanılırken cami ise namaz 

kılmanın yanı sıra daha değiĢik iĢlevlere sahip ibadet mekânı olarak anlaĢılmaktadır. Camiler 

müstakil bir yapıda genellikle büyük yapılar olup minaresiyle tanınan kendine özgü mimarisi 

olan ibadet mekânları iken, mescitler genellikle müstakil yapı olmayıp, binaların herhangi bir 

yerinde ibadet amaçlı tahsis edilen bölümlerdir.  

Hollanda‘daki camilerin büyük çoğunluğu Müslümanların dini ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla kiralanan ya da satın alınan kiliseler, okullar, fabrikalar, spor salonlarından 

dönüĢtürüldüğü için geleneksel Ġslami mimariyi yansıtmamaktadır.
461

 Fakat çoğu mescid 

özelliğine sahip bu ibadet mekânları fonksiyon itibariyle camilerin iĢlevini görmektedir.
462
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1932 yılında Endonezyalıların yaptırdığı mescit‘ten sonra
463

 (bazı kaynaklarda II. 

Dünya savaĢı öncesinde Den Haag Ģehrinde bir camii olduğu geçmektedir
464

) yukarıda da 

bahsedildiği üzere Hollanda‘daki ilk cami Ahmedilerin 1955 yılında Den Haag Ģehrinde 

kurduğu Mobarek Moskee (Cami)‘dir.
465

 

Hollanda‘da camilerin sayısının artması 1970 ve sonrasındaki Müslüman misafir 

iĢçilerin sayılarının artması ile ilgilidir. Hollanda‘ya ilk gelen Müslümanlar birkaç yıl çalıĢıp 

para kazanıp tekrar memleketlerine dönme planı yaptıkları için ilk geliĢlerinde camii yapma 

ihtiyacı hissetmemiĢlerdir. Cuma ve bayram namazları için çalıĢtıkları fabrikaların bahçesi 

veya yaĢadıkları bölgelerdeki spor salonları veya konferans salonlarında ibadetlerini yerine 

getirmeye çalıĢmıĢlardır.
466

 

1973 yılında çıkan Aile birleĢimi yasası Hollanda devleti tarafından çıkarılınca 

Müslüman iĢçiler ailelerini Hollanda‘ya getirmeye baĢlamıĢ yasanın çıkmasından önce 1971 

yılında 54 bin olan Müslümanların sayısı 1975‘de 105 bine, 1980‘de 225 bine, 1997‘de 573 

bine, 2004 yılında ise 946 bine ulaĢmıĢtır.
467

 Bu tablodan da anlaĢılacağı üzere 1970 ile1980 

yılları arasında Müslüman nüfus 5 kat artıĢ göstermiĢtir. Bu hızlı nüfus artıĢı sonucunda 

Müslümanların hem ibadet edecekleri hem de çocuklarına din dersi verebilecekleri mekân 

ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. 

1970‘li yılları baĢlarında Orta Hollanda Yabancı ĠĢçiler Vakfı (Stichting Buitenlandse 

Werknemers Midden Nederland) Utrecht Ģehrinde Müslümanlara ibadet edebilecekleri bir yer 

tahsis etmiĢtir. Bu yer Hollanda‘daki Türklere ve Faslılara ait ilk cami olarak kabul 
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edilmektedir.
468

 Daha sonra bu caminin binası 1972 yılında yıkılınca Vakıf yeni bir yer tahsis 

etmemiĢtir. 1972 yılında Hollanda‘daki Türkler tarafından kurulan ilk vakıf olan Ġslam 

Merkezi Vakfı (Stichting Islamitische Centrum) kurulmuĢ
469

 ve Otterstraat 82 numarada 

bulunan büyük bir evi satın alarak önce Kuran Kursu sonra da camiye dönüĢtürerek 1972 

yılında Türklerin ilk müstakil camisini yapmıĢlardır.
470

 Hollandalı bir imamın namaz 

kıldırdığı bu yere tüm Türkler gelmekteydi.
471

 Bu ilk caminin ardından 1975 yılına kadar 

Türkler ve Faslılar tarafından 30 Ģehre daha cami açılmıĢtır.
472

  

Hollanda‘daki ilk camiler kiliselerden, eski evlerden ve fabrikalardan dönüĢtürüldüğü 

için geleneksel Ġslam cami mimarisinden izler taĢımamaktaydı. 1974 yılında Almelo Ģehrinde 

inĢa edilen Yunus Emre Camii Ġslam mimarisine uygun yapılan ilk cami özelliğini 

taĢımaktadır.
473

 

Günümüzde Hollanda‘da 245 Türklere 150‘si Faslılara, 33‘ü Surinamlılara, geriye 

kalan yaklaĢık 20 camide diğer Müslüman gruplara (ġiiler, Endonezyalılar) aittir.
474

 

3.2. Hollanda’da Camilerin Yönetim ġekli, Fonksiyonları ve Üst KuruluĢlar 

Hollanda Anayasasının 1. ve 6. Maddeleri uyarınca devlet tüm din ve inanç 

mensuplarının teĢkilatlanmalarına, bina ve ibadethane kurmaları ve buradaki faaliyetlerine 

karıĢmaz. Buna karĢılık laiklik prensibi gereği dini kuruĢlara da herhangi bir maddi dertsek 

sağlamaz. Bütün din mensupları kendi ihtiyaçlarını kendileri karĢılamak zorundadırlar.
475
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Hollanda‘daki bu yapıdan ötürü tüm camiler dernek veya vakıf formatında 

teĢkilatlanmıĢlardır. Bundan dolayı her caminin kendine ait derneği veya vakfı ile bu dernek 

ve vakıflara üye cemaati bulunur. Camideki görevlilerin istihdamından ve maaĢlarından bu 

cami dernekleri sorumludur. 

Hollanda‘daki camiler ilk baĢlarda sadece ibadet yapmak için kurulmuĢken daha sonra 

bu fonksiyonlarına ek olarak baĢka iĢlevlere de sahip olmuĢtur. Hollanda‘daki camilerin 

fonksiyonlarını Ģöyle sıralayabiliriz. 

a) Camilerin Dini Fonksiyonları: Ġslam inancına göre, temiz olan her yerde ibadet 

yapmak mümkün
476

 olmakla birlikte namazların cemaatle camide kılınması gerek sevap
477

 

gerekse bazı sosyal amaçların gerçekleĢtirilmesi yönünden büyük önem taĢımaktadır.
478

 Cuma 

ve bayram namazı camide ve cemaatle kılınmaktadır. Bu bakımdan camilerin birinci ve en 

önemli fonksiyonu ibadet mekânı olmasıdır. 

b) Camilerin Sosyo-Kültürel Fonksiyonları: Hz. Peygamberle baĢlayan asr-ı saadet 

döneminde cami sosyal hayatın merkezi konumundaydı. Ġlk kurulduğu dönemde Medine 

toplumunun pek çok problemi camide çözülüyor, dinin sosyo-kültürel boyutu öncelikle orada 

iĢleniyordu.
479

 

Hz. Ömer döneminden itibaren Ġslam dünyasının önemli merkezlerine inĢa edilen 

camilerin etrafında çeĢitli hayır kurumları yapılmaya baĢlandı. Camilerin etrafına yapılan 

kütüphaneler, medreseler vb. kurumlar camilerin etrafını birer kültür merkezi haline 

çevirmiĢtir.
480
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Hollanda‘daki camilerde Müslümanların yabancı bir ülkede olması nedeniyle sadece 

bir ibadet mekânı değil aynı zamanda Müslümanların bir araya geldikleri, düğün, niĢan, 

mevlüd gibi sosyal etkinlikleri yaptıkları birer kültür merkezi olmuĢlardır. Cemaat camilerde 

bulunan kahvehanelerde bir araya gelmekte, buraları kendi sorunlarını konuĢtukları bir 

iletiĢim mekânı olduğu kadar TV film ve maçları da seyrettikleri eğlence merkezi olarak 

kullanmaktadır. 

c) Camilerin Eğitsel Fonksiyonları: Hz. Peygamber Medine‘ye hicretinden hemen 

sonra yaptırmıĢ olduğu Mescid-i Nebevi‘yi eğitim faaliyetlerinin merkezi haline getirmiĢtir. 

Caminin bir bölümünü ―suffa‖ adı altında eğitim-öğretim faaliyetleri için ayırmıĢtır. Ġslam‘ın 

ilk yıllarında basit, yalın ve pratik olan cami eğitiminin etkinliği daha sonraki dönemlerde 

artarak devam etmiĢtir. Büyük ders haklarının olduğu camiler medreselerin kuruluĢuna kadar 

Ġslam‘ın en önemli eğitim merkezleri olma özelliğini devam ettirmiĢtir. Medreseler 

kurulduktan sonra da büyük merkezlerdeki selâtin camileri, tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat 

ilimlerinin okutulduğu ilim merkezleri olarak eğitim hayatlarına devam etmiĢlerdir. 

Günümüzde de camiler hutbe, vaaz, sohbet, dersler ve yaz kursları gibi etkinliklerle 

milyonlarca Müslüman‘a baĢta din olmak üzere pek çok konuda eğitim vermektedir.
481

 

Hollanda‘da camiler sene içi okul dönemlerindeki Kuran kursu ve yaz kursları baĢta 

olmak üzere, gençlere, kadınlara, yetiĢkinlere yönelik din eğitimi faaliyetleri ile önemli bir 

eğitsel fonksiyonu yerine getirmektedirler.  

Hollanda‘daki camiler zaman içerisinde Müslümanların geldikleri ülke, mezhep ya da 

meĢreplerine göre grup ve cemaat yapılarına göre oluĢmuĢ dernek, vakıf ve sivil toplum 

örgütü olarak yapılanmıĢlardır. Hollanda'daki değiĢik mezhebe, cemaate bağlı kuruluĢlar iki 

organizasyon çatısı altında gruplanmıĢ durumdadırlar. Bunlardan birisi CMO (Contactorgaan 
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Moslims & Overheid – Müslümanlar ile Hükümet Diyalog Organı ), diğeri de CGI (Contact 

Groep Islam - Ġslâm Temas Grubu)‘dur.  

Bu organizasyonlardan en önemlisi CMO‘dur. CMO 2004 yılında 369 caminin desteği 

ile kurulan en büyük Müslüman üst federasyonudur.
 482

 Faslı ve Türk cami derneklerinin 

önemli bir kısmı bu organizasyona bağlıdır.
483

  

CMO hükümetin Müslümanları ilgilendiren konularda muhatabı olmak amacıyla 

kurulmuĢtur. KuruluĢ belgesinde CMO'nun gerçekleĢtireceği amaçlar Ģu Ģekilde yer 

almaktadır:
484

  

a) Hollanda'da Müslümanlarla ilgili yayın hakkının alınması. (2005 yılının Eylül 

ayında bu amaç gerçekleĢtirildi.)  

b) Merkezî bir Ġslâmî tayin organı bulunmadığı için hâlen geçici statüde ordu, hastane 

ve hapishanelerde çalıĢmakta olan Müslüman ruhanî rehberlerin eğitim tayin ve statülerinin 

düzeltilmesi konusunda yetkinin CMO'ya verilmesi. (Sonuçta CMO'nun bir imam atama 

komisyonu ile bu konuyu hükümetin istediği gibi yapmasının yolu açılmak istenmiĢtir. 

HDV'nin bunu uygun görmemesi sayesinde imam atama konusundan uzak durulmuĢtur.)  

c) Hollanda Hükümeti tarafından Müslümanları ilgilendiren konularda görüĢ sorulması 

hâlinde danıĢmanlık görevinde bulunmak. (Aktüel konularda bazen CMO basın açıklamaları 

yoluyla Müslümanların görüĢünü kamuoyuna ve hükümet yetkililerine duyurmaktadır.)  
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Kadın kolları ve Gençlik kolları gibi alt komisyonları bulunan CMO, Ġmam Eğitimi, 

Yayın Hakkı, Din Eğitimi ve manevi rehber yetiĢtirme yetkisine de sahiptir. Bunun yanında 

Adalet Bakanlığı ile birlikte ordu ve hapishanelere manevi rehber atama iĢini de CMO 

gerçekleĢtirilmektedir.
485

 

 3.3. Hollanda’da Türk Camilerinde Din Eğitimi 

 Hollanda‘da Türklere ait 245 caminin yönetimini sürdüren üst birlikler olarak faaliyet 

gösteren dört adet kuruluĢ vardır. Bunlar: 

 a) Hollanda Diyanet Vakfı –HDV  (Islamitische Stichting Nederland-ISN): Hollanda 

Diyanet Vakfı (HDV), Hollandaca ismiyle Islamitische Stichting Nederland, (ISN) tarihi 

vakıf geleneğinin bir uzantısı olarak Hollanda‘da yaĢayan Türk vatandaĢların ortak arzu ve 

gayretleriyle 10 Aralık 1982 yılında kurulmuĢtur. Kendisine bağlı 143 cami ve 80.000 üyesi 

bulunan HDV Hollanda‘daki en büyük Türk kuruluĢudur.
486

 

 b) Hollanda İslam Merkezi Vakfı- Süleymancı Cemaati (Stichting Islamitische 

Centrum Nederland-SICN): 1972 yılında Hollanda‘da kurulan ilk Türk organizasyonu olan 

Hollanda Ġslam Merkezi Vakfının kendisine bağlı 48 kuruluĢ (Bunların 40‘a yakını cami iken 

diğerleri yurt binalarıdır.) vardır.
487

 Bu vakıf aynı zamanda Hollanda‘daki dini cemaatler 

arasında devlet tarafından kamu yararına teĢekkül olarak kabul edilen tek kuruluĢtur.
488
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 c)Hollanda İslam Federasyonu-Milli Görüş (Nederlandse Islamitische Federatie-

NIF):  1981 yılında kurulan ve yaklaĢık 60 kuruluĢa liderlik eden Hollanda Ġslam 

Federasyonunun toplamda 4000 küsur üyesi bulunmaktadır.
489

 

 d) Hollanda Türk Federasyonu-Ülkücü grup (Turkse Federatie Nederland): 1995 

yılında kurulan Hollanda Türk Federasyonuna bağlı 54 üye dernek bulunmaktadır.
490

 

 Bu çalıĢmamızda Hollanda Diyanet Vakfı ve Hollanda Ġslam Merkezi Vakfına ait 

kuruluĢlarda yaptığımız incelemelerin sonuçlarını sunacağız. 

 3.3.1. Hollanda Diyanet Vakfı (Islamitische Stichting Nederland-ISN) 

Camilerinde Din Hizmetleri 

 Hollanda‘da Diyanet Vakfı kendisine bağlı 144 cami‘de çocuklara, gençlere, 

yetiĢkinlere ve bayanlara olmak üzere dört farklı grupta din eğitimi dersleri 

düzenlemektedirler.
491

 HDV camilerinde din görevlileri Türkiye‘deki Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığının yurtdıĢına gönderdiği görevliler oluĢturmaktadır. Bu görevliler iki sene ile beĢ 

sene arasında görev yaptıktan sonra Türkiye‘ye geri dönmektedirler. HDV camilerinde 

Türkiye‘den gelen din görevlilerin yanında cami derneklerinin de görevlendirmiĢ oldukları 

kiĢiler de cami hizmetlerinde çalıĢmaktadırlar.  
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HDV camilerinde verilen din eğitimi kursları Ģunlardır: 

 3.3.3.1. Çocuklara Yönelik Kurslar 

 Hollanda Diyanet Vakfının denetim ve gözetimi altında, kendine bağlı Ģube 

derneklerde, kız ve erkek çocuklara her cumartesi ve pazar tam gün, ÇarĢambaları ise öğleden 

sonraları Kur‘an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursu düzenlenmektedir. 

 Kız ve erkekler ayrı sınıflarda olmak üzere hafta sonları 2‘Ģer saatten toplam 4 saat 

ders yapılmaktadır. ÇarĢamba günleri ise Hollanda genelinde tüm okullar öğlenden sonra tatil 

olduğu için HDV camileri ÇarĢamba öğlenden sonra da çocuklara ders vermektedirler. 

Cami‘de iki grup öğrenci bulunmaktadır. Bunlar:
492

 

 a) Elif-Ba cüzü ve Kuran-ı Kerim’e Yeni Başlayanlar: Bu grupta yeni elif-ba cüzü ve 

Kuran-ı Kerim‘i yeni öğrenenlere yönelik kurslardır. Bu kurslarda elif cüzü, dualar ve kısa 

süreler öğretilmektedir. 

  b) Kuran-ı Kerimi İyi Bilenler ve Tecvid Öğrenenler: Bu gruptaki öğrenciler daha ileri 

seviyede Kuran-ı Kerim‘i bildikleri için tecvid öğrenmekte ve ezberlerini tecvid kaideleri 

üzerine tekrar etmektedirler. 

 8-14 yaĢ arasındaki çocuklara yönelik bu kursların amacı çocuklara Kuran-ı Kerim‘i 

ve temel dini bilgileri öğretmektir.
493

  

 3.3.3.2. YetiĢkinlere Yönelik Kurslar 

 HDV camilerinde yetiĢkinlere yönelik iki kurs bulunmaktadır. Bunlar:
494

 

a) Hafta sonu Kursları: Hafta sonları öğleden sonra bayanlara ve erkeklere yönelik bu 

kurslarda Kuran-ı Kerimi yeni öğrenenlere yönelik dersler verilmektedir. 
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b) Hafta içi Kursları: Hollanda‘da emekli olan Türkler Kasım-Nisan arasını 

Hollanda‘da Nisan-Kasım arasını da Türkiye‘de geçirmektedirler. Onlar için Kasım-Nisan 

ayları arasında Kuran okumasını bilenlere yönelik Kuran dersleri yapılmaktadır.  

 3.3.3.3. Camide Herkese Açık Kurslar 

HDV camilerinde namaz vakitlerinden önce veya sonra her gün herkese açık dersler 

verilmektedir. Bu derslerin içeriği Ģöyledir:
495

 

 a) Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsir Dersler: Pazartesi öğlen namazı öncesi Kuran-ı 

Kerim Meali ve Tefsir dersleri yapılmaktadır. Bu derslere ortalama 50 kiĢilik bir grup devam 

etmektedir. 

 b) Hadis Dersleri: ÇarĢamba öğle namazı öncesi yapılan bu derslerde Riyazu‘s -

Salihin okutulmaktadır. 

 c) Yasin Okuma ve Duası: PerĢembe günü öğlen namazından önce cemaatle birlikte 

Yasin okuyup beraber dua edilmektedir. 

 d) Siyer Dersleri: Cumartesi günleri öğleden sonra Hz. Peygamberin hayatı konusunda 

dersler verilmektedir. 

 e) İlmihal Dersleri: Pazar günleri öğleden sonraları çeĢitli ilmihallerden dersler 

yapılmaktadır. 

 3.3.3.4. Gençlere Yönelik Kurslar 

 HDV camilerinde Cuma günleri gençlere yönelik dini sohbetler verilmektedir. Bu 

sohbetlerde dini konuların yanı sıra gençlerin sorunları da tartıĢılmaktadır. 

                                                           
495

 Katılımcı 43 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 27.09.2010, Amsterdam.   



 

 

146 

 

 3.3.2. Hollanda Ġslam Merkezi Vakfı (Stichting Islamitische Centrum Nederland-

SICN) Camilerinde Din Hizmetleri 

 Hollanda Ġslam Merkezi Vakfı kendisine ait 40‘a yakınca camide çocuklara, gençlere 

ve yetiĢkinlere yönelik din eğitimi dersi vermektedirler. SICN camilerinde resmi olarak din 

görevlisi bulunmamaktadır. Bunun sebebi resmi olarak cami değil, dernek statüsünde 

oldukları için resmiyette herhangi bir din görevlisinin atanmaması ve din görevlilerinin 

gönüllü olarak çalıĢmalarıdır.
496

  

SICN‘E ait camilerde görev yapan din görevlilerinin büyük çoğunluğu Süleymancı 

Cemaatinin ―tekâmül‖ adını verdiği medrese eğitiminden geçmiĢ kiĢilerden oluĢmaktadır.  

Hollanda‘da SICN‘e ait camilerde verilen kurslar Ģöyledir:
497

 

 3.3.2.1. Nehari (Gündüz) Kursları 

 SICN‘e ait camilerde öğrencilerin gündüz devam ettikleri kurslara nehari ismi 

verilmektedir. Nehari Kursları Cuma hariç her gün verilen kurslardır. Kurslar hafta sonu ve 

hafta içi olmak üzere iki grupta kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı verilir.  

 Hafta sonu 7-14 yaĢ arasındaki çocuklara 10.30 ile 15.00 saatleri arasında dersler 

verilir. Yine hafta sonları 14-17 yaĢ arasındaki çocuklara 15.30-17.00 arası dersler 

verilmektedir. 

 Hafta içi Pazartesi, Salı, ÇarĢamba ve PerĢembe günleri 8-10 yaĢ arasındaki kız ve 

erkek öğrencilere 16.00-18.00 arası hem din dersi hem de okul derslerine yardımcı kurslar 

verilmektedir. 
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 8-10 yaĢ arasındakilere elif cüzü okutulmaktadır. Diğer gruplara ise Kuran-ı Kerim, 

siyer ve tecvid dersleri verilmektedir. 

 3.3.2.2. YetiĢkinlere Yönelik Kurslar 

 SICN‘e ait camilerde her Pazartesi, ÇarĢamba ve PerĢembe günleri öğleden sonra 

yetiĢkinlere yönelik Kuran-ı Kerim, siyer ve tecvid dersleri yapılmaktadır. 

 Bayan yetiĢkinlere ise Pazartesi, ÇarĢamba ve PerĢembe günleri saat 10.00-12.00 arası 

din dersleri verilmektedir. 

 3.3.2.3. Gençlere Yönelik Yatılı Kurslar 

 Hollanda‘da gençler 12-13 yaĢından sonra camiye gelmeyi terk etmektedirler. 

SICN‘de gençleri kazanmak adına Hollanda genelinde birçok yatılı bay ve bayan kursu 

faaliyete geçirmiĢtir. 

 11-14 yaĢ arası gençler sadece hafta sonları bu yatılı kurslara devam ederken 14 

yaĢından itibaren daimi yatılı olarak kurslara devam etmektedirler. SICN, Hollanda‘daki 

eğitim faaliyetlerinde en çok yurt eğitimine önem vermektedirler. Bu yurtlarda öğrencilere 

Süleymancı cemaatinin ―tekâmül‖ adını verdiği medrese eğitimi yanında gençlerin gittikleri 

okullarındaki derslerde yönelik takviye dersleri verilmektedir. Bu kurslardan amaç kendi 

cemaatleri için hem dini eğitimi almıĢ hem de pozitif ilme sahip kimseler yetiĢtirmektir.  
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 3.3.3. Hollanda’da Türk Camilerinde Yürütülen Diğer Din Hizmetleri 

 Camilerde çocuklara, gençlere ve yetiĢkinlere yönelik din eğitimi kursları 

düzenlenmesinin yanı sıra cami hizmetlerinin temelini oluĢturan vaaz ve hutbe de Türk 

camilerindeki eğitim faaliyetlerinde önemli bir yer edinmektedir. 

 Hollanda‘da yaĢayan Türk vatandaĢlarının camilerde sunulan hizmetlerde sadece 

Cuma günleri değil haftanın çeĢitli günlerinde birde fazla sayıda vaaz yapılmaktadır. 

Türkiye‘de vaaz hizmetleri vaizler tarafından yürütülmekte iken, HDV camilerinde yurtdıĢı 

görevinde bulunan din görevlileri SICN camilerinde ise camideki din görevlisi tarafından 

verilmektedir. 

 HDV camilerindeki din görevlileri vaaz ve hutbelerinde sade bir dil kullanmaya dikkat 

ederken SICN camilerinde Türkiye‘de yaĢayan birinin bile zor anlayabileceği ağır bir dil 

kullanılmaktadır. Camilere devam eden cemaatten özellikle üçüncü kuĢaktakiler hutbe ve 

vaazlardan bir Ģey anlayamadıkları gözlemlenmiĢtir. 

 2010 senesinde HDV camilerinde hutbenin bir kısmının Hollandaca okunması kararı 

alınmıĢtır. Fakat Hollandacası iyi olmayan din görevlileri hutbe metnini okurken büyük 

telaffuz hataları yapmakta ve gülünç duruma düĢmektedirler. Daha sonra bu uygulamanın 

kaldırıldığı görülmüĢtür.  

3.3.4. Hollanda’da Türk Camilerindeki Din Dersleri Programı ve Ders 

Materyalleri 

 HDV ve SICN camilerindeki okutulan müfredat programı Ģu beĢ bölümden 

oluĢmaktadır: 

 a) Kuran-ı Kerim; b) Ġtikad; c)Ġbadet; d) Ahlak; e) Siyer 
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 HDV‘ye bağlı camilerde yürütülen Kuran ve dini bilgiler kurslarının amaçları DĠB 

YurtdıĢı TeĢkilatı Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları Yönergesinde Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır:
498

 

 a) Kuran-ı Kerimi usulüne uygun olarak ezberletmek, bazı sure, ayet ve duaların 

meallerini öğretmek, isteyenlere hafızlık yaptırmak, 

 b) Ġslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili temel bilgiler vermek, 

 c) Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı (Sireti) hakkında özlü bilgiler vermek 

 d) YurtdıĢındaki vatandaĢ veya soydaĢlarımız tarafından bilinmesinde zaruret görülen 

ilmihal konularında yeterli bilgiler vermek,  

 e) Milli kültürümüzle ilgili bilgiler vermek. 

 Yukarıda sayılan amaçlara ulaĢılabilmesi için uyulması gereken hususlar ise yine aynı 

yönergede Ģöyle belirtilmiĢtir: 

 a) Ders konuları, öğrencilerin genel kültür seviyeleri ve pedagojik geliĢmeleri ve 

Türkçeye vakıf oluĢları göz önünde bulundurularak, sevdirici, düĢündürücü ve ikna edici bir 

Ģekilde incelenecektir. 

 b) Dini bilgilerin Milli Birlik ve Beraberliği sağlayıcı karĢılıklı sevgi, saygı, kardeĢlik, 

arkadaĢlık ve dostluk bağlarını güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, Ģehitlik ve gazilik 

gibi yüce kavramların sevdirici ve benimsetici bir tarzda verilmesine özen gösterilecektir. 

 c) Ġnanç ve davranıĢ bütünlüğünün önemi her vesile ile belirtilecektir. 

 d) Ġbadetin insan fıtratında var olan vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu öğrencilere 

kavratılacaktır. 
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 e) Ġbadetlerin, Allah (c.c)‘a karĢı saygı, sevgi ve Ģükran duygularının ifadesi olması 

yanında kiĢinin sağlığına, toplum fertlerinin birbirine sevgi ve saygıyla bağlanmalarına, 

yardımlaĢmalarına, dayanıĢmalarına, fert ve toplum münasebetlerinin iyi ve düzenli bir 

Ģekilde yürütülmesine, insanı fazilete ve mutluluğa eriĢtirmesine sağladığı katkılar özellikle 

belirtilecektir. 

 f) Her türlü ibadet ve temizlik gibi güzel ahlakın da kalbi arıtıp ruhu yücelten, insanı 

ulvi duygulara ulaĢtıran bir unsur olduğu gerçeği benimsetilecektir. 

 g) Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili konular iĢlenirken O‘nun üstün Ģahsiyeti 

örneklerle anlatılacak ve öğrencilere Peygamber sevgisi verilecektir. 

 h) Öğrencilerin kursa kendi çevrelerinden edindikleri muhtemel yanlıĢ bilgi ve 

telkinler ile yabancı kültürel etkiler, ilmi bir yaklaĢımla düzeltilerek Müslümanlığın hurafeden 

uzak, akıl ve ilimle çatıĢmayan yüce bir din olduğu kavratılacaktır. 

 j) Eğitim ve öğretim esnasında Devletimizin temel ilkeleri daima göz önünde 

bulundurulacak, vicdan ve düĢünce özgürlüğü zedelenmeyecektir. 

