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ÖNSÖZ 

 

Bir toplumu anlamaya çalışırken tarih, edebiyat, kültür, etnik kimlik, din ve 

benzeri ortak değerler zorunlu incelenmesi gereken alanlar olmaktadır. Bu ortak 

değerlerden bir diğeri olan eğitim ve din eğitimi de sosyal yapı ve toplumsal davranış 

biçimlerini anlamak için önemli ipuçları vermektedir.  

Din eğitimi bir taraftan öğrenci, öğretmen, veliler, sivil toplum, devlet ve dini 

kurumlar gibi konunun taraflarının talepleri ile muhatap olurken diğer yandan 

eğitimin içeriğini teşkil eden dini materyaller, inanç, ahlak, evrensel değerler, diğer 

inançlar ile birlikte yaşama ve bu yaşama uyum konusunda bu muhataplara hitap 

etmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan yalın olarak programların incelenmesi bazı 

konuların gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Programları ortaya çıkaran 

sebepler, felsefi anlayışlar, toplumsal yapı, eğitim yaklaşımları gibi dolaylı etkenlerin 

bilinmesi konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.  

İngiltere’de din eğitimini ve ders programlarını anlamak için İngiltere’nin din-

devlet ilişkileri ile bu durumu ortaya çıkaran tarihi süreci iyi tahlil etmek 

gerekmektedir. Yaklaşık 140 yıldan beri dini kurumlar ile devlet kurumları arasında 

paylaşılan eğitim yönetimi din eğitiminin de şekillenme sürecini ifade etmektedir. Bu 

süreçte toplumsal yapının transformasyonuna paralel olarak hukuki düzenlemelerin 

de din eğitiminin zeminini oluşturmak için imkânlar sağladığı görülmektedir. Bu 

kanunlardan 1944 ve 1988 yıllarında yapılanlar ülkedeki dini kurumlar ile devletin 

eğitim alanındaki sınırlarını belirlerken, inanç gruplarının din eğitimi taleplerini 

kısmen de olsa göz önünde bulundurarak cevap vermeye çalışmıştır. 

İngiltere’de Hristiyanlık harici din mensuplarının tarihten günümüze 

edindikleri eğitim kazanımlarına bakıldığında dinî ve milli kimlik, fırsat eşitliği, 

farklılık gibi kavramlar üzerinden ilerleme sağladıkları ve günümüzde bunlara 

çokkültürlülük, çok inançlılık, ırkçılık ve benzeri tartışma alanların da eşlik ettiği 

görülmektedir. 

Hangi kökenden olursa olsun kişinin dinini öğrenmesi modern toplumlarda bir 

insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Ulusal ve uluslararası hukuk ile de bu 

haklar desteklenmektedir. Ancak hukuken elde edilen bu hakların uygulamada farklı 
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tezahürleri ortaya çıkmaktadır. Toplumlar içerisinde ayrı sınıflar oluşturmaktan 

kaçınarak bireylerin din eğitimini sağlamak, aynı zamanda da yerel kültürlere zarar 

vermeden kültürel birlikteliği korumak, kültürel ve dini çeşitliliği artan toplumlarda 

başlı başına bir sorun olmuştur.  Kimi zaman dini idareler tarafından sağlanan bu 

hizmetler kimi zaman da devletin resmi organları tarafından idare edilerek 

sunulmaya çalışılmaktadır.  

Yukarıda ana konularıyla çerçevesi çizilen temel problemler etrafında tartışılan 

araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; araştırmanın konusu, 

problemi, amacı, kavramsal çerçeve, hipotezler, yöntem ve sınırlılıklar ile temel 

kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Birinci bölümde genel olarak İngiliz eğitim sistemi ile bu sistem içerisinde din 

eğitiminin durumu ele alınmıştır. Bu durumu ortaya çıkaran tarihi süreç, kanuni 

dayanaklar ve mevcut din eğitiminin durumu okullar açısından değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde din dersi öğretim programları ve programlarda dinî çoğulculuk 

konusu işlenmiştir. Programları etkileyen yaklaşımlar, mevcut programların analizi 

ve programlarda çoğulculuğun nasıl yer bulduğu bu bölümdeki temel başlıkları 

oluşturmaktadır.  