 SICN‘in nehari adını verdikleri kurslarındaki amaç HDV‘de olduğu gibi Kuran-ı 

Kerimi okumayı öğretmek ve temel dini bilgileri vermektir. Yatılı kursların eğitimdeki 

amaçları ise bir Müslüman‘ın 24 saatini nasıl geçirmesi gerektiğini öğretmektir. SICN 

yetkililerine göre kendi cemaatlerinden kiĢilerin dünyanın neresinde olursa olsun aynı 

anlayıĢta olmaları istediklerinden eğitimdeki gayelerinin de bu yönde olduğunu 

belirtmiĢlerdir.
499

 

 Ders materyalleri ve ders kitapları konusunda HDV‘nin Hollanda‘da yaĢayan 

çocuklara ve gençlere yönelik hiçbir ders materyali yoktur. Ders kitapları olarak Diyanet 
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Vakfının basmıĢ olduğu ―Temel Dini Bilgiler‖ kitabı ana ders kitabı olarak okutulmakta ve 

Türkiye‘de yaz Kuran Kursları için hazırlanan kaynak kitaplar da buna ek olarak 

okutulmaktadır.  

 SICN ise kendi cemaatinin Türkiye‘de okuttuğu kitapları Hollanda‘da okuturken buna 

ilave olarak Hollandaca Ġlmihal kitabı da hazırlamıĢlardır. 

 Ne HDV‘nin ne de SICN‘in Hollanda eğitim sistemine uyumlu ders materyali 

bulunmamaktadır. 

 3.4. Hollanda’daki Fas Camilerinde Din Eğitimi 

Hollanda‘da Faslılara ait 150 cami bulunmaktadır.
500

 Hollanda‘daki Faslılara ait bu 

150 caminin yaklaĢık 110‘u UMMON (Unie Van Marokkaanse Moskeeorganisates in 

Nederland, Hollanda Faslı Camii KuruluĢları Birliği) adlı üst Ģemsiye örgüte bağlıdır.
501

 Bu 

Ģemsiye örgüt Hollanda‘nın tüm Ģehirlerinde bulunan kendisine ait 110 cami derneğinin 

temsilcisi durumundadır.
502

 1982 yılında kurulan birlik günümüzde eskisi gibi güçlü değildir. 

UMMON baĢkanı Katılımcı 44‘e göre rutin toplantılara 10 civarında cami derneği 

katılmaktayken tüm Faslıları ilgilendiren önemli bir olay olduğunda birliğe üye tüm cami 

derneklerinin toplantılara katıldığını belirtmiĢtir.
503

 

UMMON‘a ait tüm camilerdeki tüm imamlar Fas‘ta bulunan Hürre Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi veya Mısır‘da bulunan El-Ezher Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinden 

mezundurlar. Tüm imamlarının ilahiyat fakültesi mezunu olmasını Ģart koĢan Faslı cami 
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dernekleri imamlarına Hollanda‘daki asgari ücret seviyesinde (yaklaĢık net 1200 Euro) maaĢ 

ödemektedirler.
504

 

Fas camilerinde hafta sonları çocuklara, gençlere ve yetiĢkinlere yönelik kurslar 

düzenlenmektedir.
505

  

 3.4.1. Çocuklara Yönelik Kurslar 

 Fas camilerinde cumartesi ve Pazar günleri sabah 3,5 saat ve öğleden sonra 3,5 saat 

olmak üzere günde 7 saat haftada 14 saat din eğitimi dersi verilmektedir. Bu derslere 5-14 yaĢ 

arası çocuklar ve gençler katılmaktadır.  

 Derslerde Arap dili ve edebiyatı, Kuran-ı Kerim, siyer ve ilmihal dersleri 

verilmektedir. 

 3.4.2. YetiĢkinlere Yönelik Kurslar 

 YetiĢkinlere yönelik kurslarda en büyük ağırlık bayanlara verilmiĢtir. Bu ağırlığının 

verilmesinin sebebi cami cemaatinin % 25‘ine yakınını kadınların oluĢturmasıdır.
506

 Faslı 

kadınlar hem vakit namazlara hem de Cuma namazlarına devamlı katılım göstermekte ve 

caminin sosyal faaliyetlerinde aktif rol oynamaktadırlar.   

 Amsterdam‘daki Faslılara ait en büyük cami olan Moskee al Kabir (Mescid-i 

Kebir)‘de ikisi maaĢlı ve devamlı vaize diğerleri gönüllü olmak üzere 12 bayan din dersi 

hocası görev yapmaktadır. Kadrolu olan vaizeler üniversite mezunu iken diğer 10 gönüllü 

bayan hoca ise lise mezunudur. Bu bayan hocalar da camilerde görev yapacakları için cami 
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derneği tarafından Fas‘a gönderilere din eğitimi almaları sağlanmıĢ daha sonrada Hollanda‘da 

bu eğitimlerini bitirerek camide gönüllü olarak çalıĢmalarına imkân sağlanmıĢtır.
507

 

 Bayanlara yönelik kurslar hafta içi ve hafta sonu cami derneğine bağlı 5 adet lokalde 

devam etmektedir. 

 Erkeklere yönelik kurslar ise görevli imamın gözetiminde hafta içleri verilmektedir. 

 3.4.3. Gençlere Yönelik Kurslar 

Faslıların camilerinde gençlere yönelik dini sohbetler verilmektedir. Bu sohbetlerde 

dini konuların yanı sıra gençlerin güncel soruları da cevaplandırılmaktadır. Fakat gençlere 

yönelik kurslarda katılım oldukça azdır. 

3.4.4. Hollanda’da Fas Camilerindeki Din Dersleri Programı ve Ders 

Materyalleri 

Hollanda‘daki Fas camilerinde verilen din eğitiminin programının amacı öğrencilere 

Arapçanın yanı sıra temel dini bilgiler ile Kuran-ı Kerim‘i öğretmektir. Programda Ģu dört ana 

konu yer almaktadır. Bunlar:
508

 

a) Arap Dili ve Edebiyatı: Faslılar kendi çocuklarının Hollanda gibi yabancı bir 

toplumda kültürel asimilasyona maruz kalmasından korktukları için camilerdeki eğitimde 

Arapça eğitimine büyük önem vermektedirler. Böylece çocukların ana dillerini öğrenmelerini 

sağlamayı amaç edinmiĢlerdir. 

b) Kuran-ı Kerim 

c) Ġlmihal 

d) Ahlak 
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 Faslıların camilerindeki okutulan bu ana programın esasını Fas‘ta okullarda okutulan 

din dersi müfredatı oluĢturmaktadır. Ders kitaplarıda Fas‘tan gelen ve Fas okullarında bu 

programa göre yazılan kitaplardan oluĢmaktadır.
509

 Bu kitaplar Fas Ģartlarına göre 

hazırlandığından Hollanda‘daki öğretmenler bu kitaplara ek ders materyalleri hazırlayarak 

öğrencilerin daha kolay öğrenmelerini sağlamaktadırlar. 

 Fas camilerinde her öğretmene her bir ders yılı için program kitapçığı ve ders plan 

defteri verilmektedir. Derse giren öğretmenler her öğrencinin derse devamını, hangi gün hangi 

saatte ne dersi iĢlediğini verilen bu kitapçıklarda belirtmek zorundadır. Böylece camii 

yönetimi öğretmenlerin derslerde neler yaptıklarını görebilmekte ve onları takip 

edebilmektedirler. 
510

 

 3.5. Hollanda’da Sosyal Kurumlarda Din Eğitimi 

Hollanda'da camilerin dıĢında sosyal hizmet kurumlarında da Müslüman din 

görevlileri hizmet vermektedir. 2011 yılı itibariyle cezaevlerinde 52, hastanelerde (psikiyatri 

dâhil) 10 ve Hollanda ordusunda 2 adet Müslüman din görevlisi Hollanda‘da görev 

yapmaktadır. Görevde bulunan bu din görevlilerinin tamamı bulundukları kuruluĢlarda 

kadrolu olarak devlet memuru statüsünde çalıĢmaktadırlar. Bu kadrolu çalıĢanların yanı sıra 

Hollanda‘daki bazı hastanelerde gerektiğinde Müslüman din görevlileri ile dini danıĢmanlık 

kontratı imzalamaktadır.
511

  

Huzurevlerinde ise durum biraz daha farklıdır. Hollanda‘daki Müslümanlar son on 

yılda Müslüman yaĢlılara yönelik huzurevleri açmaya baĢlamıĢlardır. Bu huzurevlerinde 
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kadrolu din görevlisi bulunmamakta, buna karĢın isteğe bağlı olarak din görevlisi 

çağrılmaktadır.
512

 

 3.6. Hollanda’daki Camilerde Din Eğitiminde KarĢılaĢılan Problemler 

 Hollanda‘da hem Türk hem de Faslıların camilerindeki din eğitiminde birbirine benzer 

ortak problemler yer almaktadır. Bunlar:
 513

  

 3.6.1. Dil Problemi 

 Hem Türk hem de Faslı öğrenciler yeterince kendi dillerini bilmemektedirler. Buna 

mukabil camilerde ders veren öğretmenlerin büyük çoğunlu ya Hollandacayı hiç bilememekte 

ya da çok az bilebilmektedirler. Bu durum öğrenci-öğretmen iletiĢimini engellemektedir. Bu 

yüzden camilerde verilen din derslerinin bir amacı da öğrencilere ana dillerini öğretmek 

olmalıdır. 

 3.6.2. Kimlik Problemi 

 Türk ve Faslı öğrenciler iki kültür arasında kaldıkları için kimlik problemi 

yaĢamaktadırlar. Eğer öğrenciler aileden iyi bir eğitim almamıĢlarsa ve dilleri de iyi olmadığı 

için, hem kendi milletlerine uyum problemi yaĢamakta hem de Hollanda kültürü de kendine 

yabancı ve yaĢantısına uymadığı için Hollandalılarla uyum problemi yaĢamaktadır. Bu durum 

camideki eğitimle aĢılmaya çalıĢılmaktadır. 

 3.6.3. Finans Problemi 

 Hollanda‘daki Türk ve Faslı camiler üyelerinin bağıĢları ile ayakta durmaktadırlar. 

Camilerin bir kısmı kira olduğu için mülkiyet problemi de vardır. HDV camilerindeki din 

görevlilerinin maaĢlarını Türkiye Cumhuriyetinin ödemesi HDV camileri için birer avantaj 

sağlarken, cemaatlere ait Türk camilerinde ve Faslıların camilerinde din görevlilerinin 
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maaĢlarını cami dernekleri ödemektedirler. Bu bakımdan bazı cami dernekleri caminin 

giderlerini karĢılamakta zorlanmaktadır. 

 3.6.4. Ders Materyallerinin Olmaması 

 Türk ve Faslı camilerinde okutulan ders kitaplarının tamamı yurtdıĢında, cemaatin 

kendi ülkesinde hazırlanmıĢ olan kitaplardır. Hollandaca din dersi materyali hemen hemen hiç 

yok gibidir. Bu ders materyallerinin hiç biri Hollanda Ģartlarına göre hazırlanmamıĢtır. Bu 

durumda camilerdeki derslerin öğrencileri tarafından öğrenilmesinde zorluklar meydana 

getirmektedir. 

 3.6.5. Gençlerin Cami Derslerine Devam Problemi 

 Camilere devam eden öğrencilerin büyük çoğunluğu 14 yaĢına kadar camilerdeki 

derslere devam etmektedirler. 14 yaĢından sonra öğrencilerin büyük çoğunluğu camiye 

gelmeyi bırakmaktadır. Camiler gençlerin ilgisini çekme konusunda kiĢilere bağlı kalmakta, 

din görevlisinin tutumuna göre gençler camideki derslere devam etmekte veya 

etmemektedirler. 

3.7. Hollanda’da Ġslam ve Camilerdeki Din Eğitimi Üzerine Genel Değerlendirme 

 13. Yüzyıldan beri Müslümanlarla temas halinde olan Hollandalıların Müslümanlarla 

kendi topraklarında birlikte yaĢamaya baĢlaması 1960‘lı yıllarda baĢlar. Önce misafir iĢçi 

olarak gelen Müslümanlar daha sonra kalıcı olarak Hollanda‘ya yerleĢmiĢlerdir. 

 Hollanda‘ya gelen Müslümanlar para kazanıp geri döneceklerini düĢündükleri ve 

ailelerini de yanlarında getirmedikleri için ilk baĢlarda ibadetlerini geçici mekânlarda yerine 

getirmeye çalıĢmıĢlardır. 1973‘de aile birleĢim yasasının çıkmasından sonra Müslümanların 

ailelerinin de Hollanda‘ya yerleĢmesi ve akabinde Hollanda‘da kalıcı hale gelmesi onların 

camiye olan ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıĢtır. 
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 1932‘deki ilk mescit ve 1955‘de kurulan iki camiden sonra 1970‘li yıllarda artan göç 

ile birlikte camilerin sayısı hızla artmıĢ ve günümüzde 450‘ye kadar ulaĢmıĢtır.  

 Hollanda‘daki camiler orada yaĢayan Müslümanlar için ibadethane özelliğinin yanı 

sıra çocuklarına kendi dilini, kültürünü ve dinini öğrettiği bir eğitim yuvası, kendi arkadaĢ, 

akraba ve hemĢerileriyle buluĢtuğu kaynaĢtığı bir kültür evidir. Bu özellikleri ile 

Hollanda‘daki camiler sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda eğitim ve kültür merkezi 

olarak da hizmet vermektedir. 

 Günümüzde Hollanda‘daki Türk ve Faslı camilerinde çocuklara, gençlere, yetiĢkinlere 

yönelik din ve kültür dersleri verilmektedir. Çocuklar yönelik dersler hafta sonları yapılırken 

yetiĢkinlere yönelik dersler hafta içi yapılmaktadır. 

 Cami derslerindeki amaç, çocuklar için kendi dilini, dinini ve kültürünü öğretmek 

iken, gençlere yönelik dersler daha çok onlara bir kimlik kazandırmaya yöneliktir. 

YetiĢkinlere yönelik kurslar ise daha çok onların dini konulardaki eksikliklerini gidermeye 

yöneliktir. 

 Türklere ait HDV camilerindeki imamların büyük çoğunluğu Ġlahiyat mezunu iken, 

cemaat camilerindeki imamların nerdeyse hiçbirinde Ġlahiyat mezunu bir din görevlisi yer 

bulunmamaktadır. Fas camilerindeki imamların hepsi Ġlahiyat mezunu olmasına karĢın onların 

birçoğu Türk meslektaĢları gibi Hollandaca bilmemekte ve bu durum öğrencilerin hocalarla 

olan iletiĢiminde büyük engel oluĢturmaktadır. 

 Hem Türk hem de Faslıların camilerinde verilen din derslerinde din dersi ile ilgili 

materyal sıkıntısı yaĢanmaktadır. Kitapların hemen hepsi Türkiye ve Fas‘tan gelmekte ve 

Hollanda eğitim sistemine ve yapısına uyum göstermemektedir. Yine bazı camilerde ders için 

ayrılan bölümlerin ders yapmak için uygun olmaması, dersliklerde sağlığa uygunluk 
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kurallarına uyulmaması, sınıflarda oturma sıralarının çocuklar için uygun olmaması da 

camilerde verilen eğitimin eksiklikleri arasında yer alır.  

 Sonuç olarak Hollanda‘daki Müslümanlar kendi öz kimliklerini korumak için 

camilerde eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Eğer camilerdeki eğitim daha organizeli olarak 

profesyonel kiĢiler tarafından yürütülürse camiler Müslümanların kendi dillerini, kültürlerini 

ve dinlerini korumalarına yardımcı olacaktır. 

4. Müslümanların Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda‘da sayıları bir milyonu geçmiĢ olan Müslüman nüfusun kendi çocukları ve 

gençleri için camiler çok önemlidir. Hollanda‘da Müslüman çocuk ve gençlerin kendi 

dinlerini öğrenebilecekleri okul sayısı 40‘tır. Bu sayı Hollanda‘daki okul sayısının ancak % 

1‘ine tekabül etmektedir. Bu durum Müslümanların kendi çocuk ve gençlerine dinlerini 

öğretebilmeleri için camilerdeki eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Hollanda‘da yaĢayan Müslüman gençler iki kültür ve iki dil arasında sıkıĢmıĢ 

durumdadırlar. Aileler ve yaĢadıkları Hollanda toplumu arasında kalan ve iki tarafa da 

kendilerini kabul ettirmekte zorlanan gençlerin
514

 Hollanda‘da sosyal hayatlarının oldukça 

kısıtlı olması, onların toplumla olan uyumunu da güçleĢtirmektedir. Hollanda Milli GörüĢ 

TeĢkilatının (IGMG) yedi sene baĢkanlığını yürütmüĢ olan Katılımcı 45‘e göre ―Türk gençleri 

fiziki olarak her ne kadar Amsterdam’da yaşıyor görünseler de buradaki çevreleri Türkiye’de 

yaşadığı köyle aynı çevredir.”
515

 Bu ifadelerden de anlaĢılacağı üzere, özelde Türk gençleri 

genelde Müslüman gençlik çok dar bir çevrede hayatlarına devam etmektedirler. 

                                                           
514

 Katılımcı 45, IGMG Eski Yöneticisi, Eğitim DanıĢmanı, 11.10.2010 Amsterdam. 
515

 Katılımcı 45, IGMG Eski Yöneticisi, Eğitim DanıĢmanı, 11.10.2010 Amsterdam. 
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Ġrfan Sevinç‘in yaptığı araĢtırmada cami cemaatinin ancak % 10‘unun 30 yaĢ ve 

altındaki gençler oluĢtururken
516

, camide yapılan vaazları dinleyenlerinde ortalama olarak % 

20‘sini 30 yaĢ ve aĢağısı gençler oluĢturmaktadır.
517

 Bu araĢtırmalara ek olarak 

Hollandalıların yapmıĢ olduğu araĢtırmada Müslüman gençlerin %35‘i düzenli olarak (haftada 

en az bir defa ) camilere gitmektedirler.
518

 

Hollanda‘daki Müslümanların büyük çoğunluğunu Türkler ve Faslılar oluĢturmaktadır. 

Türkler ve Faslıların camilerde gençlere yönelik faaliyetleri Ģunlardır: 

4.1. Müslüman Türklerin Gençlere Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda‘da Türklere ait 254 caminin 143‘ünü Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), 40‘ını 

Ġslam Merkezi Vakfı (SICN, Süleymancı Cemaati) ve 30‘a yakını Hollanda Ġslam 

Federasyonu (IGMG, Milli GörüĢ Cemaati) tarafından yönetilmektedir. Hollanda‘da Türkleri 

temsil eden en büyük üç organizasyon bunlardır. 

4.1.1. Hollanda Diyanet Vakfının (HDV) Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda Diyanet Vakfı, Hollanda‘daki Türklere ait en büyük organizasyondur. 

Kendisine bağlı 143 cami ile gençlere yönelik hizmet vermektedir. Camilerdeki gençlere 

yönelik hizmetlere destek olmak için Gençlik TeĢkilatını (LITJO) kuran HDV, bu teĢkilat 

aracılığı ile gençliğin okul dıĢında mesleki eğitimi; gençlik Merkezleri oluĢturulması; 

gençliğin çeĢitli alanlarda teĢkilatlandırılması amacıyla kurulan Ülkesel Gençlik TeĢkilatı'nın, 

kısa zamanda yaygınlaĢması ve Hollanda Türk Gençliğinin problemlerinin çözümüne destek 

verir kapasiteye ulaĢmasını hedeflemiĢtir. 
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 Sevinç, a.g.t, s.83. 
517

 Sevinç, a.g.t, s.132-133. 
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 Bkz. Tablo 5. 
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   Hollanda genelinde teĢkilatlanma çalıĢmalarına devam eden ve bugün 6 bölgede 

teĢkilatlanmasını tamamlayıp 34 mahalli Ģubeye ulaĢmıĢ olan LITJO'nun, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti ve Diyanet çizgisinde, bu ülkedeki Türk gençlerinin her konuda baĢarılı 

olmasını hedeflemektedir.
519

 

 HDV‘nin camilerde gençlere yönelik faaliyetleri Ģunlardır: 

 a) Haftalık Sohbetler: Haftada bir gün (genelde Cuma akĢamları) cami imamı 

tarafından gençlere yönelik dini içerikli sohbetler yapılmaktadır. Bu sohbetler kız-erkek 

karma olabildiği gibi sadece erkeklere ve sadece kızlara yönelik de olabilmektedir.
520

 

 Katılımcı 43 düzenlemiĢ oldukları sohbetler hakkında; “Hollanda ilköğretimi bitirip 

ortaöğretime giden gençlerimiz camiye gelmemektedirler. Zaten camilerde düzenlemiş 

olduğumuz düzenli kurslarımızın da 13-14 yaşına kadar devam etmektedir. Bu yaştan sonrası 

için camimizde haftalık sohbetler düzenliyoruz. Bu sohbetlerde ilk başlarda kız-erkek karışık 

eğitim yaptık. Fakat cami cemaati dedikodu olur diye buna karşı çıktı. Şimdi kız ve erkeklere 

ayrı sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerde her hafta gençlerle önceden tespit ettiğimiz konuları 

anlatıyoruz.”
521

 

 Ergenliğin ilk dönemi olan 12-14 yaĢ arası, gençlerin dine ilgi duymaya baĢladıkları 

dönemdir
522

 14-18 yaĢ arası ise gençlerin dini bunalım ve Ģüphelerin arttığı bir evredir. Eğer 

gencin bu evredeki din konusundaki Ģüpheleri giderilmezse daha sonraki süreçte dini 

tutumlarında belirginleĢme olmaz.
523

 Bu bakımda HDV camilerinde yapılan haftalık sohbetler 

bireyin dini bunalım ve Ģüphelerin arttığı evredeki gençlere hitap etmekte onların sorularına 

cevap bularak onların bu bunalım ve Ģüphe evresinden çıkmalarına yardımcı olmaktadır. 

                                                           
519

 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/mayavr99/kgundem.htm, EriĢim Tarihi:12.08.2011. 
520

 Katılımcı 43 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 27.09.2010, Amsterdam. 
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 Katılımcı 43 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 27.09.2010, Amsterdam. 
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 Hökelekli, a.g.e, s.268. 
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 Kula, a.g.m., s.38-41. 
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 b) Aylık Seminerler: Ayda bir defa yemekli olarak düzenlenen bu seminerlerde 

gençlerin din hakkındaki sorularına cevap verilmektedir.
524

 

 Katılımcı 46 aylık seminerlerin önemini Ģöyle açıklamıĢtır: “ Gençlerimiz sinema, 

müzik, futbol, okul derken camiye daha az vakit ayırmaktadır. Haftalık sohbetlere gelmekte 

zorlanan gençlerimizin de olduğundan aylık seminer düzenliyoruz. Bu seminerleri yemekli 

yaparak gençlerin katılımını daha da arttırmaya çalışıyoruz. Bu seminerlerde genelde soru-

cevap şeklinde olmakta gençlerimizin güncel sorunlarına cevap aramaktayız.”
525

  

Selçuk, ―gençlerin inançlarının güçlü dayanakları olmadığını, dolayısıyla taklitle veya 

çocuk yaĢtan itibaren telkinlerle oluĢturulan inançlarda bilginin varlığından ve inanç eylem 

uygunluğundan söz etmenin imkânı bulunmadığını söylemektedir.‖
526

 Aylık seminerler 

gençlerin taklide dayalı dini bilgi ve inançlarını bilgi açısından desteklemeye çalıĢmakta 

onların dinle ilgili tutum takınmalarına yardımcı olmaktadır. 

 c) Spor Müsabakaları: HDV camileri kendi bünyelerinde spor kulüpleri kurup 

gençlerin bu kulüplerde spor yapmalarını sağlamakta, bunun yanında Hollanda genelinde 

HDV‘ye ait diğer camilere ait kulüplerle spor müsabakaları düzenlenmekte, böylece gençlerin 

camiye olan ilgilerinin devam etmesi sağlanmaktadır.
527

 

 Katılımcı 43 spor müsabakalarının Camiler ve gençler için önemini Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır: “Spor müsabakaları gençlerin camiye ilgisini çekmek için oldukça önemlidir. 

Geçen sene cami bünyesinde futbol kulübü kuruldu ve cami takımımız Amsterdam’da yapılan 

turnuvalarda dereceler aldı. Haftada iki gün idman yapıp her hafta maçlardan sonra camiye 

                                                           
524

 Katılımcı 43 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 27.09.2010, Amsterdam. 
525

 Katılımcı 46 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 10.09.2010, Amsterdam.   
526  

Mualla Selçuk,;, ―Gençlik Çağı ve Ġnanç Olgusu (Ġnanç DavranıĢ Bütünlüğü Açısından Bir Deneme)‖, 

Gençlik Dönemi ve Eğitimi -TartıĢmalı Ġlmi Toplantı- (17-18/5/1998), ĠSAV Yay., Ġstanbul, 2000; ss.333-

358, s.339.. 
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gelip bir şeyler atıştırıp dini konular üzerine sohbetler yaptık. Oldukça yoğun katılımlı 

sohbetler yaptık. Bu sene bu aktivite çeşitli sebeplerden ötürü devam ettirilemediği için 

sohbete gelen gençlerin sayısı oldukça düştü.” 

 Spor müsabakaları gençler arasında arkadaĢlığı ve iletiĢimi arttırdığı gibi gençlerin 

fizyolojik geliĢimlerine paralel olarak ilgilerini çeken bir etkinliğe de dönüĢmüĢ 

durumdadır.
528

 Bu etkinlikler gençlerin camiye katılımını olumlu yönde etkilemekte, gençler 

hem Müslüman arkadaĢları ile vakit geçirmekte hem de cami ile olan iletiĢimini 

kuvvetlendirmektedir. 

d) Kamplar: HDV camilerinde gençlere yönelik kamplar düzenlemektedir. Gençleri 

motive etmek, dini, kültürel ve ahlaki yönden geliĢmelerini sağlamak için düzenlenen ve kısa 

süreli olan bu kamplarda öğrenciler Kuranı Kerim dersleri ile Kur-an okumalarını daha da 

geliĢtirmelerine yardımcı olunmaktadır. Gençler bu kampla birlikte, dini bilgiler dersleri ve 

yapılan sohbetlerle dini ve kültürel birikimlerini artırırken, doğa yürüyüĢleri, yüzme, film 

izleme, akĢam birlikte oynama gibi etkinliklerle aralarındaki samimiyeti ve arkadaĢlığı daha 

da pekiĢtirmeye çalıĢmaktadırlar.
529

  

Katılımcı 46 düzenlemiĢ oldukları kampların amacını ve önemi Ģu sözlerle 

açıklamıĢtır: “Kamplarımız çok uzun süreli değildir. Tabiî ki kısa süre içinde her şeyi 

öğretmemiz mümkün değil. Biz bu kısa süreli kamplarda gençlerimizin arkadaş grubu 

içerisinde daha önceden camide öğrendikleri bilgileri tekrar etmesini sağlıyoruz. Bunun yanı 

sıra kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek gençlerimizin birbirleri ile arkadaşlıklarını 

ilerletmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”
530
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 Bkz. Keten, a.g.e, s.5-8; bkz. Erkal, a.g.e, s.19. 
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 Katılımcı 46 ile Mülakat, HDV Camii Ġmamı, 10.09.2010, Amsterdam.   
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Bireyin arkadaĢ çevresinden en çok etkilendiği dönem olan gençlik evresinde 

HDV‘nin düzenlemiĢ olduğu bu kamplar gençlerin arkadaĢ çevresi içerisinde daha önceden 

öğrenmiĢ olduğu dini bilgilerin tekrarlanmasını sağlayarak onların sosyal-kültürel 

geliĢimlerine katkı sağladığı gibi yeni yaĢam tecrübesi kazanmalarına da yardımcı olmaktadır. 

e) Geziler: HDV camilerinde hem kültürel hem de eğlenceye yönelik geziler 

düzenlenmektedir. Türkiye‘de Ġstanbul ve Çanakkale gezileri, Ġspanya‘ya Endülüs gezisi ile 

gençlerin kendi dini ve kültürel geçmiĢlerini öğrenmeleri sağlanırken, Hollanda içindeki 

eğlence merkezlerine geziler düzenlenerek gençlerin eğlenmeleri de sağlanmaktadır.
531

 

Katılımcı 47 “Düzenlemiş olduğumuz gezilerin iki amacı bulunmaktadır. Birincisi 

Türkiye’ye yönelik gezilerimizde gençlerimizin kendi kültürlerini, tarihlerini tanımalarını 

sağlayarak onlarda Müslüman-Türk bilincini yerleştirmek. İkinci olarak, Hollanda içindeki 

eğlence parklarına düzenlediğimiz geziler ile gençlerin Caminin himayesinde eğlenmelerini 

böylece cami ile bütünleşmelerini sağlamaktır.”
532

 

Sosyal etkinlikler öğrencilerin kiĢiliklerini geliĢtirerek, onların kendi kendilerini 

gerçekleĢtirmelerine, sorumluluk ve önderlik gibi iyi niteliklerini güçlendirmelerine fırsat 

vermek ve boĢ zamanlarına iyi geçirmelerini sağlamak için düzenlenir.
533

 Camilerde dersler 

HDV‘nin belirlediği programlar ve çocukların ve gençlerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak 

yapılsa bile bunların ulaĢamadığı noktalar olabilir. Bu noktalara ulaĢmak ve gençlerin 

özellikle mesleki kiĢiliklerinin geliĢmesine yardım edecek bilgi, beceri ve alıĢkanlıkları 

kazandırmak ders dıĢı etkinliklerle gerçekleĢir. GeliĢme çağında kazanılan bu ilk yaĢantılar -

ki her sosyal etkinlik gerçek yasamdan kesitler içermektedir- çocuğa ya da gence 

―yönlendirici‖ nitelikte olumlu etkiler yapar. Böylece, sosyal etkinlikler, eğitimin genel 
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 Katılımcı 15 ile Mülakat, Amsterdam Kuba Camii Yöneticisi, 10.05.2010, Amsterdam. 
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amaçlarından önemli bir kısmının gerçekleĢtirilmesinde bir araç olarak kullanılır.
534

 HDV‘de 

bu sosyal etkinlikler sayesinde gençlere camilerde verdiği eğitimi pekiĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

4.1.2. Ġslam Eğitim Merkezi Vakfının (SICN) Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Ġslam Eğitim Merkezi Vakfı 1972 yılında Hollanda‘daki Türkler tarafından kurulan ilk 

vakıftır. Kendisine bağlı 48 kuruluĢ ile (40‘a yakını cami diğerleri öğrenci yurtları) gençlere 

yönelik hizmetler vermektedirler. 

SICN yöneticisi Katılımcı 9‘un kendilerini Ģöyle ifade etmektedirler: ―Biz okul değiliz, 

kurs veriyoruz. Okul teorik, kurs ise pratiktir. Arıcılığın okulu değil kursu olur. Süleyman 

Efendi hazretleri de böyle söylemiş. Ezan öğrenir namaz vakti gelince ezan okuruz. Dua 

öğrenir namaz vakti gelince duayı namazda okuruz. Biz pratiğe önem veriyoruz. Okul ve kurs 

birbirine zıt değil ama bütünleşmiş olursa daha kaliteli olur.”
 535

 

SICN yöneticisinin yukarıda da ifade ettiği üzere kendilerini dinin pratiklerini öğreten 

bir kurs olarak görmektedirler. Bu bakımdan gençlere yönelik faaliyetleri daha çok yatılı 

yurtlarında yapılan etkinlikler oluĢturmaktadır.  

SICN camilere gelen çocukları 14 yaĢına kadar dini eğitim vermekte, dinî eğitimlerine 

devam etmek isteyen gençleri yatılı yurtlarına yönlendirmektedir.
536

 Katılımcı 10 bu konuyu 

Ģöyle açıklamıĢtır:“14 yaşına kadar camilerimize ve kurslarımıza devam eden gençlerimizden 

eğitimine devam etmek isteyenleri kurslarımıza yönlendiriyoruz. Burada öğrencilerimiz yatılı 

olarak eğitimlerine devam etmektedirler.”
537
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2010 yılında SICN‘e bağlı yurtlarda 1500‘e yakın genç eğitim görmektedir.
538

 

Bu yurtlarda ―tekâmül‖ adını verdikleri ve Türkiye‘de de Süleymancı Cemaatinin 

uyguladığı medrese sistemini uygulamaktadırlar. Bu durumu SICN yöneticisi Katılımcı 9 Ģu 

Ģekilde açıklamaktadır: “Sistemi Türkiye’den alıyoruz burada uyguluyoruz. Nasıl ki Mercedes 

arabanın parçası Malezya’da bile üretilse buraya gelince şık diye oturuyorsa, Türkiye’deki 

sistem de buraya uymaktadır.”
539

  

Bu yurtlara devam eden öğrenciler normal okullarına devam ederken kaldıkları 

yurtlarda din derslerine de devam etmektedirler. Yüksek din öğretimi için SICN, Inholland 

Üniversitesi ile protokol yaparak bu üniversiteye bağlı dört yıllık bir Ġslam Ġlahiyat 

Yüksekokuluna öğrencilerini göndermekte, kendi ifadeleri ile teoriyi bu fakültede alan 

gençler pratiği SICN‘e bağlı kuruluĢlarda yapmaktadırlar. Bu yurtlardan lise öğrenimini 

bitirenleri Inholland Üniversitesi Ġslam Ġlahiyatı bölümüne gönderen SICN böylece kendi 

yetiĢmiĢ elamanına yüksek tahsil de yaptırarak Hollanda‘nın Ģartlarını, dilini, kültürünü bilen, 

bunun yanında Türk ve Ġslam kültürünü ve dilini de öğrenen genç din görevlileri yetiĢtirerek 

Hollanda‘daki gençlere yönelik hizmetleri devam ettirmeyi amaçlamaktadır.
540

 Katılımcı 9 bu 

konuya Ģu Ģekilde açıklık getirmiĢtir: “Biz yurtlara devam eden gençlerimize dini eğitimi 

gerekli şekilde veriyoruz fakat verdiğimiz bu eğitimin Hollanda eğitim sisteminde bir yeri 

olmadığı için diploma veremiyoruz. Böyle olunca da gençlerimiz resmi olarak görev 

alamıyorlar. Bu durumu aşmak için Inholland Üniversitesi ile işbirliği içinde İslam İlahiyatı 

bölümü açtık. Bu bölüme yurtlarımızda kalan öğrencileri yönlendirerek onların Üniversite 

diploması almasını sağlıyoruz.”
541
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Bu kurslara devam eden gençlere öncelikle Türkçe ve Arapça öğretilmekte daha sonra 

da dini bilgiler verilmektedir. Hollanda okullarına giden bu öğrenciler Hollanda okullarında 

Hollandaca, Ġngilizce, Almanca ve Fransızcayı öğrenmekte böylece hem bu kursları hem de 

Üniversiteyi bitiren bir genç 4-5 dil bilen bir din görevlisi olarak SICN‘de çalıĢmaya 

baĢlamaktadır.
542

 

Sonuç olarak SICN, gençlere yönelik hizmetlerini yurt binalarındaki yatılı kurslar ile 

devam ettirmekte ve Hollanda‘da görev yapabilecek kendi cemaatine bağlı din görevlisi, 

mühendis, doktor yetiĢtirmeyi hedeflemektedir.  

4.1.3. Hollanda Ġslam Federasyonu’nun (IGMG) Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda Ġslam Federasyonu kendine bağlı cami ve derneklerle Hollanda‘daki 

gençlere yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Hollanda Ġslam Federasyonu‘na bağlı cami ve 

derneklerdeki gençlere yönelik faaliyetler MGT Jongeren Federatie (Müslüman Gençler 

TeĢkilatı) tarafından yürütülmektedir.
543

 

1994 yılında kurulan MGT Jongeren Federatie Hollanda da kendine bağlı 13 gençlik 

teĢkilatı ve camilerdeki temsilcilikleri ile çalıĢmalarına devam etmektedir. MGT Jongeren 

Federatie kayıtlı 978 üyenin yanı sıra tüm Hollanda da yaĢayan insanlara ve özellikle gençlere 

yönelik faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.
544

 

MGT, kendi ifadeleriyle iki kültür arasında kalmıĢ gençlerin kimlik krizi yaĢamadan, 

içinde bulundukları topluma faydalı bireyler olmaları için faaliyetlerde bulunmayı 

amaçlayarak, bu doğrultuda Müslüman gençlerin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve 

haklarını koruyabilmelerini, gençlerin kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiĢtirmeleri, fert -

toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alıĢkanlığı kazanmaları, onların el becerileri ve 
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zihni çalıĢmasını birleĢtirerek çok yönlü geliĢmesini ve boĢ zamanlarını; kendisine, ailesine ve 

topluma yararlı iĢlerle değerlendirmelerini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.
545

 

Hollanda Ġslam Federasyonu ve MGT camilerde gençlere yönelik Ģu faaliyetlerde 

bulunmaktadır:
546

 

a) Orta Öğretim Kampı: 13-18 yaĢ arası gençlere yönelik düzenlenen bu kamplarda 

gençlere Hollandaca olarak Ġslam hakkında bilgiler verilmekte bunun yanında gençlerin 

popüler konular hakkında fikirlerini beyan ederek fikri mücadele yapmaları sağlanmaktadır. 

Yine gençlerin eğlenmelerine yönelik film, spor gibi aktiviteler de yapılmaktadır.
547

 

Katılımcı 16 orta öğretim kampları için Ģunları belirtmektedir: Hollanda’da yaşayan 

gençlerimiz maalesef Türkçe din dersi anlatıldığında derslerin çoğunu anlamamaktadır. Bu 

yüzden bu kamplarda din derslerini Hollandaca veriyoruz. Bu sayede gençler anlatılan 

konuları daha iyi anlamakta ve kampların sonunda yapılan münazaralarda kendilerini daha 

iyi ifade edebilmektedir.
548

 

Dil, zihinsel geliĢmenin göstergesi olduğu gibi aynı zamanda anlamanın da aracıdır. 

Dil aynı zamanda gencin sosyal beceriler edinmesinin ve bu becerileri kullanmasının aracı ve 

ön koĢuludur. Sosyal becerilerin baĢında gelen iletiĢim, bunu gerçekleĢtirecek araç olan dilin 

de geliĢmesine bağlıdır.
549

 

Dilin en önemli özelliklerinden birisi, düĢünce ile iç içe olmasıdır. DüĢünceler dil 

yardımıyla ortaya konur ve baĢkalarına iletilir. DüĢüncelerin geliĢmesini sağlayan temel 

unsur, kelimelerdir.  Kelime ve kavram zenginliği düĢünme sürecinde akılcılığa ve düĢünce 
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zenginliğine iĢaret eder. Ġnsanın kelime ve kavram yönünden zengin bir birikime sahip 

olması, düĢüncede de zengin olmasını sağlar.
550

 Bu bakımdan IGMG‘nin derslerini 

Hollandaca yapması öğrencilerin anlatılanları anlaması ve kavraması bakımından oldukça 

önemlidir. Çünkü Hollanda‘da yaĢayan Türk gençleri 2005 yılında okullarda anadil 

derslerinin kaldırılmasından sonra Türkçe eğitimi ancak camilerde anlatılan Ġslam derslerinde 

alabilmekte fakat bu da yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin Türkçeleri çok iyi 

olmadığından, Hollandaca anlatılan dersler öğrenci ve genç üzerinde daha etkili olmaktadır. 

IGMG‘de bu nedenlerle kamplardaki dersleri Hollandaca yapmaktadır. 

Yine bu kamplarda düzenlenen sosyal aktivitelerle gençlerin arkadaĢ grubu ile 

kaynaĢması sağlanarak sosyal kültürel yönden geliĢmelerine yardımcı olunmakta gençlerin 

sorumluluk duygusu kazanmaları sağlanmaktadır. 

b) Ağabey-Kardeş Projesi: Üniversiteye giden MGT‘ye bağlı gençler, ilköğretim ve 

ortaöğretime giden ve eğitim desteğine ihtiyaç duyan gençlere yönelik eğitim desteği vermeyi 

hedeflemektedir. Bu proje kapsamında üniversiteli gençler ilköğretim ve ortaöğretim 

çağındaki gençlere hem okul derslerine yardım etmekte hem de onları dini olarak camiye 

çekmek için yardımcı olmaktadır.
551

 

Katılımcı 16 ağabey-kardeĢ projesinin kendileri için önemini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

“Hollanda’daki Türk çocuklarının çoğu düşük dereceli ortaöğretim kurumlarına devam 

etmekte ve bu okullara gidenlerin çoğu öğrenim hayatlarının yarıda kesmektedir. Biz teşkilat 

olarak ilköğretim ve ortaöğretime giden gençlerimize hem rehberlik yapıyoruz hem de 

derslerine yardım ediyoruz. Üniversiteye giden genç kardeşlerimiz yardıma ihtiyaç duyan 
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arkadaşlarına yardım ederken, onları camideki programlara ve derslere gelmesi için de 

teşvik etmektedir.”
552

  

Birey sosyal ve duygusal davranıĢları, sınama-yanılma, direk öğrenme ve 

özdeĢleĢme/model alma yoluyla öğrenir.
553

 Bir baĢka kiĢinin duygu, düĢünce ve 

davranıĢlarının model alınması olarak bilinen özdeĢleĢme gencin sosyalleĢme sürecinde 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü gencin sosyal hayatı öğrenme kaynakları arasında yer 

alan özdeĢleĢmede genç, değer verdiği, sevdiği kiĢilerden gördüğü davranıĢları benimseyerek 

taklit eder, yetiĢkinlerin öğütlerinden çok özdeĢleĢme yoluyla bilgi ve tecrübe kazanır. Gencin 

bu öğrenme süreci dini öğrenmek için de geçerlidir.
554

 IGMG/MGT de ağabey-kardeĢ projesi 

ile gençlere bir rol-model oluĢturmaya çalıĢarak onların örnek alacağı ağabeyleri ile 

camilerdeki ve teĢkilatlarındaki programlara katılmalarını hedeflemektedir. 

c) Hapishane Ziyaretleri: MGT,  çeĢitli sebeplerle Hollanda hapishanelerine düĢmüĢ 

olan Müslüman gençleri tekrar topluma ve camiye kazandırmak için onları ziyaret ederek 

sorunları ile ilgilenmeye çalıĢmaktadır.
555

 

Hollanda‘daki Müslüman gençlerden hata iĢleyip hapislere düĢenlere yardım elini 

uzatan IGMG, onların mahkûmiyetleri bittiğinde topluma daha rahat entegre olmalarını ve 

dine yönelmelerini amaçlamaktadır. Hapislere düĢen ve zor günler geçiren gençlere MGT 

onların bu sıkıntılı günlerinde yalnız olmadığı hissi uyandırmakta ve onlara yardım ederek bu 

kiĢileri tekrar kazanma yoluna gitmektedir. 
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d) Gençlik Eğitim Projesi: Hollanda‘da yaĢayan gençlere yönelik 21 hafta süren bu 

kurslarda gençlere Temel Dini Bilgiler, Siyer, Uluslar arası Ġslami Hareketler, Hollanda 

Kurumlarına nasıl müracaat edilir… vb konularda bilgiler verilmektedir.
556

 

Katılımcı 16 gençlik eğitim projesi hakkında Ģunları söylemiĢtir: Hollanda’da 

Müslümanların iyi bir imajı yok. Hollanda toplumunda okula, işe giden birçok Müslüman 

genç çeşitli sorulara muhatap olmakta, fakat bu sorulara cevap veremedikleri gibi kendi 

kafaları da karışmaktadır. Yine teşkilatımızda görev alan arkadaşların dini bilgilerinin tam 

olmasını istiyoruz. Buna ek olarak bize gelip dinini öğrenmek isteyen birçok genç 

bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle yıl boyunca gençlerimize yönelik dini bilgiler kursu 

veriyoruz. Bu kurslarda temel dini bilgilerin yanı sıra Hollanda’da nasıl yaşanır, hak nasıl 

aranır gibi konuları da kursa gelen kardeşlerimize öğretiyoruz.”
557

 

Gençlik eğitim projesi gencin dini konularda bilgi edinmesini sağladığı gibi 

Hollanda‘da yaĢamak için gerekli bilgileri de sağlamaktadır. Gençler 21 hafta süren bu 

programda din hakkında bilmeleri gereken temel bilgileri almakta ve dini bilince sahip 

olmaları sağlanmaktadır. 

e) Kutlama Programları: Milli ve dini gün ve gecelerde gençlere yönelik kutlama 

faaliyetleri yapılarak gençlerin hem kendi dini ve milli günleri öğrenmeleri sağlanmakta hem 

de birbirleriyle kaynaĢmalarına yardımcı olunmaktadır.
558

 

Katılımcı 16 kutlama programlarının Hollanda‘da yaĢayan gençler için önemini Ģu 

cümlelerle ifade etmiĢtir: “Hollanda’da Müslümanlar olarak azınlık durumundayız. Milli ve 

dini gün ve gecelerde Türkiye’de olduğu gibi sokaklarda, resmi dairelerde bir heyecan 
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görememekteyiz. Biz gençlerimizin Türkiye’de olduğu gibi heyecan içerisinde bu günleri 

kutlamalarını istiyoruz.”
559

  

Milli ve dini günlerin kutlanması gençlerin Müslüman ve Türk bilincine sahip olmaları 

bakımından oldukça önemlidir. Bu özel günler toplumun dayanıĢmasını sağladığı gibi aynı 

zamanda insanların kendi kimliklerini yeniden hatırlamalarına da neden olmaktadır. Bireyin 

kimliğinin oluĢtuğu gençlik evresinde bu tür kutlamalar gençlerin kimlik oluĢumuna yardım 

etmektedir.  

f) Spor Müsabakaları: Hilal spor adında kurmuĢ oldukları futbol kulübü ile gençleri 

spora teĢvik eden MGT, kendisine bağlı camilerden gelen gençlerin kendi aralarında 

oluĢturdukları takımlar ile futbol, paintball gibi spor müsabakaları düzenlemektedir.
560

 

MGT‘nin düzenlemiĢ olduğu bu spor aktiviteleri sayesinde gençler kendi arkadaĢ 

grupları ile takım oluĢturarak müsabakalara katılmakta, böylece hem arkadaĢları hem de MGT 

ile iliĢkilerini güçlendirmektedir. 

g) Umre Ziyaretleri: MGT, her sene gençleri Umre ziyaretine götürmekte, Umre 

dönüĢünde gençlere coĢkulu bir karĢılama yaparak ve onları diğer gençlerle buluĢturarak 

umreye gidemeyen diğer gençleri teĢvik etmektedirler.
561

  

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, gençlik döneminde özdeĢleĢme gencin davranıĢlarını 

etkileyen en önemli etkenlerden biridir. MGT umre ziyaretlerinde hem gençlerin manevi 

olarak etkilenmesini sağlamaya çalıĢmakta hem de umreye gidemeyen gençlere umreye 

gidenleri model olarak göstermektedir.  
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h) Ev Sohbetleri: MGT kendisine bağlı camilere gelen gençlerin daha sıcak ve samimi 

bir ortamda dini bilgileri öğrenebilmeleri için onlara yönelik ev sohbetleri düzenlemekte ve 

sohbetlere daha az sayıda genç katıldığından derslerin verimliliği çok olmaktadır.
562

 

Katılımcı 16 gençlerin ev sohbetlerine olan ilgisini Ģöyle açıklamıĢtır: “ Ev sohbetleri 

gençlerimiz için ilgi çekici olmaktadır. Çünkü evlerde sıcak ve samimi bir ortamda 

çaylarımızı içerek pastalarımızı yiyerek sohbet yapıyoruz. Böyle olunca sohbete gelen kişi 

sayısı az da olsa katılım sürekli olmaktadır. Bu da sohbetlerimizde devamlılığı 

sağlamaktadır.”
563

 

j) Geziler: MGT, Bosna-Hersek, Türkiye‘ye dini ve kültürel geziler ile Hollanda 

içindeki eğlence merkezlerine gençleri götürerek onların birlikte olmalarını sağlamaktadır.
564

 

Bu geziler sayesinde gençler tarihleri, kültürleri ve dinleri hakkında bilince sahip 

olmaktadır. Çünkü Hollanda‘da yaĢayan Türk gençleri kendi dil, kültür ve tarihlerini öğrenme 

fırsatı bulamamakta, bu tür geziler onların tarih ve kültür bilinci oluĢturmalarında önemli yer 

tutmaktadır.  

i) Bilgi Yarışmaları: MGT, 13-17 ve 18-24 yaĢ arasındaki gençlere yönelik dini 

konularda bilgi yarıĢmaları düzenleyerek kendisine bağlı camilerdeki gençlerin rekabet 

ortamında birbirilerinin dini konulardaki bilgilerini arttırmaya teĢvik etmeyi 

hedeflemektedir.
565

 

Rekabet duygusu hem ilgiyi hem de baĢarıyı arttıran bir unsurdur. Bilgi yarıĢmaları 

sayesinde gençlerin dini konulara ilgisi ve bilgisi artmakta hem de yarıĢmalar sayesinde kendi 

aralarında kaynaĢma sağlamaktadır. 
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4.2. Müslüman Faslıların Gençlere Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda‘da ikinci büyük Müslüman nüfusu teĢkil eden Faslıların, ülke genelinde 150 

camisi bulunmaktadır. Bu camilerin 110‘u UMMON (Unie Van Marokkaanse 

Moskeeorganisates in Nederland, Hollanda Faslı Camii KuruluĢları Birliği) adlı üst Ģemsiye 

örgüte bağlıdır.
566

 Faslı camilerinde gençlere yönelik faaliyetler olmakla birlikte bu faaliyetler 

Türk camilerindeki gibi yoğun değildir.  

Faslıların camilerinde gençlere yönelik faaliyetleri Ģunlardır: 

a)İslam Dersleri: Bu dersler 16 yaĢ ve yukarısı gençler için Utrecht‘deki Faslıların 

merkez cami el-Tevhid tarafından Cumartesi günleri ve üç yıl süre ile verilen bir eğitim 

programıdır. Bu eğitim programında Kuran, Arapça, Fıkıh ve Siyer gibi dersler okutulmakta 

üçüncü yılında sonunda öğrencilere birer diploma verilmektedir.
567

 

UMMON baĢkanı Katılımcı 44 Ġslam dersleri konusunda Ģu önemli ayrıntıya dikkat 

çekmiĢtir: “Normalde 14 yaşından sonraki gençlerimiz için camilerimizin çoğunda planlı ve 

programlı bir kurs bulunmamaktadır. Utrecht’deki el-Tevhid camimiz bu konuda istisnadır. 

Bu camimizde 3 yıl devam eden İslam dersleri kursları düzenlenmektedir.‖
568

 

Gençliğin dini bunalım ve Ģüphe döneminde olduğu 14-18 yaĢ arası için sadece 

Utrecht Ģehrindeki merkez camiinde kursun olması, Faslı Müslüman gençler için olumsuz bir 

durumdur. Hollanda gibi aĢırı seküler bir toplumda yaĢamalarının yanı sıra Ġslam‘a karĢı 

olumsuz bir tavrın olduğu ülkede
569

 Müslüman gençlerin kendi dinleri hakkında gerçek 
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bilgilere ulaĢması hayati derecede önemlidir. Gerçek dini bilgilerini elde edemeyen gençlikte 

inanç-eylem uyumsuzluğunun ortaya çıkması kaçınılmazdır.
570

  

b)Fas Gezileri: Faslılara ait camiler, gençleri ana vatanları olan Fas‘a iki haftalık 

geziye götürerek gençlerin kendi dil ve kültürlerini unutmamalarını sağlamaya 

çalıĢmaktadırlar.
571

 

Katılımcı 44 düzenlemiĢ oldukları Fas gezilerinin önemini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

“Her sene iki haftalık programlarla gençlerimizi anavatanımız olan Fas’a götürüyoruz. Bu 

gezilerin yarı masrafını biz öderken diğer yarısının gencin kendisi ödemektedir. Bu gezilerde 

gençlerimiz anavatanlarını daha yakından tanımakta, kendi din, dil ve kültürleri hakkında 

birinci elden bilgi toplamaktadır.”
572

 

Yapılan bir gezinin, gözlenen bir olayın veya materyalin unutulması çok zordur.
573

 

Buradan hareketle gezi- gözlem ve inceleme yöntemi kullanılarak yapılan bir öğretimin, 

gençler üzerinde kalıcı ve etkili olacağı çok açıktır. Gezi- gözlem ve inceleme yöntemi, 

genelde gruplar halinde yapıldığı için bu gruplara katılan gencin grup çalıĢması yapması, 

gruptaki diğer gençlerle iĢbirliği içinde olması beklenir. Bu sebeple gezi- gözlem ve inceleme 

yöntemi, grupla çalıĢma ve iĢbirliği imkânları sağlar ve gencin bu konudaki yeteneklerini 

geliĢtirir.
574

 Gezi- gözlem ve inceleme yöntemi, genci sınıftaki teorik bilgilerin sınırlılığından 

alır, pratik hayatın içine götürür. Bu yöntemde genç olaylarla ve nesnelerle yüz yüze 

gelmektedir. Gezi ve gözlem yoluyla öğrenci çevresindeki varlıklar ve olaylar hakkında 
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doğrudan ve ilk elden bilgi edinir.
575

 Bu bakımdan Faslıların düzenlemiĢ oldukları bu geziler 

Faslı gençlerin kendi dil, din ve kültürlerini birinci elden öğrenmeleri bakımından oldukça 

önemlidir. 

c) Aylık Seminerler: Gençlere yönelik Ġslam ile ilgili konuların anlatıldığı bu 

seminerler aylık olarak yapılmakta ve seminerler yemekli olmaktadır. Bu seminerlerde 

gençler o ay için belirlenen konu hakkında bilgi edinebildikleri gibi, kendilerinin aklına 

takılan sorulara da cevap verebilmektedirler.
576

 

Katılımcı 44 bu seminerler için Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: “Gençlerimiz yönelik çok 

fazla planlı programlı kursumuz olmadığı için onları bu bilgi taleplerini aylık seminerler ile 

karşılamaya çalışıyoruz. Sizin bu akşam burada gözlemlediğiniz üzere bu toplantılara yurt içi 

ve yurt dışından birçok Faslı din adamı ve entelektüel çağırıyoruz. Burada Arapça konuşma 

yapılırken aynı anda Hollandacaya da tercüme ederek gençlerimizin konuları daha iyi 

anlamalarına yardımcı oluyoruz. Yine seminerin sonunda ikram yaparak birlik ve 

beraberliğimizi pekiştiriyoruz.”
577

 

Bu aylık seminerler ile Faslı Müslümanlar gençlerin dini bilgi ihtiyacını karĢılamaya 

çalıĢmakta, sordukları sorulara cevaplar aramaktadır. 

d)Kadın Dersleri: Hollanda‘daki Fas camilerinin cemaatinin yaklaĢık %25‘ini 

bayanlar oluĢturmaktadır. Bu bakımdan Fas camilerinde genç kız ve kadınlara yönelik haftada 

bir gün Arapça, Kuran ve Tecvid dersleri verilmektedir.
578

 

UMMON baĢkanı Katılımcı 44, “Kadınlar camilerimizin en önemli cemaati 

durumundadır. Gerek vakit namazları gerekse Cuma ve bayram namazlarında cemaatimizin 
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yaklaşık dörtte biri kadındır. Bunun yanı sıra cami derslerine devam konusunda da genç 

kızlarımız ve kadınlarımız erkeklere göre daha fazladır. Bu yüzden kadın cemaatimize daha 

çok önem veriyoruz.”
579

 

Faslılar cemaatlerinin önemli bir kısmını oluĢturan genç kız ve kadınlara yönelik bu 

kurslarda kadınlarını eğitmekte onların dinlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. 

e) Spor: Fas camileri kendi gençlerine yönelik olarak spor aktiviteleri yaparak 

gençlerin camiyle ve kendi aralarında bütünleĢmesini sağlamaya çalıĢmaktadır.
580

 

f) Dil Kursları: Faslılar camilerinde Hollanda‘ya yeni gelen gençler için Hollandaca 

dil kursları, Hollanda‘da doğup büyüyen gençler için Arapça ve Berberice dersler 

verilmektedir.
581

 

Dil kurslarının öncelikli amacı Fas‘tan Hollanda‘ya göç eden Faslı gençlere 

Hollandacayı öğreterek onların Hollanda toplumunda sıkıntı yaĢamadan iĢ bulup hayatına 

devam etmesini sağlamaktır. Bu kursların diğer bir amacı ise Hollanda‘da doğup büyüyen 

gençlere kendi anadillerini öğreterek kendi dil ve kültürlerini unutmamalarını sağlamaktır.  

g) Okul Derslerine Yardımcı Kurslar: Fas camilerinde ilköğretim ve ortaöğretime 

giden gençlerin okul derslerine yardımcı olmak için kurslar düzenlenmekte ve ihtiyacı olan 

Faslı gençler bu kurslarda eğitim görmektedir.
582

 

Katılımcı 48 bu konuda, “Gençlerimizin ailesinin büyük bir bölümü Hollandacası 

zayıf olan ve eğitim seviyesi düşük insanlardan oluşmaktadır. Bu olumsuz durum gençlerin 
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okul hayatını da etkilemekte, onlara derslerinde yardımcı olacak kimse bulamamaktadırlar. 

Bundan dolayı camilerimizde onlara yönelik okul dersleri kursları veriyoruz.‖
583

  

 Gençlere yönelik bu kurslar onların okul derslerine yardımcı olduğu gibi gençleri cami 

atmosferine de çekmektedir.  

4.3. Müslümanların Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaç, Muhteva ve Yöntem 

Açısından Değerlendirilmesi 

Hollanda‘da Müslümanların gençlere yönelik faaliyetlerinde birçok problemle 

karĢılaĢılmaktadır. Bunlar arasında gençlerin iki kültür arasında kalması,
584

 eğitim 

durumlarının düĢüklüğü, kendi ana dillerini yeterince anlayamamaları, çoğu gencin 

ortaöğretime baĢladıktan sonra camiye gelmeyi bırakması en önemliler arasındadır.
585

 

 Yukarıdaki problemlere ek olarak Ģunları sayabiliriz;  

Hollanda medyasının Faslı gençleri kötü gösteren haberleri, Müslüman gençlerin 

çoğunun eğitim hayatlarını bitiremeden okullardan ayrılmaları, çoğu Müslüman gencin 

kendini Müslüman olarak tanımlamasına rağmen farklı din anlayıĢlarına sahip olmaları,
586

 

Müslüman ailelerin sosyal statüsünün gençlere de yansıması, velilerin çocukları ile 

ilgilenmemesi
587

 gibi problemler de Müslüman gençliğin karĢılaĢtığı sorunlar arasındadır. 

Hollanda‘da gençlerin camiye gelmemesinin bir diğer sebebi de aileleridir. Dindar 

olan aileler çocuklarını gönderirken dindar olmayanlar çocuklarının camiye gitmelerini 

önemsememektedirler. Ailelerin çoğunun çocuklarının sadece dini değil diğer eğitim 
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hayatıyla da yakından ilgilenmemesi gençleri büyük bir boĢluk içinde bırakmıĢtır.
588

 Bu 

boĢluk sonucunda gençler arkadaĢ çevrelerinin de etkisi ile kötü alıĢkanlıklara 

sürüklenmektedir.
589

 

Hollanda‘da gençliğe yönelik hizmetlerde SICN ve IGMG daha ön planda 

görülmektedir. Örneğin IGMG, kendi bünyesinde oluĢturduğu MGT ile camilerde ve cami 

dıĢında gençlere yönelik faaliyetleri ciddiyetle yapmakta her senenin sonunda bölgelerdeki 

yöneticilerini bir araya toplayıp yıllık çalıĢma raporu yayınlamaktadır. Buna ek olarak MGT 

çalıĢanları ve yönetiminin de gençlerden oluĢması sebebiyle gençler MGT‘nin aktivitelerine 

daha çok ilgi göstermektedir. SICN ise cemaat mantığı içerisinde yurt binalarında yürüttüğü 

hizmetlerle ileriki kadrolarını üniversite mezunu, dil bilen gençlerden oluĢturmayı 

hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda disiplinli bir Ģekilde çalıĢmalarına devam etmekte 

ve SICN yöneticisi Katılımcı 9‘un ifadesi ile “çokluktan çok kalite ile yarıştıklarını” 

belirtmektedirler. 

Hem Türk hem de Fas camilerinde gençlere yönelik hizmetlerde bir istikrar 

gözükmemektedir. Örneğin HDV camilerinde imamlar 2-4 sene arasında değiĢmekte, eğer 

imamın kendi gayreti varsa gençler camiye gelmekte, din görevlisinin bir gayreti yoksa 

gençliğe yönelik herhangi bir hizmet olmamaktadır. Gençliğe yönelik faaliyetlerin nasıl 

olması gerektiği konusunda kendi görüĢlerini bildiren SICN yöneticisi Katılımcı 10‘a göre 
590

 

“Hollanda’daki gençliğe yönelik problemler memur zihniyeti ile değil idealist zihniyetle 

çözülür.”diyerek camilerde gençlere yönelik faaliyetlerde izlenmesi gereken yöntem hakkında 

bilgi vermiĢtir. Bu bakımdan Hollanda‘daki gençlere yönelik hizmetlerde kurumsallıktan çok 

bireysellik daha ön planda gözükmektedir. IGMG yöneticilerinden Katılımcı 17, kendisinin 
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yoğun çalıĢmaları sonucunda kendi bölgesindeki camide birçok genci bir araya getirdiğini, 

ancak kendisinden sonra bu grubun dağıldığını belirtmiĢtir.
591

       

Hollanda‘daki camiler derneklerinin yönetiminin yaĢlılarda olması, gençlere hemen 

hemen hiç yer verilmemesi gençlere yönelik faaliyetler konusunda camilerin yeterince önem 

vermemesine neden olmaktadır. Gençlerin cami yönetiminde olması onların camiye daha 

yakın olmasını sağlayabilecektir.
592

 

 Tüm bu olumsuzluklara rağmen Müslümanlar Hollanda‘da camiler gençlere yönelik 

faaliyetlerine devam etmektedirler. 

1) Müslümanların Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaçları 

 Müslümanların camilerde gençlere yönelik hizmetlerinin amaçları Ģunlardır: 

 a) Dini Konularda Bilgiler Vermek: HDV‘nin düzenlemiĢ olduğu haftalık sohbetler, 

aylık seminerler ile IGMG‘nin düzenlemiĢ olduğu orta öğretim kampları, gençlik eğitim 

projesi ve ev sohbetleri gibi etkinlikler ile UMMON‘un aylık seminerleri ve üç yıl süren 

Ġslam dersleri gençlere dini konularda bilgiler vermek için düzenlenen aktivitelerdir. Bu 

aktiviteler bireyin dini bilgiye en çok ihtiyacı olduğu gençlik evresi için oldukça önemlidir. 

Çünkü Hollanda gibi seküler bir toplumda yaĢamanın yanı sıra Müslüman imajının oldukça 

olumsuz olduğu bir yerde gencin kendi dini hakkında bilgi edinmesi önemlidir. Gençler dini 

konularda gerçek bilgileri öğrenerek Hollanda toplumundaki yaĢamlarının kolaylaĢtırmıĢ 

olmaktadır. 

 b) Milli Kültür Bilinci Aşılamak: Anavatanlarından uzakta kalan Müslümanlar için 

kendi çocuk ve gençlerine milli kültür bilincini aĢılamak Müslümanların gelecekleri için 
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oldukça önemlidir. Bu bakımdan Faslılar ve Türkler, kendi ülkelerine düzenledikleri geziler, 

kamplar ve milli ve dini gün ve gecelerde yapılan programlarla kendi gençlerine milli kültür 

bilincini aĢılamaya çalıĢmaktadırlar. 

 c) Cemaat İçin Adam Yatıştırma: IGMG ve SICN bir cemaat oluĢumu olduğu için 

geleceklerini garanti altına almak için kendi elemanlarını yetiĢtirmek istemektedir. Örneğin 

SICN‘in gençliğe yönelik bütün faaliyetleri cemaat için elaman yetiĢtirme kapsamında 

değerlendirilebilir. SICN 14 yaĢından itibaren gençleri kendi yurtlarına yatılı olarak almakta 

onlara dini eğitim verirken aynı zamanda onların Hollanda okullarını baĢarılı bir Ģekilde 

bitirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu Ģekilde dil bilen üniversite mezunu cemaat adamı 

yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. 

 IGMG ise Hollanda‘da yaĢayan bütün Müslüman gençlere hitap ederken aynı zamanda 

kendi teĢkilatında gönüllü görev alan gençlerin eğitimi ile de ilgilenmektedir. Gençlik eğitimi 

projesi çerçevesinde 21 hafta süren kurslara kendi elamanlarının katılımını zorunlu 

kılmaktadır. Bu Ģekilde kendi elamanlarının daha iyi ve bilinçli yetiĢmesini hedeflemektedir. 

    2)  Müslümanların Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Muhtevası 

 Hollanda‘da yaĢayan Müslümanların gençliğe yönelik hizmetlerinin muhtevasını 

ilmihal bilgisi, Kuran öğretimi, medrese programı ile milli ve dini semboller oluĢturmaktadır. 

 HDV ve IGMG ve UMMON‘un Müslümanların gençlere yönelik düzenlemiĢ 

oldukları kursların ana muhtevasını Kuran‘ı iyi okuyabilmek ve ilmihal bilgilerini öğrenmek 

oluĢturmaktadır.  SICN‘in yurtlarında klasik medrese eğitimi verilmekte gençliğe yönelik 

hizmetlerinin muhtevasını medrese eğitimi oluĢturmaktadır. 

 Milli ve dini sembollerin en önemlisi olan milli ve dini bayramlar, Müslüman 

gençliğin kendi din, dil ve kültür bilincini kazanmaları açısında önemlidir. Bu bakımdan 
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Müslümanların gençliğe yönelik hizmetler içinde milli ve dini bayramlar önemli bir yer teĢkil 

etmektedir. 

 3) Müslümanların Gençliğe Yönelik Hizmetlerinde Kullandıkları Yöntemler 

a) Hollandaca Bilen Din Görevlileri Bulmak: Hollanda‘da camilerde gençlere yönelik 

hizmetlerde karĢılaĢılan birinci problem dil problemidir. Camide görev yapan din görevlisinin 

Hollandacayı bilmemesi, buna mukabil camiye gelen gencin anadilini bilmemesi din görevlisi 

ile gencin arasında iletiĢim problemlerinin ortaya çıkmaya baĢlamasına ve gençlerin camiye 

gelmemesine neden olmaktadır. Yine Hollandaca Ġslam‘ı anlatan kaynağın olmaması ve 

camilerde gençlere yönelik materyal eksikliği de gençlere yönelik faaliyetlerin etkili 

olmamasına yol açmaktadır.
593

 2005 yılında Hollanda‘da yapılan bir araĢtırmada camilerde 

Hollandacanın kullanılması halinde Müslüman gençlerin camiye daha çok gelecekleri 

belirtilmiĢtir. Aynı araĢtırmada dil problemi yüzünden gençler üzerinde Ġmamların çok az 

etkili olduğu ve problemlerini aile, arkadaĢ ve internet aracılığı ile çözmeye çalıĢtığı 

belirtilmiĢtir.
594

 

Dil problemini halletmek için SICN Hollandaca bilen din görevlisi problemini, kendi 

yurtlarında kalan öğrencileri Ġslam Ġlahiyat Yüksek okuluna göndererek gidermeye çalıĢırken, 

HDV, IGMG ve Faslıların bu yönde ciddi adımları görülmemektedir. Müslüman derneklerin 

bu durumuna karĢın 2008 yılında Amsterdam‘ın Slotervaart semtinde Ġsviçre kökenli 

Müslüman Tarık Ramazan önderliğinde açılan çok kültürlü cami Hollanda‘daki tüm 

Müslümanlara hitap etme özelliğine sahiptir. Bu camide hutbelerden vaaza, dini derslerden 
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konferanslara kadar her Ģey Hollandaca yapılmakta ve gençlerin çok yoğun ilgisini 

çekmektedir.
595

 

 b) Gençlere Özdeşleme Yapabilecekleri Model Sunma: Bireyin kimlik oluĢumunun 

gerçekleĢtiği gençlik evresinde gencin rol model alacağı kiĢiler oldukça önemlidir. Gencin 

taklit edip model aldığı yani özdeĢleĢtiği kiĢiler onun kimliğinin bir parçası olmaktadır. 

Örneğin IGMG‘nin yapmıĢ olduğu ağabey-kardeĢ projesi bu yöntemin uygulanmaya 

çalıĢıldığı bir aktivitedir. 

c)Klasik Sistem: Ġslam dünyasında en eski yöntem olarak kabul edilen ilmihalci 

anlayıĢ gençliğe yönelik aktivitelerde kullanılmakta fakat bu konuda ciddi eleĢtiriler 

de almaktadır.  Yine ilmihalci anlayıĢın yanı sıra camilerde gençlere yönelik verilen 

derslerde, din görevlilerin çok otoriter ve emredici Ģekilde bir üslupla konuĢması, din 

görevlilerin pedagojik olarak eksiklikleri gençlerin cami hizmetlerinden 

yararlanmasını engellemektedir. Hollandalıların yapmıĢ olduğu bir araĢtırmada bir 

Müslüman gencin “İmamlar sanki 1400 yıl öncesince yaşıyormuşuz gibi 

davranıyorlar” sözü din görevlilerinin pedagojik eksikliklerini ve klasik anlayıĢını 

gösteren bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır.
596
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5. Hollanda’da Yahudilerde Yaygın Din Eğitimi 

5.1. Hollanda’da Yahudi Cemaati ve Havralar 

Havra veya Sinagog, (Ġbranice  (בית כנסתMusevilerin toplu halde ibadet ettikleri 

tapınaktır. Yunanca sun (birlikte) ve agein (getirmek) kelimelerinin birleĢmesinden 

oluĢmuĢtur ve "toplanmak, bir araya gelmek" anlamlarına gelir. Gerek günlük, gerekse 

haftalık ibadetin yapılması, kutsal kitapların okunması ve dini emirlerin öğrenilmesi için 

Yahudi cemaatinin toplandığı yapılardır. Toplanmalar ġabat (Cumartesi) günü ve günde üç 

defa yapılır.
597

 

Sinagoglar doğu-batı yönüne doğru yapılır, sinagogun doğu kısmının içinde Tevratın 

bulunduğu Ehal AkodeĢ ve bunun sağında solunda ya da bazen sinagogun tam ortasında 

Tevrat'ın okunduğu bölüm olan teva bulunur. Türkiye'de ibadet Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na 

yani doğu yönüne (mizrah) dönülerek yapılır. Kudüs'ün doğusunda yaĢayan Yahudiler ise 

Kudüs'e yani batıya dönerek ibadet ederler.
598

 

Musevilikte Ģirk kabul edildiğinden sinagoglarda resim heykel gibi tasvirler kesinlikle 

bulunmaz.
599

 

Reformist sinagoglarda kadınlar ile erkekler karıĢık otururken, Ortodoks Musevilik ve 

Tutucu musevilik'de kadınların oturma yeri ayrıdır. Genellikle sinagogun üst tarafında loca 

Ģeklinde olan bu kadınlar bölümüne Ġbranice Azara adı verilir.
600

 

Sinagog içinde erkekler baĢlarını Kipa adı verilen ufak takkeler ile örterken, evli 

kadınlar baĢlarını örterler. Ancak reformistlerde bu tür uygulamalara rastlanmayabilir.
601
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Hollanda‘nın Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ve Utrecht gibi büyük Ģehirler de 

dahil olmak üzere, 19 Ģehirde toplam 40 Havra bulunmaktadır. Bu havraların 20'si Ortodoks 

Yahudilere ait iken 12'si Liberal Yahudilere, diğerleri de Hollanda‘da yaĢayan küçük Yahudi 

cemaatlerine aittir.
602

 Hollanda‘daki Yahudi cemaati beĢ değiĢik organizasyon Ģeklinde 

örgütlenmiĢtir. Bunlar: 

5.1.1. Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K) (Hollandalı Ġsrailliler 

Birliği): 

Hollanda‘daki en büyük Yahudi organizasyonu olan NIK (Hollandalı Ġsrailliler 

Birliği) 1814 yılında Sephardi (Ġspanyol-Portekiz Yahudileri) ile AĢkanazi (Doğu Avrupa 

Yahudileri) geleneğinden gelen Ortodoks Yahudileri birleĢtiren üst Ģemsiye bir kuruluĢtur.
603

 

1871 yılında ise sadece AĢkanizleri temsil eden bir kuruluĢ olmuĢtur.
604

 II. Dünya savaĢı 

öncesinde 139 adet Yahudi Cemaatine ve 120 bine yakın üyeye sahip olan NIK‘in üyelerinin 

105 bini II. Dünya savaĢı sırasında Naziler tarafından öldürülmüĢtür. Günümüzde Hollanda 

genelinde 5000 üyeye, 36 cemaate ve 20 tane Haham‘a sahiptir. Haham Dr. Raphael Evers 

NIK‘in günümüzdeki baĢkanıdır.
605

 

5.1.2. Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (N.V.P.J) (Ġlerici Yahudi 

Hollandalılar Birliği): 

1931 yılında Nazi zulmünden kaçan Alman Yahudilerinden bir grup tarafından 

Liberaal Joods Gemeenschap (L.J.G) (Liberal Yahudi Birliği) adı altında kurulmuĢtur. Ġlk 

kuruldukları senelerde sadece 900 üyeye sahip olan Liberal Yahudilerin savaĢ sonrasında 
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nerdeyse hiç üyeleri kalmamıĢtır. 1955 yılında Haham Jacob Soetendorp öncülüğünde 

baĢlatılan faaliyetler sayesinde üye sayısını hızla artırmıĢtır.
606

 2011 yılına gelindiğinde 

Hollanda‘nın Brabant, Rotterdam, Flevoland gibi Ģehirlerindeki diğer Yahudi cemaatleri ile 

birleĢen Liberal Yahudiler NVPJ (Ġlerici Yahudi Hollandalılar Birliğini) adı altında isimlerini 

yenilemiĢ ve Ġlerici Yahudiler Dünya Birliği adı altındaki uluslar arası Yahudi teĢkilatına üye 

olmuĢlardır.
607

 Günümüzde Hollanda genelinde 3700 üyeye ve on iki hahama sahip olan 

Liberal Yahudilerin 
608

―Levend Joods Geloof (Yahudi Ġnancını YaĢatma)‖ adıyla bir de 

dergileri bulunmaktadır.
609

 

5.1.3. Beit Ha’Chidush  (BHC) (Yahudi Yenilenme Hareketi): 

Ġbranice ―Yenilenme Evi‖ manasına gelen Beit Ha‘Chidush Yahudi cemaati 1955 

yılında Hollanda‘nın ilk kadın hahamı Elisa Klapheck tarafından 1995 yılında kurulmuĢtur. 

EĢcinselliğe karĢı toleranslı ve annesi Yahudi olmayan sadece babası Yahudi olanları Yahudi 

olarak kabul eden bu cemaat
610

 kendisini Avrupa‘daki Yahudi aydınlanmasından esinlenen bir 

grup olarak tanımlamaktadır.
611

 

Beit Ha‘Chidush cemaatini genel olarak seküler Yahudiler oluĢturmaktadır. 50‘si aktif 

olmak üzere toplam 100 üyeye sahip olan cemaatin ABD‘deki Yahudi Yenilenme Cemaati ve 

Ġngiltere‘deki Liberal Yahudilerle güçlü bağları bulunmaktadır.
612

 Cemaatin Ģu andaki 

liderliğini bayan haham Clary Rooda yapmaktadır.
613
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5.1.4. Portugees Israelitisch Kerkgenootschap (P.I.K) (Portekizli Ġsrailliler Dini 

Cemaati): 

15. yüzyılda Endülüs Emevi devletinin yıkılmasının ardından Ġberya yarımadasından 

(Ġspanya ve Portekiz)  Hollanda‘ya gelen Yahudiler tarafından 1870 yılında kurulmuĢtur.
614

 II. 

Dünya savaĢı öncesinde 4500 üyesi bulunan P.I.K‘in savaĢ sonunda 800 üyesi kalmıĢtır. 

Ortodoks Yahudiliği benimseyen P.I.K‘in 270 aileden (yaklaĢık 600 kiĢi) oluĢan üyesi vardır. 

Müntesiplerinin tamamına yakının Amsterdam ve civarında yaĢamaktadır. Amsterdam ve 

Amstelveen‘de birer adet olmak üzere toplam iki tane Havrası bulunan P.I.K‘in üç tane 

hahamı bulunmaktadır.
615

 

5.1.5. Masorati Joods  (Masorati Yahudi Cemaati): 

Ġbranice geleneksel manasına gelen Masorati kelimesi 1800'lü yıllarda, Aydınlanma ve 

Yahudilerin serbestleĢmesinin getirdiği değiĢimlere Yahudiler tarafından verilen bir tepki 

olarak Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri'nde ortaya çıkan bir cemaat adı için 

kullanılmıĢtır. Masorati Yahudi cemaatinin Hollanda‘da oluĢumu ise 2004 yılında 

N.I.K(Hollandalı Ġsrailliler Birliği)‘den ayrılan bir grup Yahudi tarafından Bernard Cohen 

liderliğinde Almere Ģehrinde kurulmasıyla baĢlamıĢtır. Masorati Yahudilerinin havraları ise 

Weesp Ģehrinde bulunmaktadır. 2005 yılında 75 üyesi varken
616

 2011 yılında ise 200‘e yakın 

üyesi bulunmaktadır.
617

  

5.2. Hollanda’da Havralarda Din Eğitimi 

Hollanda‘da 40 bin ile 50 bin arasında Yahudinin yaĢadığı tahmin edilmektedir. Bu 

Yahudilerin yarısına yakını Amsterdam Ģehrinde yaĢamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz 
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Yahudi cemaatlerinin üye sayısını dikkate aldığımızda Yahudi nüfusunun ancak %20-25‘nin 

bir Yahudi cemaatine üye olduğu görülmektedir. Hollanda genelinde 40 adet Havra 

bulunmasına rağmen tüm havralarda din eğitimi verilmemektedir. Bunun yerine büyük 

cemaatlerin merkezi durumundaki içinde Havranın da bulunduğu külliye Ģeklindeki cemaat 

merkezlerinde verilmektedir.
618

  

5.2.1. Ortodoks Yahudilerde Yaygın Din Eğitimi 

Ortodoks Yahudilik, hem Yazılı hem de Sözlü Tora'nın Tanrı tarafından Musa'ya 

vahyolunduğunu ve ihtiva ettiği yasaların bağlayıcı ve değiĢmez olduğunu savunur. Ortodoks 

Yahudiler, Moses Isserlis'in HaMappah adlı çalıĢması ve MiĢna Berurah gibi, ġulhan Aruh 

(Halaha'nın büyük ölçüde Seferad geleneklerini öne çıkaran kısaltılmıĢ bir tedvini) üzerine 

yapılan tefsirleri Yahudi hukukunun kati yasası kabul eder ve Kudüs Tapınağı dönemindeki 

Yahudilik ile Aydınlanma öncesi Rabinik Yahudilik ve günümüzdeki Ortodoks Yahudilik 

arasında bir devamlılık olduğunu iddia ederler. Ortodoks Yahudiliğin büyük bölümü, ibn 

Meymun'un Yahudi inancının 13 esasına dayalı belirli bir Yahudi teolojisine bağlıdır. 

Ortodoks Yahudilik, Modern Ortodoks Yahudilik ve Haredi Yahudiliği olmak üzere genelde 

(ve gayri resmi olarak) iki farklı üsluba ayrılır. Bu üsluplar arası felsefi farklılık genel olarak 

moderniteye uyum sağlama ve Yahudilik dıĢı disiplinlere verilen önem çevresine odaklansa 

da, uygulamada farklılıklar sıklıkla giyim tarzlarına ve uygulamadaki ihtimama yansır. Çoğu 

Ortodoks Yahudi‘ye göre, ġabat ve Yom Tov (bayramlar), kaĢrut (perhiz) ve aile saflığı 

yasalarına riayet etmeyen Yahudiler imanlı değildir. En azından bu yasalara riayet eden her 

Yahudi‘yi dindar ve imanlı kabul ederler.
619
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Hollanda‘da yaĢayan Ortodoks Yahudiler yaygın din eğitiminin önem kazanması 19. 

Yüzyılın ikinci yarısından sonra olmuĢtur. 1857 yılında çıkan Eğitim yasasına kadar 

Hollandalı Yahudiler istedikleri Ģekilde kendi dini okullarını açıp kendi dini esaslarını 

öğretebiliyorlardı. Bu durumda veliler havralarda verilen din eğitimine ilgi duymuyorlardı. 

1857 yılında çıkan yasa ile devlet desteğini kaybeden Yahudi okulları varlıklarını fazla 

sürdürememiĢtir. Bunun sonucu olarak Hollanda Yahudileri din eğitimi eksiğini gidermek için 

havralarda verilen din eğitimine önem vermek zorunda kalmıĢlardır. 19. Yüzyılın ikinci 

yarısından sonra Talmud Torah okulları adı altında verilmeye baĢlanan bu eğitim hem 

havralarda Pazar günleri hem de okullarda ders saatleri dıĢında verilmeye baĢlanmıĢtır.
 620

 

19. Yüzyılın ikinci yarısında açılan bu kurslara katılımda 20. Yüzyılın baĢlarından 

itibaren hızlı bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Öğretmenlerin birçoğu bunun nedenini öğrencilerin okul 

derslerini tercih etmesinden ötürü öğrencileri suçlarken, bir kısmı ailelerin ilgisizliğinden 

yakınmıĢ sadece çok az bir kısmı kendilerinin pedagojik eksikliklerinin olduğunu belirterek 

öğrencilerin ilgisini çekmediklerinden bahsetmiĢtir. Bazı genç öğretmenler de bu kurslarda 

Ġbranice dersine fazlaca yoğunlaĢıldığını öğrencinin anlamakta zorluk çektiği için derslerde 

canının sıkıldığını belirtmiĢlerdir. Bu tür eleĢtirileri bir cümlede özetleyen Ligthart bu 

kurslara ―otur ve dinle‖ kursları adını vererek eleĢtirmiĢtir. Özellikle kurs programlarının 

yüzyıl önce pedagoji bilgisi olmayan bir Haham tarafından yazıldığını, yürütülen programın 

da uygulanan metotlarında artık ihtiyaçlara cevap vermediğini belirten Clara Asscher-

Pinkhoff bu kurslarda verilen eğitimin Yahudi gençlerini Yahudilikten uzaklaĢtırdığı 

sonucuna varmıĢtır. 
621
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Tüm bu olumsuz durumlara ve 1917‘den sonra Yahudi okullarının devlet desteğine 

kavuĢmasına rağmen veliler Yahudi okullarından çok havralarda ve okul saatleri dıĢında 

verilen Talmud Torah okullarına rağbet etmiĢlerdir.
622

 

II. Dünya savaĢında Ortodoks Yahudilerin birçok hahamının ve öğretmeninin ya 

öldürülmüĢ ya da sürgün edilmiĢ olması savaĢ sonrası havralardaki eğitimin toparlanmasını 

zorlaĢtırmıĢtır. 1947 yılında 6-14 yaĢ arası 90 öğrenci ile üç Ģehirde eğitime baĢlayan 

Yahudiler, kurslarda Tevrat Ġbranicesinden çok modern Ġbranice üzerine dersler vermiĢler ve 

Ġsrail‘e yerleĢme düĢüncesini öne çıkarmıĢlardır.
623

 

SavaĢ sonrasında NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliği) Amsterdam dıĢındaki Yahudilerin 

eğitim ihtiyacını karĢılamak için sorumluluk alarak ―Merkezi Eğitim Komitesini‖ kurmuĢ 

akabinde Yahudilikle alakalı kitaplar basarak 1950‘li yılların baĢında Yahudi Tarihi, Ġbranice 

ve Tevrat derslerinden oluĢan kurslar açmıĢtır. NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliği) 1956 

yılında ulusal bir program da hazırlamıĢtır. Bu programda öğrencilere sadece dini konular 

değil aynı zamanda Yahudileri, Yahudi kültürünü ve Tanrıyı sevmeleri amaçlanmıĢtır.
624

  

II. Dünya SavaĢı sonrası öğretmen bulmakta zorlanan Yahudiler gezici öğretmen 

modelinin uygulamaya koymuĢtur. 44 kasabada 278 öğrenciye ders vermek için öğretmenler 

gönderilmiĢtir.  Örneğin bu öğretmenlerden Levi Israels haftada 12 saat ders vermek için 16 

saat yolculuk yapmak zorunda kalmıĢtır. 1974 yılında NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliği)‘in 

genel sekreteri Joop Sanders tarafından yazılan raporda öğretmenlerin çoğunun 65 yaĢ ve 

yukarısında olduğunu, bu durumun böyle devam etmesi durumunda 10 yıl zarfında dini 

öğretecek öğretmen bulamayacaklarını belirtmiĢtir. Bu süreç zarfında profesyonel 

öğretmenler emekli olurken havralarda verilen kurslarda gönüllü öğretmenler çalıĢmaya 
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baĢlamıĢtır. Bu durum 1989 yılında profesyonel bir eğitimci olan Henny van het Hoofd‘un 

NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliği)‘in Ulusal Eğitim Koordinatörü olarak atanmasıyla sona 

ermiĢtir. Henny van het Hoofd ilk iĢ olarak gönüllü eğitim veren öğretmenleri ziyaret ederek 

onların isteklerini ve sorunlarını yerinde incelemiĢ akabinde her yaĢ seviyesine göre ders 

notları hazırlamıĢtır. Daha sonra Hahamların ve pedagogların oluĢturduğu bir komisyonla 

havralarda verilen din dersi programlarını, ders materyallerini hazırlamıĢtır.
625

 

5.2.1.1. Ortodoks Yahudilerde Yaygın Din Eğitiminde Uygulanan Ders Programı  

19. yüzyıldan 1992 yılına kadar havralarda verilen eğitimin esasını Ġbranice öğreterek 

öğrencilere yönelik yoğun dini bilgiler vermektir. 1989 yılında Henny van het Hoofd‘un 

eğitim dairesi baĢkanlığına getirilmesinden sonra 1992 yılında Hollanda‘daki en büyük 

Ortodoks cemaati olan NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliği)‘e bağlı tüm havralarda uygulanmak 

üzere yeni bir program yapılmıĢtır.
626

 Bu program 4-13 yaĢ arası Yahudi çocuklara yönelik 

ÇarĢamba günleri öğlenden sonra bir saat ve Pazar günleri 45 dakikadan toplam 90 dakikalık 

iki ders saatini içerir. Dersler okulların açık olduğu dönemlerde yapılır. Okullar yaz tatiline 

girince Talmud Torah kursları da kapanır.
627

 Bu kurslarda uygulanan programın en temel 

amacı ―Yahudi ortamında çocuğu evindeymiĢ gibi hissettirmek‖ olarak tanımlanmıĢtır.
628

 Bu 

temel amaca uygun bir Ģekilde üç Ģeyi öğretmeyi temel edinmiĢtir. Bunlar:
629

 

a) İbranice Öğretimi: Ġbranice Afro-Asyatik dillerinin Kuzey Batı Sami (Semitik) dil 

grubunun Ken'an koluna bağlı ve 7 milyon kiĢi tarafından konuĢulan bir dildir. Ġsrail'in resmi 

dili olmakla beraber, Ġsrail dıĢında yaĢayan Yahudi azınlıklar tarafından da konuĢulur. 

Ġbranice, 22 harflik Ġbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Sami dillerinin hemen 
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hepsinde görüldüğü gibi Ġbranicede kelimeler üç ünsüz harften oluĢan fiillerden türetilir. Fiil 

kökünün asıl anlamı bu üç ünsüz harf tarafından belirlenir. Bu kökün baĢına veya sonuna bir 

takım ünsüz harfler eklenerek isimler türetilir.
630

 

Hollanda‘daki havralarda okutulan Ġbranice dersi, çocuğun Tevrat metinlerini okuyup 

anlayabilmesine yönelik bir eğitimdir. Bu derslerde öğrencinin Ġbranice alfabeyi öğrenerek 

Tevrat‘ın manasını bilmese de okuyabilmesi hedeflenmiĢtir. Böylece çocuk havraya geldiği 

zaman ibadetini rahatlıkla yapabilme imkânı bulabilecektir.
631

 Dört yaĢında Havradaki kursa 

baĢlayan bir öğrenci kademeli olarak 3-4 sene içinde tüm harfleri öğrenir.
632

 

b) Duaların Öğretimi: Geleneksel olarak, Yahudiler günde üç vakit ibadet ederler; 

buna ġabat ve bayramlarda dördüncü bir vakit daha eklenir. Her ibadetin merkezinde Amida 

bulunur. Birçok ibadette anahtar önem taĢıyan bir baĢka dua da, imanın beyanı ġema 

Yisrael'dir (kısaca ġema). ġema, Tora'dan bir ayetin okunmasıdır
633

 (Tesniye 6: 4).
634

  

Yahudilikte geleneksel ibadette okunan duaların çoğunluğu yalnızken okunabilse de 

cemaat ile birlikte yapılan ibadet daha makbuldür. Cemaat halinde ibadet etmek için on 

eriĢkin Yahudinin bir araya gelmesi, yani minyanın oluĢturulması gerekir. Neredeyse tüm 

Ortodoks Yahudilerde ve çok az Muhafazakâr çevrede, minyanda sadece erkek Yahudilerin 

sayısına bakılır; çoğu Muhafazakâr Yahudi ve diğer Yahudi mezheplerinin üyeleri Yahudi 

kadınların sayısını da hesaba katar.
635
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Ġbadete ek olarak, mütedeyyin gelenekçi Yahudiler gün boyunca gerçekleĢtirdikleri 

çeĢitli eylemler sırasında dua okurlar. Sabah yataktan kalkarken, farklı yemekleri yemeden 

veya içmeden önce, yemekten kalktıktan sonra v.s. dualar okunur.
636

 

Öğrenci öğrenmesi gereken duaları kademeli olarak dört yaĢından 13 yaĢına kadar 

Havrada verilen Talmud Torah kurslarında öğrenir. 

c) Yahudi Özel Dini Günler ve Bayramların Öğretimi:  

 Yahudi geleneğinde çok önemli bir yere sahip olan özel dini günler ile Yahudi 

bayramlarının öğretimi Talmud Torah kursları programında önemli bir yere sahiptir. Programı 

hazırlayan Henny van het Hoofd “Hollanda gibi Yahudi nüfusunun az olduğu ülkelerde özel 

dini gün ve bayramların kendi kimliklerini gelecek nesillere aktarmada çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu bayramlarda Yahudi çocuk ve gençler Yahudi olmanın bilincini 

öğrenmektedirler” diyerek özel dini günlerin ve bayramların programdaki yerini 

vurgulamıĢtır. 

Programda öğretilen bayramlar, Ģabat,
637

 üç ziyaret bayramı,
638

 ulu günler
639

 ve 

hanuka
640

 bayramlardır. 
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Havralarda verilen Talmud Torah Kurslarında yukarıda zikredilen konuların dıĢında, 

Tevrat‘tan kıssalar, Yahudi ahlakı ve dini sembollerde programda yer alan konular içinde yer 

almaktadır.
641

 

1992 yılında hazırlanan bu program önce Amsterdam‘daki havralarda daha sonra 1997 

yılında tüm Hollanda‘da uygulanmaya konmuĢtur. NIK (Hollandalı Ġsrailliler Birliğinin) 

hazırlamıĢ olduğu bu program 2000 yılında Ġsviçre‘de, 2001 yılında Finlandiya‘da ve 2006 

yılında ise Almanya‘daki Yahudiler tarafından benimsenerek üç ülkede birden kullanılmaya 

baĢlamıĢtır.
642

 

Henny van het Hoofd kendilerinin uluslar arası bir Yahudi organizasyonunda diğer 

Avrupa ülkelerinden gelen Yahudi cemaatleri ile bir araya gelerek Hollanda‘da yaĢayan 

Yahudilerin ihtiyaçlarına yönelik kendilerinin hazırlamıĢ olduğu Talmud Torah programını 

uluslar arası bir seviyeye taĢıdıklarını belirtmiĢlerdir. Ġsrail devletinden programının 

hazırlanması konusunda destek alıp almadıklarını
643

 sorduğumuzda onlarla kendilerinin 

kültürünün farklı olduğunu sadece Avrupa‘da yaĢayan Yahudilerle iĢbirliği içinde olduklarını 

ifade etmiĢtir.
644

 

Katılımcı 35‘e göre kendilerinin bu programdan en büyük beklentilerinin sayıca 

Hollanda‘da çok az bulunan Yahudilerin çocuklarına bir Yahudi kimliği vermek olarak 

açıklamıĢtır. Ona göre bu program sayesinde Yahudi okuluna gitme imkânı bulunmayan 

Yahudi çocuklarına Yahudi bir ortamda kendi kimliklerini aĢılamak daha kolay olacaktır.
645
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Bu yeni program sayesinde 1997‘de Hollanda genelinde 178 olan öğrenci sayısı 

2003‘de 268‘e 2009‘da 300‘e ve en son 2010 yılı içinde de 200‘ü Amsterdam‘da olmak üzere 

toplam 350 öğrenciye ulaĢmıĢtır. 2007 yılında ise NIK‘in bu yeni programını bitiren bir 

Yahudi öğretmen olarak NIK‘in kurslarında eğitime baĢlamıĢtır. Henny van het Hoofd‘a göre 

bu durum Hollanda Yahudileri için mucizevî bir Ģeydir.
646

 

5.2.1.2. Ortodoks Yahudilerde Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Ders 

Materyalleri  

Havralardaki dini kursların programlarını yenileyen Ortodoks Yahudiler daha sonra bu 

programa ve Hollanda‘da yaĢayan Yahudilere yönelik materyal geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. 4 

yaĢından 13 yaĢına kadar devam eden bu kurslardaki her bir yaĢ seviyesi için değiĢik kitaplar 

ve ders notları hazırlanmıĢtır.
647

 Burada ilgi çekici nokta Ortodoks Yahudilerle Liberal 

Yahudilerin kendi aralarındaki ihtilafa rağmen, materyal hazırlamada beraber çalıĢmıĢ 

olmalarıdır. Ortodoks Yahudilerin eğitim dairesi baĢkanı Katılımcı 35 ile Liberal Yahudilerin 

eğitim dairesi baĢkanı Katılımcı 36 ders kitapları hazırlama sürecinde beraber 

çalıĢmıĢlardır.
648

 Kitaplar hazırlanırken Amerika BirleĢik Devletleri gibi Yahudi nüfusunun 

fazla olduğu ülkelerdeki ders kitapları
649

 Hollandacaya çevrilerek içinde resim vb. bilgilerde 

Hollanda kültürüne göre yeniden tasarlanmıĢtır.
650

 

Öğrencilere okutulan ders kitaplarını incelediğimizde 4-6 yaĢ arası kitapların 

öğrencilerin okuma-yazma bilmedikleri dikkate alınarak daha çok resimli Ģekilde 
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hazırlanırken
651

 yaĢ grubu ilerledikçe kitaplarında formatı değiĢmektedir. Örneğin programda 

yer alan Yahudi kültürü konusu 6 yaĢ grubu için basit bir dille anlatılırken
652

 12 yaĢ grubu 

için daha detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır.
653

 Buna ek olarak kitaplarında öğrencilerin ilgisini 

çekmek ve onlara sevdirmek için bulmacalar, resimler bol bol kullanılmıĢtır.
654

 

Liberal Yahudilerle beraber hazırlanan bu kitaplara ek olarak Ortodoks Yahudiler 

Hollanda‘dan Henny van het Hoofd, Ġsviçre‘den Eva Pruschy ve Finlandiya‘dan Daniel 

Weintraub bir araya gelerek 2004 yılında JELED.net online Yahudi eğitim sitesini 

kurmuĢlardır. Ġbranicede çocuk için manasına gelen JELED (Jewish European Learning 

Experiences Dot.Net (AvrupaYahudi Öğrenme Deneyimleri) Hollanda, Finlandiya ve 

Ġsviçre‘deki Yahudi cemaati için üç dilde (Almanca, Flemenkçe ve Fince) hazırlanmıĢ ders 

materyalleri
655

 barındıran bir sitedir.
656

 Bu sitenin üç ana hedefi bulunmaktadır. Bunlar: 

a) Çocuklar: Sitede Yahudilikle ilgili konularda oyun, bulmaca, renkli çalıĢma 

yaprakları bulunmaktadır. Bu oyun, bulmaca ve oyun yaprakları Ortodoks Yahudilerin 

hazırlamıĢ olduğu programa uygun bir Ģekilde hazırlanarak Talmud Torah kurslarına giden 

öğrencilerin ders saatleri dıĢında ulusal programa uygun bir Ģekilde derslerine eğlenceli bir 

Ģekilde devam ederek öğrencilerin kendi ülkelerinde veya diğer ülkelerde yaĢayan Yahudi 

akranları ile iletiĢime geçmesi amaçlanmıĢtır.
657
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b) Ebeveynler: Aileler Yahudi yaĢam döngüsü ve Yahudi bayramları ile ilgili Talmud 

Torah kurslarında öğretilen programın genelini kullanılan materyalleri bu sitede bulabilir. 

Buna ek olarak Yahudi özel gün ve bayramlarında çocuklarına anlatacakları hikâye, o güne 

özel yemek tarifleri, aile oyunları gibi aktiviteleri öğrenebilirler. Site Yahudi aileler için bir 

forumda açarak Yahudi anne ve babaların online olarak çocuk yetiĢtirme konusunda karĢılıklı 

fikir alıĢ veriĢine imkan sağlamaktadır.
658

  

c) Öğretmenler: Sitede Yahudi eğitimi ile ilgilenen öğretmenlerin çalıĢmalarını daha 

da mükemmel hale getirmesini sağlamak için destek verilmektedir. Öğretmenlerin 

kullanabileceği ders materyalleri, Yahudilik dersi için sınıf yönetimi bilgileri, Yahudi 

eğitimiyle ilgili önemli linkler verilmektedir. Tüm bunlara ek olarak öğretmenlerin Yahudi 

eğitiminin sorunlarını tartıĢabileceği bir forum bulunmaktadır.
659

 

 Yukarıda görüldüğü gibi Hollanda‘da yaĢayan Ortodoks Yahudi cemaati eğitime 

büyük önem vermektedir. Ortodoks Yahudi cemaatinin önemli hahamlarından Katılımcı 37 

eğitime bu kadar önem vermelerinin sebebinin gelecekte Yahudi kimliğini korumanın eğitim 

ile mümkün olacağı Ģeklinde ifade etmiĢtir.
660

 Bu yüzden Ortodoks Yahudiler eğitimi sadece 

çocuklarla değil onların aileleriyle beraber yürütmektedirler. Öğretmenler çocuklarla 

ilgilenirken, Hahamlar ailelere bilgiler vermekte onları bilinçlendirmeye çalıĢmaktadır. 

Ailelere seminerler, e-maille ve telefonlarla çocuklarının eğitimleri hakkında bilgi verilmekte 

ve evde çocukların eğitimini nasıl destekleyebileceklerine yönelik bilgiler verilmeye 

çalıĢılmaktadır.
661
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5.2.2. Liberal Yahudilerde Yaygın Din Eğitimi 

Birçok ülkede, Liberal veya Ġlerici olarak da adlandırılan Reform Yahudiliği, 

Aydınlanma'ya tepki olarak Almanya'da ortaya çıkmıĢtır. (BirleĢik Krallıkta, Reform ve 

Liberal olmak üzere iki ayrı cemaat vardır. Bunlardan ilki, diğerinden çok daha geleneksel bir 

duruĢa sahip olsa da, her ikisi de benzer teorik duruĢlara sahiptir.) Diğer hareketler 

karĢısındaki belirleyici özelliği, mevcut haliyle Yahudi ritüelinin bağlayıcı doğasını 

reddederek, bilgi sahibi Yahudi bireyin neyi uygulayacağı konusunda otonomiye sahip olması 

gerektiği inancına yer vermesidir. BaĢlangıçta Yahudiliği bir ırk ya da kültürden ziyade, din 

olarak tanımlayan Reform Yahudiliği, Tora'daki tören yasalarının çoğunu reddederken ahlaki 

yasalara riayet etmiĢ ve Neviim kitabının etik çağrısına vurgu yapmıĢtır. Reform Yahudiliği, 

yerel dilde (birçok durumda Ġbranice ile birlikte) eĢitlikçi bir ibadet Ģekli oluĢturmuĢ ve 

Yahudi geleneğine kiĢisel bağın belirli ibadet biçimlerinin üzerinde olduğunun altını çizmiĢtir. 

Günümüzde, birçok Reform cemaatinde Ġbranice çalıĢmaları ve gelenekler teĢvik edilirken, on 

dokuzuncu yüzyılın klasik reformcularının liberal tutumunu benimsemeyi sürdürenlerin sayısı 

daha azdır. 
662

 

Ortodoks Yahudilere göre dini daha geniĢ manada yorumlayan Liberal Yahudilerin 

Hollanda‘daki sayısı her geçen gün artmaktadır. Seküler bir toplum yapısında yetiĢen yeni 

Yahudi neslin dini daha kolaylaĢtırıcı bir Ģekilde anlamasından dolayı Liberal Yahudileri 

seçtikleri görülmektedir.
663

 

Hollanda‘daki faaliyetlerine 1931 yılında baĢlayan Liberal Yahudiler, ikinci dünya 

savaĢında sekteye uğrayan cemaatlerini savaĢ sonrasında tekrar yürütmeyi baĢarmıĢlardır. 

SavaĢ sonrası Ortodoks Yahudilerin sayısının orantılı bir Ģekilde azaldığı görülürken Liberal 
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Yahudilerin sayısının ise orantılı bir Ģekilde arttığı görülmüĢtür. Resmi internet sitelerinde 

sayılarını 3700 olarak belirtilirken
664

, Liberal Yahudilerin Amsterdam‘daki lideri Haham 

Menno ten Brink sayılarının 800 aile yani yaklaĢık 4000 kiĢi olduklarını belirtmiĢtir.
665

 

Katılımcı 39, havralarda verdikleri eğitimin prensibinin Aile-Çocuk eğitimi olduğunu 

belirtmiĢtir. Ona göre çocuklara havralarda ne kadar ders verirsek verelim aile ortamında bu 

öğrendiklerini uygulama Ģansı bulamadığı taktirde Havrada verilen derslerini tam anlamıyla 

öğrenme imkanı bulamazlar. Bu nedenle havralarda verilen din dersleri programı aileyi de 

kapsayacak Ģekilde yapıldığını belirtmiĢtir.
666

  

5.2.2.1. Liberal Yahudilerde Yaygın Din Eğitiminde Uygulanan Ders Programı  

 Hollanda‘da yaĢayan Liberal Yahudilerin eğitim dairesi baĢkanlığını Matty van Eldik 

adlı profesyonel bir eğitimci yapmaktadır. Matty van Eldik ve ekibinin yapmıĢ olduğu 

program tüm Hollanda‘daki Liberal Yahudilerin havralarında uygulanmaktadır.  

Liberal Yahudilerde eğitim Ortodoks Yahudilerde de olduğu gibi 4 yaĢından baĢlayıp 

Bar/ Bat mitsva
667

 yaĢı olan 12-13 yaĢına kadar devam etmektedir.
668

  

Liberal Yahudilerde okutulan programın beĢ temel amacı vardır. Bunlar:
669

 

a) Bu programın temel amacı Yahudi kimliğini güçlendirmektir. Bunun için verilen 

Yahudilik dersi, öğrencinin hem Havradaki hem de evdeki Yahudi hayatını tamamlayıcı 

olarak düzenlenmiĢtir. 
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b) Her öğrenci Bar/ Bat mitsva törenine kadar bir Yahudi‘nin bilmesi gereken dini ve 

kültürel bilgileri bilecek seviyede olması gerekir. Bunun için Talmud Torah kursunu bitiren 

her öğrenci bir Yahudi‘nin günlük hayatı boyunca yapması gereken her Ģey, Havradaki dini 

ritüelleri takip edip Talmud‘u okuyacak kadar Ġbraniceyi öğrenir. 

c) Bu kursu bitiren her öğrenci günlük yaĢantısında Yahudi olmayan biri ile 

karĢılaĢtığında o kiĢilerin Yahudilik ile ilgili sorularına çok net bir Ģekilde cevap 

verebilmelidir. Bu yüzden Talmud Torah programı çocuğun sorulan her soruya cevap 

verebilmesini sağlar. Bu program çocuğa öyle bir temel vermelidir ki; çocuk ileride yetiĢkin 

olduğunda kendi evinde bir Yahudi olarak hayatını sürdürebilmelidir. Bunun için çocuk 

Havrada alacağı eğitimle Yahudi yaĢam tarzını kendiliğinden hayata geçirmelidir. 

d) Ġsrail Yahudi hayatında merkezi bir yeri vardır. Biz Liberal Yahudiler kendimize 

Ġsrail‘e bağlı görüyoruz. Öğrencilere Ġsrail hakkında bilgi vererek Ġsrail‘i onlara sevdirmeyi 

amaç ediniyoruz. Buna ek olarak Yahudi hayatının ayrılmaz parçası olan Talmud‘u onlara 

benimsetiyoruz. 

e) Talmud Torah kursuna gelen her bir öğrencinin diğer Yahudi çocuklarla 

kaynaĢmasını, eğlenceli bir Ģekilde oynamasını, Ģarkı söylemesini böylece eğitimden zevk 

alarak Yahudiliği yaĢamasını amaç ediniyoruz. 

Liberal Yahudilerin programlarında öğretilen belli baĢlı konular ise Ģunlardır:
670

 

a) İbranice Okumayı Öğretme- Ortodoks Yahudilerde olduğu gibi Liberal Yahudiler 

de öğrencilerin dini kitapları (ibadet kitapları) ve Tora‘yı okumayı öğrenmesine büyük önem 

vermektedirler.. Öğrenciler ve aileleri ana dilleri olan Ġbraniceyi bilmiyorlar. Fakat en azından 

manalarını bilemeseler bile ibadetlerini yerine getirebilmek için Ġbranice okumayı 
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öğretiyorlar. Öğrenciler Ġbranice öğretime 4 yaĢında baĢlıyorlar. Ġlk sene Ġbranice alfabesinin 

sekiz harfini diğer sene ise 12 harfini öğreniyorlar. Öğrenciye her öğrendiği harf için bir 

takdirname veriliyor.
671

   

b) Tevrat’taki Kıssaların Öğretimi ve Bu Konuda Ev Ödevleri Verme:  Öğrencilere 

Tevrat‘ta geçen kıssalar yaĢlarına uygun bir Ģekilde kademeli olarak öğretilip bu konuda 

ayrıntılı bilgi edinmeleri için ev ödevleri verilmektedir.  

c) Özel dini günler ve Yahudi Bayramları Hakkında Öğretim: Ortodoks Yahudilerin 

programında geçtiği üzere Yahudi özel günleri ve bayramları olan ġabat, RoĢ AĢana, Yom 

Kippur, PeĢah gibi günleri öğretmek programın önemli bir bütününü oluĢturmaktadır. 

d) Dini Semboller Hakkında Bilgi Verme: Yahudiliğin dini sembolleri olan Davut 

yıldızı, kipa.. vb sembollerin ne manaya geldikleri hakkında bilgi verilir. 

e) Sinagog ve İbadetleri Hakkında Bilgi Verme: Yahudilerin ibadethaneleri olan 

Havra/Sinagoglar hakkında bilgi vererek günlük ve haftalık ibadetler hakkında bilgi verilir. 

Sidur
672

 adını verdikleri kitabın öğretimi dua ve ibadetlerin öğrenilmesi açısından önemlidir. 

f) Yahudi Ahlakı Hakkında Bilgi Verme: Programda Yahudi çocuklara dini ahlak 

konusunda bilgi verilmektedir. Bir Yahudi‘de olması gereken ahlaki faziletler yaĢ gruplarına 

uygun olarak verilmektedir. 

g) Yahudi Hayatı Hakkında Bilgi Verme: Yahudilikte aynı Ġslam‘da olduğu gibi dini 

hayatın her anını kuĢatan bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan bir Yahudi‘nin günlük hayatında 
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nasıl olması gerektiğine dair yeme-içme, davranıĢ Ģekilleri, gibi konular programda yer 

almıĢtır. 

Liberal Yahudiler öğrencilere her ders için bir getir-götür defteri vermektedirler. 

Böylece öğrencinin her ders için neler yaptığını, hangi ödevler yerine getirdiğini, ne 

öğrendiğini takip etmiĢ oluyorlar. Bu defterlere veliler de kendi istekleri doğrultusunda 

taleplerini yazabilmektedirler.
673

  

Havradaki kurslara katılan öğrencilere sene içerisinde aralık ve haziran aylarında 

olmak üzere iki adet sertifika vermektedirler. Bu sertifikada öğrencilerin eğitim-öğretim yılı 

içinde derslerdeki durumu hakkında bilgiler yer almaktadır. Yine senede iki defa veliler 

toplantısı yapılarak öğrencinin durumu, velilerin talepleri ve Ģikâyetleri görüĢülmektedir. 

Velilere verilen broĢürlerde her Pazar saat 10.30‘dan sonra randevulu olarak kurs müdürü ile 

istedikleri zaman görüĢebilecekleri belirtilerek, yazılı ve sözlü olarak istek ve Ģikâyetlerini 

bildirmede hiçbir çekinceler olmamaları konusunda ısrarla durulmuĢtur.
674

 

Dersler Amsterdam‘daki Havrada Pazar sabahları yapılırken Den Haag‘da Pazartesi 

öğleden sonra yapılmaktadır. Amsterdam‘daki havrada saat 10.00-10.15 arası velilerinde 

katılımı ile toplu dua edilir. Daha sonra öğrenciler, 10.15-11.15 ve 11.30-12.30 arası ders 

yapar.
675

 Den Haag‘daki havradaki dersler ise 16.15-18.00 arası yapılmaktadır.
676
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5.2.1.2. Liberal Yahudilerde Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Ders Materyalleri  

Liberal Yahudiler ile Ortodoks Yahudilerin ders kitaplarının büyük çoğunluğu aynıdır. 

Liberal Yahudiler ABD‘de çıkmıĢ ders kitaplarını tercüme edip
677

 Hollanda Ģartlarına göre 

uyarladıkları gibi kendi müstakil kitaplarını da yazmıĢlardır.
678

 Hazırlanan tüm materyallerin 

pedagojik yanı eğitim iĢleri daire baĢkanı Katılımcı 36, dini yönü ise Hahamlar tarafından 

kontrol edilmektedir. 

Liberal Yahudilerin eğitim dairesi baĢkanı Matty van Eldik, ders kitaplarındaki 

resimlerde mutlaka kursa devam eden öğrencilerin resimlerini kullandıklarını böylece 

öğrencilerin kitaplarda kendi resimlerini gördüklerinde daha fazla motive olduklarını 

belirtmiĢlerdir.
679

 

Liberal Yahudilerin Ortodoks Yahudiler gibi eğitim materyallerine herkesin 

ulaĢabilmesini sağlamak için kurdukları www. rimon-ljloc.nl adlı siteleri mevcuttur. Bu sitede 

öğrenciler, öğretmenler ve veliler için Ortodoks Yahudilerdeki gibi Yahudilikle ilgili eğitim 

materyalleri, Ģarkılar, ilahiler… vb Ģeyler bulunmaktadır.
680

 

5.2.2.3. Liberal Yahudilerde Aile Eğitimi  

Liberal Yahudilerin yukarıda Haham Menno ten Brink‘in de ifade ettiği üzere 

Havralardaki eğitimi sadece çocuklara verilen bir eğitim olarak düĢünmemektedirler. Onlara 

göre zaten haftada bir kez olan ve sınırlı saatlerde derse gelen öğrencilerin evde eğitimine 

devam etmemeleri durumunda baĢarısız olması kaçınılmazdır. Liberal Yahudilere göre 
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velilerin sorumluluk alması gerektiği her ders yılının baĢında velilere verilen senelik 

programda Ģöyle ifade edilmektedir: 

“Yahudilik evde başlar. Yahudilik sadece Şabat günlerinde yapılan ve daha sonra 

buzdolabına kaldırılan bir din değildir. Yahudilik senden bir parçadır. O hayatının her zaman 

içerisindedir. Sen bir Yahudi’sin ve eğitim için aile en önemli parçadır. Çocuklar havralarda 

aldıkları eğitimi ve gördükleri dini yaşantıyı evde gördükleri zaman daha çabuk öğrenip 

benimseyeceklerdir. Yani çocuklar evde ne kadar dini şey görürse kursta öğrendiklerini daha 

iyi kavrayacaklardır. Şu unutulmamalıdır ki, ev ile kurs arasında çok güçlü bir bağ vardır. Bu 

da size çocuğunuzun eğitimini destekleme şansı verir. Yine şu unutulmamalıdır ki bazen 

çocukların kendileri aileleri dindarlığa sevk ediyor. Bu yüzden Pazar sabahları siz veliler için 

de kurslar düzenliyoruz.”
681

  

Bu ifadelerden de anlaĢılacağı üzere Liberal Yahudiler ebeveynlerin eğitimine büyük 

önem vermektedirler. Haham Menno ten Brink, kendi cemaatlerine bağlı birçok üyenin 

değiĢik sebeplerle çocuklarını havralara gönderemediklerini bu yüzden her ġabat günü ve 

ayda bir defa ailelere din eğitimi verdiklerini ve onlardan evde havralara gelmeyen kendi 

çocuklarına ders vermelerini istediklerini belirtmiĢtir.
682

  

Ailelere verilen eğitimin yanı sıra isteyen yetiĢkinlere de katılımın yoğunluğuna göre 

haftada bir veya iki haftada bir gün din dersi verilmektedir. Bu derslerin genel kapsamı ise 

Ģöyledir:
683

 

a) Yahudi tarihi:  Hz. Âdem‘den günümüze Yahudi tarihi anlatılıyor. 

b) Özel dini günler, bayramlar, ibadetler hakkında bilgi veriliyor 
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c) Yahudi ilmihali ve fıkhı hakkında bilgiler veriliyor. Örneğin, evde nasıl 

yaĢayacakları, evde ne tür ibadetler yapabilecekleri, hangi yiyeceklerin helal 

hangilerinin haram olduğu gibi konularda yetiĢkinlere dersler verilmektedir. 

 5.3. Hollanda’da Havralar DıĢında Yaygın Din Eğitimi 

 Hollanda‘da havralarda verilen din eğitiminin yanı sıra evlerde ve sosyal hizmet 

kurumlarında (hastane, cezaevi) Yahudi cemaatlerinin faaliyetlerini görebilmekteyiz. Yahudi 

cemaatler ihtiyacı ve talebi olan kiĢilere dini danıĢman tahsis etmekte, yardıma ihtiyacı 

olanlarla ilgilenmektedir. 

5.3.1. Yahudi Ev Eğitimi 

 Hollanda‘da ki Yahudi ev eğitiminin ilk örneklerine 1941 yılında rastlanmıĢtır. O 

dönemde Yahudi okullarında ve havralarında verilen din eğitimini beğenmeyen veliler özel 

öğretmen tutarak evlerinde din dersi verdirmiĢlerdir. Bu eğitim sadece din eğitimini değil aynı 

zamanda ilköğretim eğitimini de kapsıyordu. O zamanki kanunlara göre Hollanda devleti, 

sekiz kiĢiyi aĢmadığı müddetçe bu tür eğitime izin veriyordu.
684

 

 Günümüzde aĢırı Ortodoks aileler çocuklarının daha fazla din eğitimi alabilmesi için 

ev eğitimine daha çok önem vermektedir. Hatta bazı aileler evdeki eğitimi de yeterli görmeyip 

çocuklarını 14-15 yaĢından sonra Yahudi nüfusun çoğunlukta olduğu Fransa, Ġngiltere, Ġsrail 

veya ABD‘ye gönderip din eğitimini Yahudi bir çevrede almalarını sağlamaktadır.
685
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 Hollanda Ortodoks cemaatinin üniversiteye giden Yahudi öğrencilerin kaldıkları evler 

de vardır. Böylece gençlerine üniversitede okurken Yahudi bir ortamda ve Yahudi 

arkadaĢlarla okuma fırsatı verilmeye çalıĢılmıĢtır.
686

 

5.3.2. Sosyal Kurumlarda Yahudi Hizmetleri 

 Hollanda‘da yaĢlılara yönelik iki tür huzurevi vardır. Bunlardan birincisi bakıma 

muhtaç veya kimsesi kalmayan yaĢlıların sürekli kaldığı huzurevleri ile kendi evi olmakla 

beraber sosyal bir etkinlik olarak kendi yaĢıtlarıyla vakit geçirebildikleri gündüzcü 

huzurevleridir. Hollanda‘daki bu iki tip huzurevinin kadrolu hahamı yoktur. Ġstek olduğu 

takdirde kiĢi hangi cemaate üye ise o cemaatten bir haham Yahudi cemaati tarafından 

gönderilir.
687

  

 Huzurevlerindeki bu durum hastane ve cezaevleri için de geçerlidir. Bu tür sosyal 

hizmet veren kurumlarda kadrolu haham olmamakla beraber, ihtiyaç olduğunda dini hizmet 

Yahudi cemaatleri tarafından sağlanmaktadır.
688

 Hollanda ordusunda iki Yahudi din subayı 

hizmet vermektedir.
689

 

 5.4. Hollanda’da Havralardaki Din Eğitiminde KarĢılaĢılan Problemler 

Hollanda Ortodoks ve Liberal Yahudilerin havralarda verdikleri din eğitiminde 

karĢılaĢtıkları problemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

 5.4.1. Cemaat Sayısının Azlığı 

 Hollanda‘da yaĢayan 40 ile 50 bin arasında Yahudi‘nin Hollanda nüfusuna oranı ancak 

% 0,3‘e tekabül etmektedir. Tüm Yahudi nüfusunun ancak 9 ila 10 bin arasındaki bir kısmı 

                                                           
686

 Katılımcı 35 ile Mülakat, Ortodoks Yahudi Cemaati NIK Eğitim Dairesi BaĢkanı, 13.06.2010, Amsterdam. 
687

 Katılımcı 8, Yahudi cemaati üyesi, 24.07.2010, Rotterdam. 
688

 Katılımcı 8, Yahudi cemaati üyesi, 24.07.2010, Rotterdam. 
689

 Dünya Ordularında Din Subayığı raporu, http://www.onder.org.tr/projeleroku.asp?ID=6 EriĢim Tarihi 

10.06.2011 

http://www.onder.org.tr/projeleroku.asp?ID=6


 

 

206 

 

Yahudi cemaatlerine üyedir. Bu bakımdan Yahudiler havraya gelen çocukların sayısı da 

oldukça azdır. Örneğin 5000 üyesi bulunan Ortodoks Yahudilerin tüm kurslarına katılan 

öğrenci sayısı 350 civarındadır. Cemaat sayısının azlığı, Yahudilerin Yahudi bir çevre 

oluĢturmasını engellediği için cemaat üyelerinin asimile olmasını kolaylaĢtırmaktadır.
690

 

5.4.2. Zaman Azlığı 

Hem Ortodoks Yahudiler hem de Liberal Yahudiler havralarda verdikleri Talmud 

Torah kurslarını haftada bir gün ve iki ders saati olarak yapmaktadırlar. Sadece okul 

dönemlerinde devam eden ve yazları verilmeyen bu dersler öğrencilerin Yahudilik hakkında 

fazla bilgi edinmelerini engellemektedir.
691

 

5.4.3. Aileler 

 Ailelerin iĢ yoğunluğunun fazla olması onların çocuklarıyla ilgilenme oranlarını da 

azaltmaktadır. Bunun yanında ailelerinde dini konularda fazla bir bilgilerinin olmaması 

çocuğun havrada öğrendiklerini evde uygulama Ģansını azaltmaktadır. Aileler çocuklarını 

yüzme, futbol gibi kurslara götürmekten havralara fazla vakit ayıramamaktadırlar. Aileler ile 

ilgili bir diğer sorun ise ailelerin çoğunun havralara uzak yerlerde oturmalarıdır. Bu da 

ailelerin çocuklarının veya kendilerinin havraya gelmesini olumsuz etkilemektedir.
692

  

5.4.4. Nitelikli Öğretmen Problemi 

Hem Ortodoks Yahudiler hem de Liberal Yahudilerin karĢılaĢtıkları en önemli 

sorunlardan biri nitelikli öğretmen bulmadır. Amsterdam‘daki Liberal Yahudilerin 

havralarında ders veren öğretmenlerden hiç biri ilahiyat formasyonuna sahip değilken Den 
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Haag‘da bulunan havrada ise ABD‘de ilahiyat formasyonu almıĢ bir öğretmen 

bulunmaktaydı. Liberal Yahudiler bu olumsuz durumun üstesinden gelebilmek için 2002 

yılında Hollanda‘nın Utrecht Ģehrinde ―Levisson Enstitüsünü‖
693

 kurarak Haham ve din dersi 

öğretmeni yetiĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Ortodoks Yahudilerde II. Dünya savaĢı sırasında 

öğretmenlerin birçoğunun öldürülmesi veya sürgün edilmesinden dolayı büyük öğretmen 

sıkıntısı yaĢamıĢlardır. Onlarında öğretmen ve haham yetiĢtirmek için kurdukları Nederlands 

Israelitisch Seminarism isminde ilahiyat fakülteleri vardır.
694

 

5.4.5. Sekülerizm ve Gençlik 

Hollanda‘daki Yahudi toplumunun diğer bir önemli sorunu ise Hollanda toplumunda 

1960‘lı yıllardan beri süre gelen dinden uzaklaĢmasıdır. Dinden uzaklaĢma Hollandalıları 

etkilediği gibi Hollanda‘da yaĢayan Yahudileri de etkilemiĢtir. Bu süreçte farklı dinden 

kiĢilerle yapılan evlilikler, Hollanda toplumu ile asimile olacak Ģekilde yakalanan entegrasyon 

süreci ve dinin ikinci plana atılması havralarda verilen eğitimin 12-13 yaĢında Bar/Bat Mitsva 

töreninden sonra sona ermesine ve hiçbir gencin Havraya gelmemesine neden olmuĢtur.
695

  

5.5. Hollanda’da Yahudilik ve Havralardaki Din Eğitimi Üzerine Genel 

Değerlendirme 

Hollanda‘da Yahudilerin varlığı 900 yıl öncesine dayanmasına rağmen Hollanda‘ya 

temelli yerleĢmelerinin tarihi 17. Yüzyıldır. YaklaĢık olarak 400 yıldır Hollanda‘da ikamet 

eden Yahudilerin bu süreçte iniĢli çıkıĢlı bir hayat serüvenleri vardır. Bu iniĢli çıkıĢlı hayat 

serüvenleri onların eğitim faaliyetlerini de derinden etkilemiĢtir. 
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19. yüzyıla kadar örgün eğitimin ön planda olduğu Yahudilerde, 1857 yılında çıkan 

eğitim yasasıyla yaygın eğitimde ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. II. Dünya SavaĢında Nazilerin 

Hollanda‘yı iĢgal ettiği zamanın arifesine kadar hem nüfus, hem eğitim, hem ticaret, hem de 

siyasette zirve noktaya ulaĢan Hollanda‘daki Yahudiler için II. Dünya SavaĢı tam bir yıkım 

olmuĢtur. ĠĢgal boyunca tüm maddi olanaklarını, yetiĢmiĢ insanlarını kaybeden Yahudiler, 

savaĢ sonrasında hayatta kalanların bir kısmının baĢka ülkelere göç etmesiyle bu sıkıntıları 

devam etmiĢtir. 

SavaĢ sonrası dönemde küçük gruplar halinde yeniden organize olan Yahudiler, 

savaĢın onlarda bıraktığı derin sarsıntıları atlatmayı baĢarmıĢ, bu süreçte kendilerini yeniden 

toparlayabilmiĢlerdir. 

SavaĢ sonrasında ilk iĢ olarak eğitim iĢine önem veren Yahudiler hemen bir Yahudi 

Okulu açıp öğretime devam etmiĢlerdir. Bunun yanı sıra yıkılan havraların, Kültür 

merkezlerinin birçoğunu yeniden kurarak yaygın din eğitimi faaliyetlerine de devam 

etmiĢlerdir. Bu süreçte havralara uzak olan Ģehirlerde ve köylerdeki Yahudilere ulaĢmak için 

gezici öğretmenler görevlendirmiĢler ve Yahudi‘yim diyen herkese ulaĢmaya çalıĢmıĢlardır. 

Hollanda‘da yaĢayan Yahudiler, eğitim iĢini önceleri pedagojik formasyonu olmayan 

kiĢileri görevlendirirken azalan öğrenci sayılarının sebepleri üzerinde durmuĢlar, 1980 

sonrasında profesyonel kiĢileri eğitim iĢlerinin baĢlarına getirerek Yahudi eğitiminde yeni bir 

akım baĢlatmıĢlardır. Öncelikle eğitimle ilgili problemler tespit edilmiĢ akabinde yeni 

programlar, ders kitapları ve materyaller hazırlanmıĢtır. Burada ilgi çekici nokta Hollanda‘da 

yaĢayan ve farklı dini görüĢlere sahip olan Yahudi cemaatlerinin eğitim iĢinde rekabeti, fikir 

ayrılığını bırakarak ortak hareket ederek müĢterek bir program ve ders materyalleri 

hazırlamaya çalıĢmalarıdır. Yaygın din eğitimi konusunda devletten hiçbir destek almayan 
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Yahudiler, havralarını ve cemaatlerinin devamını cemaat üyelerinin bağıĢları ile devam 

ettirmektedirler. 

Hollanda‘da havralarda verilen din eğitiminin en önemli ve birincil amacı ―Yahudi 

kimliğinin korunmasıdır‖. Yahudilere göre nüfuslarının azlığından ötürü diğer azınlıklar gibi 

gettoları bulunmamakta ve bir Yahudi çocuğu Yahudilerle dolu bir ortamda büyüme imkânı 

bulunmamaktadır. Bu durum asimilasyona yol açtığından Yahudi kimliğini korumak onların 

eğitimlerinin en birincil amacıdır. 

Sonuç olarak Hollanda‘daki Yahudiler her ne kadar nicelik olarak azınlık olsalar bile, 

eğitimli insan gücü, güçlü maddi olanakları ve siyasetteki etkin konumları ile nitelik açısından 

bugünkü Hollanda toplumunda çok etkili bir durumdadırlar.  

6. Yahudilerin Gençliğe Yönelik Faaliyetleri 

Hollanda‘daki Yahudilere yönelik gençlik hizmetlerini Hollanda‘daki Yahudi 

cemaatine bağlı dernekler ile uluslar arası faaliyet gösteren Yahudi gençlik örgütleri 

tarafından yürütülmektedir. Gençlik derneklerinin büyük çoğunlu, Yahudi nüfusunun yarısına 

yakınının yaĢadığı Amsterdam‘da faaliyet göstermektedir. 

Hollanda‘da Yahudi gençlere yönelik faaliyet gösteren gençlik dernekleri ve 

faaliyetleri Ģunlardır: 

6.1. Haboniem Dror Gençlik Merkezi ve Faaliyetleri: 

Merkezi Ġsrail‘de bulunan ve Hollanda‘da 1982 yılından itibaren faaliyet gösteren 

Sosyalist Siyonist bir gençlik derneği olan Haboniem Dror 400 üyesi ile Hollanda‘daki en 

büyük gençlik organizasyonudur. 7-17 yaĢ arası için aktiviteler yapan Haboniem Dror‘un bu 
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aktivitelerini 18-25 yaĢ grubu gençler düzenlemektedir.
 696

 Her bir yaĢ kategorisinin kendine 

ait grubu bulunmakta böylece gençlerin kendi akranları ile aktivitelere katılmaları 

sağlanmaktadır.
697

 

Haboniem Dror‘un faaliyetleri Ģöyledir: 

a)Yaz ve Kış Kampları: Haboniem Dror, okulların tatil döneminde kıĢın yedi gün ve 

yazın da on gün olmak üzere Yahudi gençlere yönelik kamplar düzenlemektedir. Bu 

kamplarda gençlere Yahudilik üzerine bilgi verilirken aynı zamanda eğlenmeleri de 

sağlanmaktadır.
698

  

Yukarıda da belirtildiği gibi Hollanda‘da yaĢayan Yahudilerin en büyük 

problemlerinden biri Yahudi gençlerin Yahudi çevresinde yetiĢememeleridir. Gencin kimlik 

oluĢturması özdeĢleme süreci ile gerçekleĢir.
699

 Bireyin çocukluk evresinde özdeĢleĢme 

kurduğu kiĢi anne babası iken
700

 gençlik dönemin baĢladığı ergenliğin ilk yıllarında arkadaĢ 

çevresi
701

 olmaktadır. Bu bakımdan Haboniem Dror‘da gencin bu kimliğinin oluĢum 

sürecinde gençleri Yahudi arkadaĢları ile daha fazla vakit geçirmesini sağlamakta ve onun 

Yahudi kimliği oluĢturmasına yardımcı olmaktadır. 

Haboniem Dror Yöneticisi Katılımcı 13 bu konuya Ģöyle açıklık getirmektedir: “Bizim 

Hollanda’daki en büyük problemimiz çocuklarımız ve gençlerimizin Yahudi arkadaş bulma 

konusunda çektikleri sıkıntılardır. Yaz ve kışları düzenlemiş olduğumuz bu kamplar 
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gençlerimize Yahudi arkadaş bulma konusunda yardımcı olduğu gibi onlara dinleri hakkında 

kısa bilgiler sunma imkânı da getirmektedir.”
702

  

b) Konferans ve Sohbetler: Haboniem Dror, her hafta sonu sohbet ve her iki haftada 

bir Yahudi gençlere yönelik konferanslar verilmektedir. Bu konferanslarda gençlerin ilgisini 

çekecek güncel konular seçilmektedir. Onlara Yahudi kimliği ve Yahudi inancı konusunda 

bilgiler verilerek Yahudi kimliği oluĢturmalarına yardımcı olunmaktadır.
703

 

Hollanda gibi seküler bir toplumda Yahudi nüfusunun azlığı Yahudi gençlerin 

bulunduğu yaĢ evresi olarak dine ilginin yanı sıra dini bunalım ve Ģüphe döneminde olduğu 

bir dönemde dini konularda bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler. Haboniem Dror bu ihtiyacı 

karĢılamak için konferans ve sohbetler düzenlemekte gençlerin dinle ilgili sorularına cevaplar 

bulunmaya çalıĢmaktadır. Katılımcı 13 bu gençlerin dini bilgi ihtiyacını Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır: “Gençlerimizin hemen hemen hepsi 12-13 yaşından sonra Havra ile olan 

ilişkilerini kesmekte, bu yüzden yeterli dini eğitim alamamaktadır. Kendileri de Hıristiyan-

seküler bir toplumda yaşadıklarından Yahudi kimliklerini kavrayamamakta ve dinleri 

hakkında sorulan sorulara cevap verememektedir. Biz konferanslar ve sohbetler düzenleyerek 

onların bu konudaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz.”
704

  

c) İsrail Gezileri: Haboniem Dror‘un en önemli faaliyetlerinden biri gençlere yönelik 

Ġsrail gezileridir. Bu gezilerden amaç, gençlerin Ġsrail devletini tanıması, onun hakkında 

bilgiler alması ve Yahudi toplumunu yakından tanımasıdır.
705

  

Haboniem Dror Siyonist bir felsefeye
706

 sahip Yahudi gençlik örgütüdür. Bu 

bakımdan gençlerin Yahudilerin anavatanı olarak kabul ettikleri Ġsrail‘i tanımaları Haboniem 
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Dror için oldukça önemlidir. Katılımcı 13 bu konudaki görüĢleri Ģöyledir: “Biz gençlerimizin 

anavatanları olan İsrail’i tanımalarını, geçmişlerini öğrenmelerini istiyoruz. İsrail 

gezilerinde onlar hem anavatanlarını görme hem de Yahudi toplumunu yakından 

gözlemleyebilme şansı yakalamaktadırlar.”
707

 

Haboniem Dror bireyin macera isteğinin ön planda olduğu gençlik çağında
708

 hem 

gençlere macera yaĢabilecekleri bir gezi hem de Yahudiliği anavatanlarında tanıma fırsatı 

sunmaktadır. 

6.2. NIK’in (Hollanda Ġsrailliler Birliği) Gençlik Merkezi ve Faaliyetleri: 

 Hollanda‘nın en büyük Yahudi cemaati olan NIK, sadece kendi Ortodoks Yahudi 

cemaatine yönelik değil tüm Yahudi gençliğe yönelik faaliyet göstermektedir.
709

 NIK‘in 

gençlik kolu eĢ baĢkanlarından Katılımcı 42 kurum olarak amaçlarını, ―Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar başka dinlerdeki insanları kendi dinlerine döndürmeye/dönüştürmeye çalışırken 

bizler Yahudi gençleri kendi dinimize tekrar dönüştürmeye çalışıyoruz” cümleleri ile ifade 

etmiĢtir.
710

 Katılımcı 42‘ye göre kurum olarak yapmaya çalıĢtıkları, Yahudi gençliğe bir 

kimlik oluĢturma, gençlerin Yahudi bir çevre edinmesini sağlamak ve onlara Yahudi bir 

sosyal hayat tarzı oluĢturmaktır.
711

 Bu amaçlar doğrultusunda NIK gençlik merkezi Ģu 

faaliyetlerde bulunmaktadır. 

a) Konferanslar: Katılımcı 42‘ ―gençlerin birçoğu havralara gelmek istemiyor ve 

İbranice bilmedikleri için havralar onlara sıkıcı geliyor. Bu yüzden gençlerin ilgi duydukları 

cinsellik, müzik vb. konularda konferanslar düzenleyerek gençleri havralarda yapılan 
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konferanslara çağırıyoruz.”diyerek konferans düzenlemelerini sebeplerini açıklamıĢtır. 

Katılımcı 42 ―Yahudilik ve Seks‖ baĢlıklı konferanslarına çok yoğun bir katılım olduğunu 

belirterek konferans konularını gençlerin ilgi alanlarına göre seçmenin ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıĢtır.
712

 

Gençlik evresinde bireyin yaĢına ve cinsiyetine bağlı gencin ilgileri değiĢir. Gençlik 

döneminin baĢlarında koleksiyon yapma, evcil hayvan besleme, Ģiir yazma, hatıra defteri 

tutma ile müzik ve spor gibi ilgiler yaygınken kiĢisel ilgilerden yüzünün ve vücudunun dıĢ 

görünüĢüne, saçının biçimine ve giyimine olan ilgi, gençlik döneminin ortalarında ve 

sonlarında da devam eder. Ergenliğin sonlarında, okuyan gençlerde siyaset ve din gibi 

konulara yönelik ilgiler görülür. Ekonomik yoksunlukla, toplumların geri kalmıĢlığıyla, uzak 

ülkelerde yaĢayanların durumuyla ilgilenme yoğunlaĢabilir. KarĢı cinse yönelik ilgiler ve 

sohbet etmeye olan ilgi, seyirlik uğraĢlara özellikle TV‘ye olan ilgi bütün gençlik yılları 

boyunca devam eder.
713

 

Katılımcı 42 gençlerin ilgisi ve katılım konusunda Ģunları söylemiĢtir: “Sadece din 

temalı bir konferans düzenlediğimizde katılım en fazla 30 kişi olurken, gençlerin ilgisini çeken 

cinsellik, evlilik gibi konularda düzenlediğimiz konferanslara katılım 150 kişiyi aşmaktadır. 

Bu yüzden biz salt dini temalı konferanslardan çok gençlerin ilgisini çekebilecek konuları 

tespit ederek Yahudiliğin bu konulardaki bakış açısını anlatmaya çalışıyoruz.‖
714

    

NIK‘in gençlik merkezinde gençlerin bu ilgilerini tespit ederek bu ilgi alanlarını 

Yahudilik ile ilgilendirip gençlerin hem merak ettikleri konuları hem de Yahudiliğin bu 

konulara bakıĢ açısını öğrenmelerini hedeflemekte böylece konferanslara katılımın yüksel 

olması hedeflenmektedir. 
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b) Ev Sohbetleri: NIK‘in gençlik merkezinin diğer eĢ baĢkanı Katılımcı 41 ―Yahudi 

çocuklarının ancak % 8’i Yahudi okullarından mezun durumdadır. Hollanda’da dinin kendisi 

de popüler olmadığından Yahudi gençlerin çoğu din konusunda cahil durumdadır. Bu yüzden 

gençlerden dinini öğrenmek isteyenlere, iki haftada bir ev sohbetleri yapmaktayız.”
715

 diyerek 

ev sohbetleri yapmalarının sebeplerini belirtmiĢtir.  Bu ev sohbetlerine daha az sayıda kiĢi 

katılmakta ve daha sıcak bir ortamda Yahudi gençleri dinlerini öğrenmektedirler.
716

 

c) Özel Dersler: Yahudi çocukların ergenlik çağına girdikten sonraki dönemde (Bar 

mitsva ve Bat mitsva törenlerinden sonra) yönelik havralarda din eğitimi yoktur. Bu nedenle 

NIK‘in gençlik merkezi 12-18 yaĢ arasındaki gençlere yönelik haftada bir gün din eğitimi 

dersi vermektedirler.
717

 

d) Seminerler: NIK‘in gençlik merkezi Yahudi gençlere yönelik ayda bir defa 1-3 saat 

arası seminerler vermektedirler. Bu seminerlerde bazen bir konu üzerinde konuĢmacı 

konuĢurken bazen de gençlerin soruları cevaplanmaktadır. Seminer konularının geneli ise, 

―Yahudilikte kadının rolü, eĢcinsellik, Yahudi biriyle evlenme, Yahudi fıkhı, YaratılıĢ ve 

Hıristiyanlık‖ gibi konularda oluĢmaktadır.
718

 

Yahudi cemaatlerin bireyin soyut düĢünmeye baĢlayıp dine ilgi duymaya daha sonra 

dini bunalım ve Ģüphelere düĢtüğü ve son olarak dini tutumların belirginleĢtiği gençlik 

dönemi
719

 için havralarda herhangi bir eğitim programı yoktur. Yahudi gençlerinin dini 

konularda yeterince bilgi edinememesinin sebebi, Yahudi nüfusun az oluĢu ve Yahudilerin 

çoğunun Hollanda içinde farklı yerlerde oturmasıdır. Bunlara ek olarak seküler toplum 

yapısıdır. Sonuç olarak Yahudi bir gencin Yahudi bir çevrede büyüyememesi o gencin dini 
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konularda yeterince bigi edinememesine yol açmaktadır. NIK bu duruma bir çözüm olarak 

daha önceden belirlenen konularda aylık seminerler düzenleyerek gençlerin kendi dinleri 

hakkında bilgiler edinmesini sağlaması Yahudi gençliği için oldukça önemlidir. Yahudi genç 

seminerlerde aklına takılan soruları özgürce sorabildiği gibi buna ek olarak daha önce 

belirlenen konularda dini bilgiler alma imkânı bulmaktadır.   

e) Sosyal Aktiviteler: NIK‘in gençlik merkezi Yahudi gençlere yönelik sosyal 

aktiviteler yaparak gençlerin ilgisini dine çekmeye çalıĢmaktadır. Bu etkinliklerde yurt 

dıĢından Yahudi talk Show‘cuları çağırmak, Ģusi partileri, piknikler, müzik konserleri gibi 

faaliyetler yer almaktadır.
720

  

Katılımcı 42 düzenlemiĢ oldukları sosyal aktiviteler için “Bu aktiviteler Yahudi 

gençliğinin kendi arasında sosyalleşme imkânı bulabildiği bir ortam meydana getirmektedir. 

Bu aktiviteleri düzenlememizdeki diğer bir amaç ise katılımı yüksek tutmak içindir. Çünkü 

sosyal aktivite olmadığı zaman gençler düzenlemiş olduğumuz aktivitelere gelmemektedir. Bu 

aktiviteler sayesinde Yahudi gençliği bir araya getirip dolaylı olarak onlara din konusunda 

bilgiler vermeye çalışıyoruz.”
721

 diyerek bu aktivitelerin gençliği dine yaklaĢtırmak için nasıl 

kullandıklarını açıklamıĢtır.   

 Gençlerin eğitiminde sosyal etkinliklerin büyük bir önemi vardır. Gençler bu Ģekilde 

becerilerini eyleme dönüĢtürdükleri gibi bu aktiviteler onların aktif olmasını sağlar. Pasif 

gencin yerini; düĢünen, yaratan ve konuĢan aktif genç alır. Sosyal etkinliklerin faydaları 

gençlerde ortak çalıĢma alıĢkanlığı kazandırması; düĢünce üretme ve tartıĢma yöntemlerini 

kullanarak önce kendini sonra da içinde bulunduğu topluluğu bir adım öne taĢımasıdır. Bunun 
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yanı sıra sosyal aktiviteler gençlerin arkadaĢ grubu ve çevresi ile olan iliĢkilerinin de 

geliĢmesini sağlar.
722

  

6.3. IJAR Gençlik Merkezi ve Faaliyetleri: 

 IJAR, 18-35 yaĢ arası Yahudi gençlere yönelik 1976 yılında kurulmuĢ olan 

Hollanda‘daki en eski Yahudi Gençlik ve Öğrenci Kulübüdür.
723

 400‘e yakın üyesi bulunan 

IJAR, Hollanda‘nın üniversite Ģehirlerinde Ģubeleri bulunmaktadır. Ortodoks bir Yahudilere 

ait bir kuruluĢ olmakla birlikte dini temeli olmayan IJAR‘ın en büyük amacı Yahudi bilincini, 

Ġsrail duygusunu ve Yahudiler arasındaki uluslar arası bağları güçlendirmektir. Bu bakımdan 

IJAR‘ın uluslararası bağlantıları güçlüdür. IJAR, Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği (EUJS) ve 

Dünya Yahudi Öğrenciler Birliği (WUJS) üyesidir.
724

 

 IJAR‘ın kendi amaçları doğrultusunda faaliyetleri Ģunlardır: 

 a) Uluslararası Organizasyonlara Katılım: IJAR, Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği 

(EUJS) ve Dünya Yahudi Öğrenciler Birliğinin (WUJS) düzenlemiĢ olduğu etkinliklere 

Yahudi gençlerin katılımını sağlamakta böylece onların Yahudi bir çevre edinmelerini 

hedeflemektedir.
725

 

Göka ve Türkçapar gençliğin kimliğinin kazanması hakkında ―Gençlik döneminin en 

önemli psikososyal yanı, kimliğin kazanılmasıdır. Gencin bu dönemde sağlam bir kimlik 

duygusu geliĢtirebilmesi gerekir. Kimliğin en kısa tanımı "kiĢinin kim olduğunun ve nereye 

gittiğinin farkında olmasıdır. Yani genç insanın "ben kimim?" sorusuna verebilecek cevabı 
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bulunmasıdır‖
726

 diyerek gençlik evresinin kimlik oluĢumundaki önemi belirtmiĢlerdir. 

Yahudilerin Hollanda‘daki nüfusu 40.000 civarındadır. Bu nüfus oranı oldukça düĢük 

olduğundan Hollanda‘daki Yahudi Gençlik Örgütü IJAR, Hollanda dıĢındaki Yahudi 

örgütleriyle iliĢki kurarak gencin kimlik oluĢumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 b) Spor Etkinlikleri: IJAR, daha çok üniversite Ģehirlerinde faaliyet gösterdiğinden 

üniversite gençliğinin bir araya gelebileceği spor müsabakaları düzenlemektedir.
727

 

Spor, bireylerin fizyolojik ve psikolojik yapısının yanı sıra sosyal yönünün 

geliĢtirmek, kiĢiliğin oluĢumunu, karakter özelliklerinin geliĢimini sağlamak, bilgi, beceri ve 

yetenek kazandırarak topluma uyumunu kolaylaĢtırmak amacıyla yapılan aktivitelerdir.
728

 

Gençlerin bu aktivitelere katılımı da oldukça yüksektir. Spor aktiviteleri sayesinde gençler 

birbirleri ile yakın iliĢki kurmakta sosyalleĢmeleri daha hızlı olmaktadır.
729

 

c) Sosyal Sanal Ağ Kurulumu: IJAR, Yahudi gençlerin üye olabildikleri bir siteler
730

 

kurarak;  Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda grup oluĢturarak Yahudi gençlerin sanal 

ortamda birbirleri ile iletiĢime geçmelerini tanıĢmalarını hedeflemektedir.
731

   

 Katılımcı 14 “Yahudi nüfusu az ve toplu olarak bir yerde ikamet etmedikleri için 

gençlerimizin birbirleri ile tanışma imkânı çok az olmaktadır. Bu sorunu aşabilmek için hem 

kendi bünyemizde kurduğumuz sosyal paylaşım ağları hem de Facebook ve Twitter üzerinden 

gençlerimizin kendi aralarında tanışmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece gençlerimizin 
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Yahudi arkadaş bulma ve Yahudi çevrede zaman geçirmelerini hedefliyoruz.”
732

 diyerek 

sosyal paylaĢım ağlarının gençliğe yönelik hizmetlerindeki önemini belirtmiĢtir. 

Sosyal ağ siteleri, kullanıcılarına; sosyal bir ortamda kendilerini tanıtma, sosyal ağ 

ortamı kurma, diğer kullanıcılarla iletiĢim kurma ve devam ettirme (oluĢturdukları içeriği 

(fotoğraf, video, blog vb.) paylaĢma, kiĢisel bilgilerini, fotoğraf ve videolarını içeren profil 

sayfası oluĢturma ve tanımadığı insanlarla iliĢkiler kurma, yeni arkadaĢlıklar keĢfetme olanağı 

sunmaktadır.
733

 Bir sosyal ağ sitesinin üç temel özelliği vardır. Bu özellikler, kullanıcının 

profil oluĢturabilmesi, kullanıcının iliĢkide olduklarının listesini açıklayabilmesi ve 

kullanıcının diğer kiĢilerin bağlantı listelerine ulaĢabilmesidir. Bir sosyal ağ sitesini diğer 

sitelerden ayrı kılan baĢlıca Ģey bireylerin tanımadıkları kiĢilerle kendi ağlarını 

paylaĢabilmelerine olanak sağlamasıdır.
734

 

Bu sosyal ağların kullanımı konusunda Facebook‘dan örnek vermek gerekirse 

Facebook sosyal paylaĢım sitesi devi olarak, 67 milyon aktif kullanıcıya ulaĢmıĢ bir sosyal 

paylaĢım sitesi durumundadır. Son bir yıldır her gün ortalama 250.000 yeni kullanıcı 

Facebook‘a kayıt olmakta ve bu kullanıcılar içinde en çok artan grubu 25 yaĢ ve üstü olanlar 

oluĢturmaktadır. Facebook'un sosyal gücü hakkında daha net bir bilgi vermek gerekirse, 

Amerika‘daki dört yıllık üniversitelerde okuyan öğrencilerin % 85'i bu sosyal ağın parçası 

durumundadır.
735

 Bu örnekte de görüleceği üzere sosyal paylaĢım ağları gençlerin en çok 

rağbet ettikleri ve kullandıkları iletiĢim araçlarından biridir. IJAR‘da gerek kendi bünyesinde 
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oluĢturduğu sosyal paylaĢım ağları gerekse Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaĢım ağlarını 

kullanarak Yahudi gençlerin kendi aralarında bağlantı kurmalarını hedeflemektedir.
 

 d) Sosyal Etkinlikler: IJAR, Yahudi bayramlarında ve özel günlerinde toplu yemek 

organizasyonu, parti ve eğlence düzenleyerek Yahudi gençlerin bir araya gelmelerini 

sağlamaktadır.
736

 

 IJAR‘ın Yahudi özel günlerinde ve bayramlarında düzenlemiĢ olduğu bu etkinlikler 

gencin Yahudi bilincini kazanması için oldukça önemlidir. Katılımcı 14 bu konuya Ģöyle 

açıklık getirmektedir: “Bayramlarımızda gençler için düzenlemiş olduğumuz etkinlikler, 

onlarda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Sonuçta biz Yahudi nüfusun çoğunluk olduğu 

bir ülkede yaşamıyoruz. Bu özel günlerdeki sosyal etkinlikler gençlerimizin kendi dinlerini 

anlamaları, farkında olmaları için bize fırsatlar sunmaktadır.”
737

 

 Bu sosyal etkinlikler, Yahudi gençlerin kendi aralarında tanıĢmasını sağladığı gibi 

onlara dini yönden bilinçlilik kazanmasına yardımcı olmaktadır.  

6.4. Bne Akiwa Gençlik Merkezi ve Faaliyetleri: 

I. Dünya savaĢından sonra 1920 yılında kurulan ve 7-22 yaĢ arası için faaliyet gösteren 

Siyonist bir gençlik örgütü olan Bne Akiwa‘nın merkezi Ġsrail‘dedir. Bne Akiwa, Nazilerin 

soykırım sürecinde, II. Dünya savaĢı sırasında Hollanda‘da faaliyete geçmiĢtir.
738

 Bu gençlik 

örgütünün diğerlerinden en önemli farkı, bu gençlik merkezinin yöneticisinin her dört yılda 

bir Ġsrail‘den gelmesidir.
739

 Bne Akiwa‘nın faaliyetlerinin amacı, Yahudi gençlerinin kendi 
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din, kültür ve geçmiĢlerini daha iyi korumak/ilgi göstermesine yardımcı olmaktır.
740

 Bu amaç 

doğrultusunda Bne Akiwa Ģu faaliyetleri göstermektedir: 

a) Kamplar: Yaz ve kıĢ olmak üzere onar günlük kamplar düzenleyen Bne Akiwa, bu 

kamplarda, spor müsabakaları, özel konuklarla sohbet, eğlenceler düzenlerken, Havrada 

topluca ibadet yapılmasını sağlamaktadır. Bu kamplara isteyen gençlerin aileleri de 

katılabilmekte ve Yahudi bütünleĢmesi sağlanmaya çalıĢılmaktadır.
741

  

Kamplar gençlerin teoriyi pratiğe çevirdikleri birer öğrenme alanlarıdır. Bne 

Akiwa‘nın düzenlemiĢ olduğu bu kamplar Yahudi gençlerinin kendi dinlerini Yahudi ortamı 

içerisinde pratiğe dökme imkânı bulduğu bir ortam yaratmıĢ olmaktadır. Bu konuyu Katılımcı 

15 Ģöyle açıklamaktadır: “Herkesin bildiği üzere Yahudilik İslam’da olduğu gibi hayatın her 

safhasına etki eden bir dindir. Örneğin bizimde siz Müslümanlar gibi günlük, haftalık 

ibadetlerimiz var yine bunun yanında sizin helal olarak tanımladığınız bizim de koşer adını 

verdiğimiz hangi yiyeceklerin yenip hangilerinin yenmeyeceğini belirten kurallarımız var. Bu 

bakımdan Yahudiliği pratik hayata sokmak bizim kuruluşumuz için oldukça önemlidir. Bu 

kamplar sayesinde gençlerimiz Yahudilerin olduğu bir ortamda dinlerini pratik olarak 

yaşama imkânı bulmaktadır. Bu pratik hayatı yaşarken Yahudi arkadaş ve çevre edinmekte 

kendi Yahudi kimliğini daha da güçlendirmektedir.”
742

 

Gencin arkadaĢlık  iliĢkileri  toplumsal  iliĢkilerine  öncülük eder. ArkadaĢları, gence 

kendi kimliğini  yansıtan ayna  yerine geçer, kendini tanımasını sağlar.  Genin bulunduğu 

arkadaĢlık  grubu içinde bir  dayanıĢma,  birlik, iĢ bölümü ve üyelerden beklentiler vardır. 

ArkadaĢlık çevresinden çıkmak kolay girmek ise zordur. Hiç bir genç arkadaĢ çevresinin 

dıĢında  kalmak istemez.  Çünkü bu bir saygınlık göstergesidir. Genç arkadaĢ çevresi ile 
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özdeĢim kurar. Onların tutum ve davranıĢlarını benimser.
743

 Bne Akiwa bu kamplar sayesinde 

Yahudi gençlerin arkadaĢ çevresinden de etkilenerek, dine olan ilgilerini daha da arttırmayı 

hedeflemektedir.  

b) Yurt Dışı Gezileri: Bne Akiwa yaz ve kıĢ aylarında 16-22 yaĢ grubu için baĢta Ġsrail 

olmak üzere Avrupa‘nın çeĢitli ülkelerine geziler düzenlemekte ve diğer ülkelerde yaĢayan 

Yahudi gençlerle Hollandalı Yahudileri buluĢturarak birbirleri ile kaynaĢmalarını, 

tanıĢmalarını sağlamaktadır.
744

 

Katılımcı 15, yurt dıĢı gezilerine verdikleri önemi Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Hollanda 

Yahudi nüfusu hem az hem de bir bölgede toplanmış değildir. Hollanda’da gençlere yönelik 

bir faaliyet yaparken çok fazla genci bir araya getirebildiğimiz söylenemez. Bu durumda 

gençlerimizin Yahudi bir çevrede olmasını ve Yahudi olma bilincini olumsuz etkilemektedir. 

Başta İsrail olmak üzere çeşitli ülkelere yapmış olduğumuz gezilerle gençlerimizi diğer 

ülkelerdeki Yahudi kardeşleri ile buluşturmakta onların Yahudi kimliğinin oluşmasına 

yardımcı olmaktayız.”
745

 

Erikson gençlik dönemini içine alan dönemi ―Kimlik Kazanmaya KarĢı Rol 

KarmaĢası‖ olarak tanımlamıĢtır. Bu dönemde kimlik kazanımı için harcanan çabaya vurgu 

yapan Erikson‘a göre gençler ―kendilerini ne olarak hissettikleriyle karĢılaĢtırmalı olarak 

baĢkalarının gözünde ne oldukları‖
746

  sorunuyla ilgilenmektedirler. KiĢinin kendisine ―ben 

kimim?‖ sorusunu sorduğu ve cevap aradığı gençlik döneminde birey, ―ben kimim?‖ sorusuna 

cevap vermeye çalıĢırken kendini çeĢitli roller içinde deneyerek karar vermeye çalıĢacaktır. 
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Kimlik duygusu edinmeye çalıĢan birey, özdeĢleĢme ve taklit yollarına baĢvuracaktır.
747

 Bne 

Akiwa gençlik örgütü de bireyin kimlik kazanma arayıĢında olduğu gençlik evresinde onların 

bu kimlik arayıĢında kendilerini bir Yahudi olarak hissetmeleri için yurt dıĢı gezilerini 

sürdürmektedir. 

c) Dini Bayramları Kutlama: Yahudi bayramları ve özel günlerinde Bne Akiwa 

programlar düzenleyerek gençlerin bu özel günleri bir arada kutlamasına yardımcı olmaktadır. 

Böylece gençlerin kendi kültürlerini ve dinlerini yaĢatmasını hedeflemektedir.
748

 

Katılımcı 15 “Dini bayramlar gençlerimizin Yahudi kimliğini canlı tutmak için büyük 

öneme sahiptir.”
749

  diyerek bayramların kendileri için önemini belirtmiĢtir. Bilindiği üzere 

dini bayramlar dinî his ve Ģuurun sosyal hayatta tazelenmesini, taze ve canlı tutulmasını 

sağladığı gibi toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer 

etmesinde büyük önemi vardır. Bne Akiwa dini bayramlarda düzenlemiĢ olduğu faaliyetler ile 

Yahudi gençlerin dini hislerini canlı tutmak istemektedir. 

d) Festivaller ve Yardım Geceleri Düzenleme: Yıl içerisinde Yahudi gençlere yönelik 

müzik yarıĢmaları, tiyatro ve kabare etkinlikleri düzenlenmekte ve Yahudi gençlerin bir araya 

gelmeleri hedeflenmektedir. Bunun yanında yardım geceleri düzenlenerek Ġsrail‘deki fakir 

Yahudi ailelere maddi yardım gönderilmektedir.
 750

 

Bu festivaller Bne Akiwa‘nın temel amacı olan, Yahudi gençlerin kendi din ve 

kültürlerini yaĢatmalarını, hatırlamalarını sağlamaya yönelik faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 

sayesinde Yahudi gençler toplu olarak görüĢme ve tanıĢma fırsatı edinmektedir. 
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6.5. Yahudilerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaç, Muhteva ve Yöntem 

Açısından Değerlendirilmesi 

II. Dünya savaĢı sırasında nüfusunun büyük çoğunluğunu kaybeden Yahudiler, savaĢ 

sonrasında tekrar eski konumlarına geri gelebilmek için çabalamalarına rağmen 1960 ve 

sonrasında Hollanda‘yı etkisi altına alan sekülerleĢme sürecinden Yahudiler de oldukça 

etkilenmiĢ ve havralara giden ve Yahudi cemaatlerine üye olan Yahudilerin sayısında oldukça 

büyük düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Günümüz Hollanda‘sında Yahudi nüfusunun ancak %20-25‘i 

herhangi bir Yahudi cemaatine bağlı durumdadır. 

Yahudi gençlik örgütlerinden Bne Akiwa, Haboniem Dror‘un 7-13 yaĢ arası için 

eğitim programları varken diğerlerinin bu yaĢ kategorisi için eğitim programları yoktur. 13 

yaĢ ve sonrası için isteyen gençlere bu örgütlerde özel din dersleri verilmektedir. Bu derslerin 

bir kısmı havralarda olurken büyük bir kısmı evde veya gençlik merkezinin bulunduğu 

binalarda verilmektedir. Sözü edilen Yahudi gençlik örgütlerinin hemen hemen tamamı 

Ortodoks ve Siyonist karakterli kuruluĢlardır. Liberal Yahudilerin gençlik örgütlenmeleri yeni 

yeni oluĢma aĢamasındadır.
751

 

Yahudi gençlik örgütleri farklı fraksiyonlara (Ortodoks, Siyonist..vb) sahip olsalar da 

kendi aralarında güçlü iletiĢimleri vardır. Bunun temel sebebi ise Hollanda gibi nüfuslarının 

az olduğu, gençlerin Yahudi bir sosyal çevre bulmakta zorlandığı bu ülkede gençlerin 

Yahudilik üst kimliğinde birbirleri ile irtibatta olmalarını sağlamaktır. 

Havralarda verilen din eğitiminin 4-13 yaĢ arası çocuklara yönelik olması, 13 yaĢından 

sonra Yahudi gençlerin havralara gelmemesi nedeniyle, seküler Hollanda toplumunda Yahudi 

cemaatler gençleri tekrar dine yönlendirebilmek için birçok faaliyet düzenlemektedir.  
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 1) Yahudilerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Amaçları 

Yahudi cemaatlerinin gençliğe yönelik hizmetlerinin en temel amacı Yahudi gençlere 

bir dini eğitim vermekten çok onların kendi din, kültür ve toplumlarına yabancılaĢmasını 

engellemek, Yahudi nüfusun çok az olduğu Hollanda‘da onlara Yahudi kimliğini aĢılamak ve 

Yahudi bir sosyal çevre edinmesini sağlamaktır. Yukarıdaki amaçların dıĢında bazı cemaatler 

dini bilgilendirme yapmayı hedeflemektedir. 

a) Yahudi Kimliği Kazandırma: Hollanda‘daki Yahudi cemaatleri ve gençlik 

kuruluĢları bireyin kimlik arayıĢının yoğun olduğu gençlik dönemine büyük önem 

vermektedirler. Hollanda gibi aĢırı seküler bir toplum yapısına sahip bir ülkede nüfus olarak 

oldukça düĢük orana sahip Yahudiler kendi gençlerine büyük önem vermektedirler. Katılımcı 

42‘nin yukarıdaki sözleri Hollanda‘daki Yahudilerin durumunu özetlemektedir. Katılımcı 42, 

―Müslümanlar ve Hıristiyanlar başka dinlerdeki insanları kendi dinlerine 

döndürmeye/dönüştürmeye çalışırken bizler Yahudi gençleri kendi dinimize tekrar 

dönüştürmeye çalışıyoruz” cümleleri ile seküler bir toplumda çektikleri sıkıntıları ifade 

etmiĢtir.
752

 

Bir insanın kiĢiliğini ya da bir grubun niteliğini belirleyen ve onların diğerlerinden 

ayrılmasını sağlayan karakteristik özelliklere ―kimlik‖ denir.
753

 Bireyin kim olduğunu, ne 

olduğunu, yaĢamın neresinde ve nasıl olduğunu bilmesi kimliğin kazanılmasıyla baĢlayan bir 

süreçtir. Genç, bu süreçten ya kimliğini kazanmıĢ ya da kimlik karmaĢası ile çıkar.  Çünkü 

gençlik dönemi, bireyin kendisini aradığı, yaĢamda önemli seçimlerin yapıldığı dönemdir. 

Genç, çevresindekilerin kendisiyle ilgili düĢüncelerine önem verdiği gibi çevresinde sevdiği, 

güvendiği bir yetiĢkin bulunduğunda, ona benzemek, onun gibi olmak ister. Kimliğin 
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oluĢumu gencin bu özdeĢleĢme süreciyle de ilgilidir. Gençler geliĢimleri açısından uygun 

modellerle karĢılaĢırlarsa sağlıklı bir kimlik geliĢtirebilirler. Genç bu süreçte sağlıklı bir 

özdeĢim kuramadığı durumda kimlik arayıĢı ve karmaĢası yetiĢkin olduğunda devam eder.
754

 

Yahudi cemaatleri, gencin kimliğinin oluĢtuğu bu süreçte düzenlemiĢ oldukları yaz ve 

kıĢ kampları, Ġsrail gezileri, diğer yurt dıĢı gezileri, uluslararası Yahudi gençlik 

organizasyonları, spor müsabakaları, sosyal sanal ağ projeleri, festivaller ile gençlerin Yahudi 

bir çevre ile tanıĢmasını sağlayarak onların bu çevre içerisinde Yahudi kimliğini 

oluĢturmalarını ve yaĢatmalarını sağlamaya çalıĢmaktadır.  Bu etkinliklerden Ġsrail gezileri ve 

diğer Avrupa ülkelerindeki Yahudi örgütlerle iĢbirliği içinde düzenlemiĢ oldukları kamplar 

Yahudi kimliği oluĢturma amaçları açısından oldukça önemlidir. Bu geziler ve kamplarda 

Yahudi olma bilinci aĢılanırken, gönüllü olan bazı gençler Ġsrail‘de 3-9 ay kalarak gönüllü 

olarak çalıĢmaktadırlar. Bu gezi ve kamplarda gençler Ġsrail, anti-semitizm, Filistin sorunu 

gibi konular hakkında bilgilendirilmektedir.
755

 

Yahudilerin gençliğe yönelik bu faaliyetleri sayesinde Yahudi gençler sayılarının 

azlığına rağmen kendilerini Yahudi bir ortam içinde bulmakta ve Yahudi arkadaĢlar edinme 

fırsatı bulmaktadır. Bu sayede Yahudi gençler Yahudi kimlik oluĢumunu tamamlamaktadır.   

b) Dini Konularda Bilgi Vermek: Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Yahudilerin 12-13 

yaĢından sonra havralarında gençliğe yönelik planlı programlı bir din eğitimi kursu 

bulunmamaktadır. Bu durum Yahudi gençlerin dini konularda bilgisiz kalmasına neden 

olmaktadır.  Yahudi kimliğini ve Yahudi bilincini oluĢturmayı temel hedef alan Yahudiler, 
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dini konularda bilgi vermek için, seminerler, özel dersler, ev sohbetleri ve konferanslar 

düzenlemekte bu sayede gençlere kendi dinleri hakkında bilgiler vermektedir. 

Konferans ve seminerler yıl içinde düzenli olarak düzenlenirken, özel dersler, ev 

sohbetleri gencin tutumuna, katılım isteği ve ilgisine göre yapılmaktadır. Bu faaliyetler de 

genç Yahudilik hakkında bilgiler almakta, güncel sorularına cevap bulmaktadır.  

 2) Yahudilerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinin Muhtevası 

Yahudilerin gençliğe yönelik hizmetlerinin muhtevasını, Yahudi gençlerin, 

Hollanda‘da Yahudi bir genç olarak nasıl yaĢarım?, ana sorusuna cevap vermeyi 

hedeflemekte bunun yanında Hıristiyanlık nedir?, Yahudilikten farkı var mıdır?, Neleri 

yiyebilir içebilirim?, Kim Yahudi, kim Yahudi değildir?, Yahudiliğin eĢcinsellik, kadın vb 

konulara bakıĢı nedir gibi güncel ve pratik sorular oluĢturmaktadır. 

Yahudi cemaatlerinin gençliğe yönelik hizmetlerinin muhtevasını Katılımcı 37 Ģu 

Ģekilde açıklamaktadır: “Gençlerimiz 4-13 yaş arasında az da olsa temel dini bilgileri 

almakta fakat daha sonra eğer Yahudi okullarına devam etmediyse dini bilgiler yönünden 

oldukça zayıf kalmaktadırlar. Bize gelen gençlere sıradan dini bilgiler vermek yerine öncelikli 

olarak onların akıllarına takılan ve güncel konular olan “Hollanda’da Yahudi olmak ne 

demektedir?, Yahudilik ve Hıristiyanlık arasında farklar nelerdir?, Neden bir Yahudi ile 

evlenmeliyim?” gibi sorulara cevap aramaktayız.‖
756

  

Katılımcı 42 ise gençliğe yönelik faaliyetlerinin muhtevası hakkında “Gençlere 

okullardaki gibi planlı programlı dini bilgiler vermek yerine onların ilgisini çekebilecek 

“eşcinsellik, Yahudilikte kadın, Yahudi kimdir?” gibi toplumda ön planda olan konuları 

tercih ediyoruz. Diğer türlü dini konularda bilgi vermek onları sıkmakta ve ilgisini 
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çekmemektedir.‖
757

 diyerek gençliğe yönelik hizmetlerinde muhtevalarının güncel dini 

konular olduğunu belirtmiĢtir. Ev sohbetleri ve özel dini derslerde ise gençlere güncel dini 

konuların yanı sıra Yahudiliğin esasları, Ġbranice gibi konular da öğretilmektedir. 

 3)  Yahudilerin Gençliğe Yönelik Hizmetlerinde Kullandıkları Yöntemler 

Yahudi gençlik merkezlerinin yönetimi genel olarak 20-30 yaĢ arasında gençler 

tarafından gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Bu yaĢ grubunun yönetimde olması, 

gençlik merkezlerinin gençleri birinci elden daha iyi tanımasını sağlamakta ve gençlerin 

ilgisini daha çok çekmektedir. Bu bakımdan gençlere yönelik hizmetlerde metotları 

yönetimde olan bu gençler belirlemektedir. Yahudiler aĢağıdaki yöntemleri kullanmaktadır: 

a) Eğlenceyi ön planda tutma: Yahudi gençlik kulüpleri gençlere yönelik 

faaliyetlerinde dinden çok eğlenceyi ön planda tutmaktadır. Yapılan organizasyonların ana 

teması eğlence üzerine kuruludur. Bunun sebebini bir örnekle açıklayan Katılımcı 42; 

―Yahudilerin Yusuf İslam’ı Matisyahu adlı sanatçıyı davet ettikleri konsere 1000 kişi gelirken, 

yine yemekli olarak organize ettikleri pikniklere 150-200 arasında genç katılırken sadece 

Hahamın vereceği dini bir sohbete katılım 15-30 arasında olmaktadır.”
758

 sözleriyle 

özetlemiĢtir. Bu bakımdan eğlence düzenlediklerinde, etkinliğinin afiĢine dini sembolleri de 

katarak
759

 gençlere eğlenceyle birlikte dini sembolleri öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

b) Her görüşe açık olma: Hollanda‘da gençlere yönelik faaliyet gösteren tüm Yahudi 

gençlik kulüpleri aktivitelerini yaparken Yahudi gencin inançlı olup olmadığına veya 

Ortodoks mu Liberal mi olduğuna bakmadan herkesi kucaklayacak Ģekilde hizmet 
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yapmaktadırlar. Örneğin NIK‘in gençlik merkezinin hazırlamıĢ olduğu kendi anayasaları 

olarak ifade ettikleri kitapçıkta, ―Herkesin bizim organizasyonlarımıza katılabilmesi için eşiği 

düşük tutuyoruz” ifadesi
760

 Yahudi gençlik örgütlerinin her kesimden Yahudi genci 

kucaklamak istediklerinin bir göstergesidir. Bu Ģekilde seküler bir toplumda nüfusu az olan 

Yahudiler kapılarını her türlü Yahudi gence açarak faaliyetlerine devam etmektedirler. 

c) İnterneti Etkili Kullanma: Hollanda‘daki Yahudi gençlik merkezleri sosyal iletiĢim 

ağları olan Facebook
761

 ve Twitter gibi internet sitelerini ve kendi gençlik merkezlerinin 

internet sitelerini
762

 çok etkili kullanmakta böylece gençlere daha kolay ve çabuk ulaĢma 

imkânı sunulmaktadır. Gençler bu internet siteleri sayesinde gençlik merkezlerinin faaliyetleri 

hakkında bilgiler almakta, yapılan aktivitelerden haberdar olmakta ve sosyal paylaĢım ağları 

sayesinde birbirleri ile iletiĢim kurabilmektedirler. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 1. SONUÇ 

 Hollanda‘da örgün eğitimde din eğitiminin kiliseye bağlı olduğu dönemlerde kilise 

yaygın eğitimden çok örgün din eğitimine önem vermiĢtir. 1960 sonrasında sekülerleĢmenin 

baĢlamasından sonra dini okullarda kilisenin etkinliğini yitirmesi ve bu okullara farklı din ve 

mezhepten insanların gelmesiyle mezhebe dayalı din dersi zorlaĢmıĢ ve böylece kilise yaygın 

din eğitimini birinci plana almıĢtır. 

 Hollanda‘daki Yahudiler örgün din eğitiminde 18. Yüzyılda devlet desteğini 

kaybettikten sonra yaygın din eğitimine önem vermeye baĢlamıĢ, daha sonra örgün eğitimde 

devlet desteğinin tekrar almasına rağmen veliler örgün eğitimden çok yaygın din eğitimini 

tercih etmiĢlerdir. 

 Müslümanların Hollanda‘daki ilk Müslüman okulları 1978 yılında kurulmuĢtur. Fakat 

kısa süre içinde bu okulların kapanması ve devlet okullarında din dersi verilmesi isteklerinin 

birçok yerde engellenmesi, Müslümanların camilerdeki eğitime daha çok ağırlık vermesine 

yol açmıĢtır. 

 Avrupa‘da 14.yüzyıl ve 15.yüzyılda baĢlayan Rönesans ve Reform hareketleri ve bunu 

takip eden 18.yüzyıldaki aydınlanma fikirleri, Avrupa‘da kilisenin ve dinin toplumdaki 

etkinliğini kaybetmesine neden olurken, Hollanda‘da sütunlaĢma sistemi sayesinde 

Avrupa‘daki bu sekülerleĢme süreci 1960‘lı yıllara kadar engellenebilmiĢtir. 

 Katolik ve Protestan Kiliselerinde kilisede eğitime baĢlama yaĢı 4 olarak 

belirlenmiĢtir. Çocuklar 4 yaĢından itibaren kilise‘deki eğitime baĢlarlar ve bu eğitim 
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programlı bir Ģekilde 18 yaĢına kadar devam eder. 18 yaĢından sonra isteyen gençlere 21 

yaĢına kadar özel bir program uygulanır. 

 Hollanda‘daki Yahudilerin havralardaki eğitim programı 4-12/13 yaĢ arası dönemi 

kapsar. 13 yaĢından sonraki yaĢ grubu için Yahudilerin herhangi bir eğitim programı yoktur. 

Bu yaĢ grubundakiler isterlerse onlara özel bir program uygulanmaktadır. 

 Müslümanlarda Camilerdeki eğitim Türklerde 6-7 yaĢ Faslılarda ise 5 yaĢında 

baĢlamaktadır. Bu eğitim 13/14 yaĢına kadar devam etmektedir. 14 yaĢ ve üstü için SICN gibi 

cemaatler yurtlarında eğitime devam ederken Faslılarda ve diğer Türk camilerinde 14 yaĢ ve 

üstü için ayrı bir program yoktur. 

 Katolik ve Protestanlarda Kilisedeki eğitim iĢlerini kiliselerin kendi bünyelerine bağlı 

eğitim daireleri tarafından yapılmaktadır. Bu eğitim dairesi, kilisedeki her yaĢ grubu için 

eğitim programı düzenlenmesinden, ders kitapları ve materyallerinin hazırlanmasından, 

kilisede Papazların dıĢında din dersi verecek gönüllü öğretmenlerin yetiĢtirilmesinden 

sorumludurlar.  

 Yahudiler 1980‘li yılların sonuna kadar Yaygın din eğitiminde baĢarısız sonuçlar 

alınması üzerinde 1989 yılında profesyonel bir kiĢiyi eğitim dairesi baĢkanı yapmıĢtır. Bu 

tarihten sonra Havra eğitiminde baĢarıyı yakalayan Yahudiler, diğer Avrupa ülkelerindeki 

Yahudilerle de bir araya gelerek eğitim programı, ders kitabı ve ders materyali 

hazırlamıĢlardır. Yahudi Havra eğitiminde sadece Havraya gelen çocuklar değil aynı zamanda 

ailelerde eğitim programının bir parçası olarak kabul edilmiĢtir. Havra eğitimi aile-çocuk-

Havra üçlüsü ile ortak sürdürülmektedir. 

 Müslümanların cami eğitiminde Türklerin ve Faslıların farklı eğitim programları 

vardır. Faslılar, Fas‘ta okullarda okutulan din dersi programını ve ders kitaplarını camilerde 
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uygularken, Hollanda Diyanet Vakfı Türkiye‘de Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Kuran kursu ve 

Yaz Kuran kursu programlarını ve DĠB‘in hazırlamıĢ olduğu ders kitaplarını okutmaktadır. 

SICN ise, ilmihal kitabını kendi eğitim programlarını temele alarak camilerdeki eğitime 

devam etmektedirler.  

 Katolik ve Protestanlar kiliselerinde din dersleri hepsi üniversite mezunu ve yüksek 

lisansını tamamlamıĢ din görevlileri ile yine üniversite mezunu olup din dersi kursuna giden 

gönüllüler tarafından verilmektedir. Eğitim iĢleri daire baĢkanı olan görev yapanların bir 

kısmı da doktora derecesine sahip kiĢilerdir. 

 Yahudilerde havralarda görev yapan rabbiler, biri Ġlahiyat eğitimi diğeri pozitif ilimler 

olmak üzere iki üniversite mezunu ve yüksek lisans ve doktora derecesine sahip din 

görevlileridir. Bunların yanında din dersi veren gönüllü öğretmenlerin hepsi lisans 

diplomasına sahiptir. Eğitim dairesi baĢkanları da eğitim fakültesi mezunu ve din eğitimi 

sertifikası almıĢ kiĢilerdir. 

 Müslüman Türklerde HDV camilerinde görev yapan din görevlilerinin yarısı iki yıllık 

diğer yarısı da dört yıllık üniversite mezunları iken, SICN‘de görev yapan imamların büyük 

çoğunluğu ilköğretim mezunu ve SICN‘e ait kurslarda medrese eğitimi görmüĢ din 

görevlileridir. IGMG‘nin din görevlileri arasında üniversite mezunu sayısı oldukça azdır. 

Faslı camilerinde görev yapan bütün imamlar Mısır veya Fas‘taki bir Ġlahiyat Fakültesini 

bitirmiĢ kiĢilerdir. Müslümanların eğitim iĢleri profesyonel kiĢilerden ziyade camideki görevli 

din görevlisinin inisiyatifi ile devam etmektedir. 

 Protestan Kilisesinin gençlere yönelik hizmetlerini kendi bünyesinde kurmuĢ olduğu 

JOP ile kiliseye dolaylı olarak bağlı olan HGJB adlı iki gençlik kuruluĢu ile Hollanda 



 

 

232 

 

Protestan Kilisesini oluĢturan mezheplerden olan Evangelist Kilise tarafından 

yürütülmektedir. 

 Katolik Kilisenin gençlere yönelik faaliyetleri, kilisenin gençlik dairesi baĢkanlığı 

tarafından merkezi bir hiyerarĢi içinde yürütülmektedir. Bu hiyerarĢinin en altında yerel 

kiliseler, onların üstünde bölgesel piskoposluklara bağlı gençlik Ģubeleri ve en üstte de 

merkezi Utrecht Ģehrinde bulunan gençlik daire baĢkanlığı vardır. 

 Yahudilerde gençliğe yönelik hizmetleri daha çok Ortodoks cemaate bağlı kuruluĢlar 

ile Siyonist ideolojiyi benimsemiĢ uluslararası Yahudi gençlik örgütleri tarafından 

yürütülmektedir.  

 Müslümanlarda Yahudi ve Hıristiyanlardaki gibi istikrarlı bir kurumsal yapıdan ziyade 

camideki din görevlisinin çalıĢmaları ile doğru orantılı bir gençliğe yönelik faaliyetler vardır. 

HDV kendi bünyesinde gençlik teĢkilatı kurmuĢ olsa bile, bu teĢkilatın Hollanda‘nın her 

yerinde sistemli faaliyet gösterdiği gözlemlenmemiĢtir. Buna ek olarak HDV camilerinde 

imamların kiĢisel çabalarının gençlik eğitiminde daha çok etken olduğu görülmüĢtür. SICN 

kendi camilerinde 14 yaĢ ve yukarısı için faaliyet göstermemekte, buna karĢın 14 yaĢ ve 

yukarısını kendi yurtlarına yönlendirerek kendi cemaatine eleman yetiĢtirme amaçlı eğitim 

yapmaktadır. Hollanda‘da Müslümanlar için gençlere yönelik en sistemli faaliyeti IGMG‘ye 

bağlı MGT yapmaktadır. MGT‘nin yönetiminin gençlerden oluĢması faaliyetlerinin gençlere 

daha çok hitap etmesine ve sistemli olmasına neden olurken, IGMG‘nin siyasi ve ideolojik 

tarafının olması Hollanda‘daki tüm gençlere hitap etmesini engellemektedir. Faslılar kendi 

camilerinin hepsinde gençliğe yönelik faaliyet gösterememekte, büyük Ģehirlerdeki merkez 

camilerinde gençlere yönelik faaliyet olmaktadır. Günümüzde Hollanda‘da camilerde 

gençlere yönelik hizmetler cami ekseninden gençlik derneklerinin eksenine kaymaktadır. 

Bunun sebebi olarak gençlik derneklerinin gençlere daha yakın gelmesidir. 
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 Protestanlar ve Katolikler gençliğe yönelik faaliyetlerinde eğitim vermekten çok 

gençlere Hıristiyan bilinci kazandırmayı hedef edinmektedirler. Bu bağlamda gençlerin ilgi 

duydukları sosyal iletiĢim ağları Facebook, Twitter, müzik, tiyatro yapılan etkinliklerde çok 

fazla kullanılmaktadır. Bunun yanında kiliselerin kendilerine ait pop, rock gibi müzik 

gruplarının yanında tiyatro kulüpleri de bulunmaktadır. Katolik ve Protestan Kilisleri 

gençlerin sosyal hizmetlerde gönüllü olarak çalıĢmalarını sağlayarak onların sosyalleĢmesini 

katkıda bulunmaktadır. 

 Yahudilerin gençliğe yönelik faaliyetlerinin temel amacı, gençlerin Yahudi bir kimlik 

kazanması ve Yahudi bir sosyal çevre edinmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Ġsrail 

gezileri, kamplar düzenlenmekte ve yemekli müzikli etkinliklerle Yahudi gençlerin birbirleri 

ile tanıĢması, kaynaĢması sağlanmaktadır. Buna ek olarak dinini öğrenmek isteyen gençlere 

de özel dersler verilmektedir. 

 Müslümanların gençlik eğitimindeki temel amaç gençlere dini sevdirmek ve din 

konusunda onları bilgilendirmektir. Cami merkezli faaliyetlerde Yahudi ve Hıristiyanlarda 

olduğu gibi müzik ve tiyatro hemen hemen hiç kullanılmazken, internetten çok az 

yararlanılmaktadır. 

 Hıristiyanların yaygın din eğitimindeki muhtevasını kateĢizm oluĢtururken 

Müslümanlarda ilmihal öğretimi, Yahudilerde ise Ġbranice öğretimi ile ibadet öğretimi yaygın 

din eğitiminin muhtevasını oluĢturur. Gençlik eğitiminde her üç din de kendi dinlerinin 

birincil kaynaklarını temel alarak, seküler bir toplumda dinlerini ve kimliklerini nasıl 

koruyabilecekleri ve dini gençleri nasıl sevdirebilecekleri gibi konularda bir içerik 

belirlemiĢlerdir. 
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 Yaygın din eğitiminde her üç dine mensup kiĢilerin ortak problemleri vardır. 

Bunlardan en önemlisi 13 yaĢ sonrasında gençlerin kilise, cami ve havralara gelmeyi 

bırakması, sekülerizme materyalizme ligi duymalarıdır. 

 Hıristiyanların yaygın din eğitimi ve gençlik eğitiminde karĢılaĢtıkları en büyük 

problem kiliseye gelen cemaatin sayısının düĢmesidir. Diğer problemler ise gençlerin çok 

yoğun olan gündemlerinden kiliseye zaman ayıramamaları ve seküler toplum yapısıdır. 

 Yahudiler, nüfuslarının az olmasından kaynaklanan problemlerden Ģikâyetçidirler. 

Nüfuslarının az olması onların çocuklarını ve gençlerini Yahudi bir çevrede büyütmelerinin 

önünde en büyük engeldir. Onlar Hıristiyanlarda olduğu gibi seküler toplum yapısından ve 

gençlerin havralara gelmemesinden Ģikâyetçidirler. 

 Müslümanların yaygın din eğitimi ve gençlik eğitiminden karĢılaĢtıkları birinci 

problem dildir. Camideki din görevlisinin Hollandacayı, camiye gelen gencin anadilini iyi 

bilmemesi gençlerin din görevlisini anlamasında ve onunla iletiĢim kurmasında en büyük 

engel olarak gözükmektedir. Camilerdeki eğitimde karĢılaĢılan diğer bir husus ise cami 

yönetiminin eğitim iĢlerinden anlayan kiĢilerden çok parası veya çevresi çok olan kiĢilerden 

oluĢmasıdır. Bu durumda camilerde verilen eğitimin amatörlükten profesyonelliğe geçmesine 

engel olmaktadır. 

 Son olarak Müslümanların durumunu değerlendirirken onların Hollanda‘da göçmen 

olduklarını, Hıristiyan ve Yahudiler gibi kendi vatanlarında ve devletlerinde yaĢamadıklarını 

göz önünde bulundurmak gerekir.  

AĢağıda Hıristiyan, Yahudi ve Müslümanların yaygın din eğitimi ve gençliğe yönelik 

hizmetlerini karĢılaĢtıran bir tablo verilerek konu özetlenmiĢtir. 
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Tablo 5. Kilise, Havra ve Camilerdeki Yaygın Din Eğitimi ve Gençliğe Yönelik 

Hizmetler (KarĢılaĢtırmalı Özet Tablo)  

 Hıristiyanlık Yahudilik Ġslam 

Amaç - Kiliseyi ve Dini Yeniden 

Sevdirmek (Ortak)763 

- Dini Konularda Bilgi Vermek 

- Kilise hizmetinde çalıĢacak 

gönüllüler yetiĢtirmek (Ortak) 

- Ġncili hayatın içine sokmak 

(Protestan) 

 

-Yahudi Kimliğinin 

Korunması (Ortak) 

- Yahudi Kimliği Kazandırma 

(Ortak) 

- Dini Konularda Bilgi 

Vermek (Ortak) 

 

-Milli Kültür Bilinci AĢılamak 

(Ortak) 

- Cemaat için Eleman SCIN ve, 

Milli GörüĢ TeĢkilatı) 

- Dini Konularda Bilgi Vermek 

(Ortak) 

- Arapça Öğretmek (Fas 

Camileri) 

Muhteva KateĢizm (Ortak) 

 

Sidur, Güncel dini konular 

(Ortak) 

Ġlmihal, Temel Dini Bilgiler 

Kitabı (Ortak) 

Yöntem - Kitle ĠletiĢim Araçlarını Kullanma 

(Ortak) 

- Bireylerin fiziksel ve Ruhsal 

Özelliklerine Uygun Davranma 

(Ortak) 

- Gündemi Yakından Takip Etme 

(Ortak) 

- Müzik, Tiyatro gibi Sanatsal 

Faaliyetleri Ön Planda Tutma 

(Protestan) 

- Öğretmenlerin öğrencilere karĢı 

pozitif tutumları (Protestan) 

 

- Eğlenceyi Ön Planda Tutma 

(Ortak) 

- Her GörüĢe Açık Olma 

(Ortak) 

- Ġnterneti Etkili Kullanma 

(Ortodoks Cemaati) 

- Bireyin geliĢim özelliklerine 

uygun yöntem seçme (Ortak) 

- Klasik anlatım metodu (Ortak) 

- Gençlere ÖzdeĢleĢme 

Yapabilecekleri Model Sunma 

(Milli GörüĢ TeĢkilatı) 

- Metin merkezli yöntem daha 

çok ön planda (Ortak) 

Materyaller - Ders materyalleri kendileri 

tarafından hazırlanır. (Ortak) 

- Öğretmen ve öğrenciler için ayrı 

kitaplar hazırlanmıĢtır. (Protestan) 

- Materyaller öğrencinin fiziksel ve 

ruhsal özelliklerine uygundur. 

(Ortak) 

- Görsel ve iĢitsel materyaller ön 

plandadır. (Protestan) 

-Ders materyalleri kendileri 

tarafından hazırlanır. Bazen 

de baĢka ülkelerdeki 

materyaller Hollanda 

Ģartlarına göre uyarlanır. 

(Ortak) 

- Materyaller öğrencinin 

fiziksel ve ruhsal özelliklerine 

uygundur. (Ortak) 

- Görsel ve iĢitsel materyaller 

ön plandadır. (Ortak) 

- Ders materyalleri yurt dıĢından 

gelmekte ve Hollanda Ģartlarına 

uygun değildir. (HDV, SCIN) 

- Materyaller öğrencinin fiziksel 

ve ruhsal özelliklerine uygun 

değildir. (Ortak)                   - 

Görsel ve iĢitsel materyaller azdır. 

(Ortak) 

Eğitim Süresi 4-21 yaĢ arası düzenli kurslar 

mevcuttur. (Ortak) 

4-13 yaĢ arası düzenli kurslar 

mevcuttur. (Ortak) 

7-14 yaĢ arası düzenli kurslar 

mevcuttur.(Türk camileri) 

- 5-13 yaĢ arası (Fas Camileri) 

Problemler - Sekülerizm ve Cemaat azlığı 

(Ortak) 

- ġehirden köye göç(Ortak) 

- Maddi Problemler (Ortak) 

- Cemaat Sayısının Azlığı 

(Ortak) 

- Zaman Azlığı (Ortak) 

- Ailelerin çocuklarla 

ilgilenmemeleri (Ortak) 

- Nitelikli Öğretmen Problemi 

((Ortak) 

-Sekülerizm (Ortak) 

- Dil Problemi (Ortak) 

- Kimlik Problemi (Ortak) 

- Finans Problemi (Ortak) 

Din Görevlileri 

ve Eğitimle Ġle 

Ġlgilenen 

Yöneticiler 

- Kilisede görev yapanlar en az 

Yüksek Lisans Mezunu (Ortak) 

- Yönetici Kadrosu pedagojik 

formasyona sahip ve bir kısmı 

doktoralı kiĢiler. (Ortak) 

- Eğitimle ilgilenen görevliler 

en az Lisans derecesinde 

pedagojik formasyona sahip 

Üniversite mezunu (Ortak) 
- Hahamlar ise biri Ġlahiyat 

diğeri pozitif ilimlere ait 

olmak üzere iki Üniversite 

mezunu (Ortak) 

-Yöneticilerin çoğu dil bilmeyen 

ilköğretim mezunu kiĢiler 

((SCIN) 

- Din Görevlileri ilköğretim lise 

(SCIN), ön lisans, lisans mezunu. 

(HDV) 

- Yurt dıĢından getirilmiĢ çoğu dil 

bilmeyen din görevlileri. (Ortak) 

                                                           
763

 Tablo 5‘de geçen ―ortak‖ kavramı, Hıristiyan sütununda Katolik ve Protestanları, Yahudi sütununda Ortodoks 

ve Liberal Yahudileri, Ġslam sütununda ise Türk ve Faslı Müslümanları kastetmektedir. 
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 2. ÖNERĠLER 

 AraĢtırmanın sonuçlarına göre aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir: 

 Yapılan araĢtırmada gençlere yönelik faaliyetler müzik, tiyatro gibi popüler sanat 

aktivitelerinin gençlerin ilgisini çektiği ortaya konulmuĢtur. Bu bakımdan gençliğe 

yönelik Yaygın din eğitimi faaliyetlerinde popüler sanat aktivitelerinin 

kullanılmasına önem verilebilir. 

 Yapılan araĢtırmada gençlerin yoğun olarak Ġnternetten faydalanıp, sosyal iletiĢim 

ağları olan Facebook ve Twitter kullandıkları görülmektedir. Bu yüzden gençlere 

ulaĢmak ve ilgilerini çekmek için Ġnternet aracılığıyla sosyal iletiĢim ağlarının 

yoğun Ģekilde kullanılmasına dikkat edilebilir. 

 Yapılan araĢtırmada Müslüman gençlerin Hollandacayı kendi ana dillerine oranla 

daha iyi anlayıp, bu dille kendilerini daha iyi ifade ettiklerinden Müslümanların 

Hollandaca din dersi verebilecek seviyede dil bilen din görevlilerinin camilerde 

istihdam edilmesi sağlanabilir. 

 Yapılan araĢtırmada gençlerin kendilerini temsil ve ifade edebildikleri mekânlara 

daha çok rağbet ettikleri tespit edilmiĢtir. Bu bakımdan kilise, cami ve havraların 

yönetimlerinde eğitim iĢlerinden anlayan kiĢiler ile gençlerin temsilcisi yer alabilir. 

 AraĢtırma sonucunda gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinde gençlerin kendilerini 

daha sıcak ve samimi bir ortamda hissedebilecekleri küçük grupların daha etkili 

oldu görülmüĢtür. Bu bakımdan gençlere yönelik faaliyetlerde geniĢ katılımdan 

çok küçük grupların tercih edilmesi daha faydalı olabilir. 
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 Yapılan araĢtırmada gençlere yönelik hizmetlerde otoriter bir üslubun gençler üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu görülmüĢtür. Bu bakımdan gençlere yönelik faaliyetlerde 

yumuĢak ve ikna edici bir dil tercih edilmesi daha yararlı olacaktır. 

 Gençlerin yaĢadıkları değiĢim, sosyal açıdan yetiĢkin gibi algılanmaları ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan gençlerin sosyal hizmet kurumlarında gönüllü 

olarak çalıĢmalarının teĢvik edilerek toplumla bütünleĢmeleri sağlanabilir. 

 Gençlere yönelik hizmetlerin eksenini bireysel çabalardan kurumsal yapıya 

dönüĢtürmek gerekmektedir. Böylece gençlere yönelik faaliyetlerde bir devamlılık, 

istikrar sağlanarak gençlere yönelik faaliyetlerde aksaklıklara izin verilmeyebilir. 

 Din görevlileri gençlerin hem gündelik hayatlarında hem de dini konulardaki 

problemleri ile daha yakından ilgilenip onlara rehberlik yapabilir. 

 Ġbadethanelerde gençlerin vakit geçirebilecekleri lokaller, gençlik kulüpleri kurup 

gençlerin ibadet yaptıktan sonraki zamanlarını da ibadethane çevresinde geçirmesi 

sağlanabilir. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kendi bünyesinde ―Gençlik Eğitim Daire BaĢkanlığı‖ 

kurarak gençlere yönelik faaliyetlere daha fazla önem verebilir. 
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ÖZET 

 

 GENÇ, Muhammet Fatih, Yaygın Din Eğitiminde Gençliğin Eğitimi (Hollanda‘da 

Havra, Kilise ve Camilerde Gençliğe Yönelik Eğitsel Faaliyet ve Hizmetler Üzerine 

KarĢılaĢtırmalı Bir Alan AraĢtırması), Doktora Tezi, DanıĢman: Prof. Dr. Cemal TOSUN, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Anabilim Dalı, Ankara 

2011, 262 sayfa. 

Bu çalıĢmada Hollanda gibi aĢırı seküler bir toplumda Müslümanların, Hıristiyanların 

ve Yahudilerin cami, kilise ve havralarında yürüttükleri yaygın din hizmetleri incelenerek; 

yaygın din eğitiminde kilise, cami ve havralarda gençliğe yönelik ne tür faaliyetlerin yapıldığı 

araĢtırılmıĢtır.  

Bu bağlamda tez üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, araĢtırmanın problemi, 

amacı, yöntemi, verilerin toplanması ve analizi, sınırlılıkları ve temel kavramları hakkında 

bilgiler verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise Hollanda eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde devlet ve özel 

okullarda din eğitiminin tarihi süreci ve Ģimdiki durumu hakkında anlatılarak Hollanda‘daki 

üç büyük din olan Hıristiyanlık, Ġslam ve Yahudiliğin Hollanda topraklarındaki tarihi süreci 

hakkında bilgiler verilerek 

Üçüncü bölümde ise, kilise, havra ve camilerdeki yaygın din eğitimi hakkında yapılan 

araĢtırma sonuçlarına yer verilmiĢtir. Daha sonra kilise, cami ve havralarda gençliğe yönelik 

faaliyetler hakkında araĢtırma sonuçları sunulmuĢ, araĢtırma sonuç ve öneriler ile bitirilmiĢtir. 
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ABSTRACT 

 

GENÇ, Muhammet Fatih, Informal Religious Education for Youths (Comparative 

Field Study About Informal Religious Education in Synagogues, Churches and Mosques for 

Youths), PhD. Thesis, Advisor: Prof. Dr. Cemal TOSUN, Graduate School of Social Sciences, 

Philosophy and Religion Sciences (Religious Education) Department, Ankara, 2011, 262 page. 

This study is a field research that focuses on informal religious education and youth 

education in mosques, churches and synagogues in the Netherlands. 

In this context, the thesis consists of three parts. In the first part are mentioned 

research problem, purpose, method, data collection and analysis, limitations and information 

about basic concepts. 

The second part deals with Dutch education system and the historical process of 

religious education in public and private schools. This part also contains information about 

the current situation of religious education and history of the three divine religions; 

Christianity, Islam and Judaism in the Netherlands.  

In the third section results of this study have been explained qualitatively. At the end, 

the research concludes with a summary and recommendations. 

 