 Üçüncü bölümde ise İngiltere’de Müslümanlar ile din eğitiminde İslam 

bölüm başlığında; ülkedeki Müslüman toplumu tanımlayan unsurlar, din eğitiminde 

İslam, Müslüman toplumun eğitim konusundaki talepleri ile son olarak İngiltere’deki 

Türk toplumunun din eğitimi konusu ele alınmıştır.   

 Tez belirleme ve araştırmaya başlarken ve uzun süren araştırma dönemimde 

tenkit, tavsiye ve katkılarıyla araştırmayı yönlendiren ve özgüven vererek çalışmaya 

destek veren Danışman Hocam Prof. Dr. Recai Doğan’a, çalışmamın İngiltere 

ayağında bilgi, belge ve akademik yönlendirmeleri ile destek olan muhterem 

ağabeyim Prof. Dr. Seyfettin Erşahin’e, çalışmam boyunca sonsuz sabır ve anlayış 

ile desteğini hiç esirgemeyen değerli eşim Burcu Erşahin’e ve her zaman desteklerini 

hissettiğim aileme teşekkür ederim. 

İsmail ERŞAHİN 

Ankara–2014 
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GİRİŞ 

 

Giriş bölümünde araştırmanın teorik temelleri ve araştırma metodu 

araştırmanın konusu/problemi, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar, tanımlar, 

yöntem, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri gibi başlıklar altında ele alınarak 

bilgi verilmiştir. 

 

 

A. PROBLEM DURUMU 

 

Bireylerin çevreyi keşfi çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Öncelikle kendisini 

ve kabiliyetlerini tanıma çabası içerisinde olan insan, daha sonra çevresi ile 

ilgilenmeye, ilişki kurmaya ve tanımaya başlamaktadır. Bu keşif, hem iç âlemin keşfi 

hem de dış âlemin/çevrenin keşfi çabası ile sürüp gitmektedir. Keşif serüvenine 

başlayan kişi öncelikle farklılıkların farkına varmaktadır. Çeşitliliği, renkliliği ve 

çokluğu yorumlama ve analiz etme süreci bu farkındalığın pekiştirilmesini 

sağlamaktadır. Toplumsal hayatın vazgeçilemez zorunlulukları haline gelen bu 

çeşitlilik kültürde, dinde, müzikte, sanatta, mimaride, edebiyatta kendini 

göstermektedir. Evde, okulda, işte, yaşadığı yerde ve iletişim imkânları ile tüm 

dünyadaki çeşitlilik ile birlikte yaşamak zorunda olan günümüz insanı bununla başa 

çıkmanın yollarını aramaktadır. Bu durumda insanların önüne iki seçenek 

çıkmaktadır; ya bu farlılıklar ile birlikte yaşamayı öğrenecek ve hayatın içine 

katılacak, ya da sınırlarını kendisi çizdiği dünyasında yaşamaya devam edecektir.  

Farklı kimliklere sahip bireylerden meydana gelmiş heterojen yapıdaki 

toplumlar, bireylerin birlikteliklerini çeşitli yollarla sağlamak zorundadır. Bu amaçla 

toplumlar kurumlar oluşturmakta ve bu kurumların işlemesi için gayret sarf 

etmektedir. Özellikle ırk, kültür ve dinî farklılıkları bünyesinde barındıran toplumlar 

bu unsurları eğitim yoluyla bir araya getirmek durumundadırlar. Evrensel değerler ile 

yerel değerleri bireylerin içselleştirmesini sağlayan
1
 eğitim, bu yönüyle bireylerin 

topluma entegrasyonunu sağlayan yegâne disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
1
 Recai Doğan, “Dinin Dünya Barışına Katkısı”, 2005 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve 

Müzakereler, TDV Yay., Ankara, 2006, s. 259. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=%C3%A2lem&uid=1703&guid=TDK.GTS.5128d992910109.33991033
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=%C3%A2lem&uid=1703&guid=TDK.GTS.5128d992910109.33991033
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Günümüz toplumları çoğunlukla ulus devletlerden oluşan bir yapı 

göstermelerine rağmen, toplumsal yapılarında çoğulcu özellikleri ile karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle Avrupa toplumlarında belirgin olarak kendini gösteren bu 

durum hukuk, siyaset, ekonomi ve eğitim açısından toplumu etkilemekte ve yakından 

ilgilendirmektedir.  

Toplumları oluşturan sosyal grupların kültürel ve dinî bazı taleplerine, 

genellikle ülkelerin politikaları doğrultusunda cevap verilmektedir. İşte burada 

özellikle okullardaki din öğretiminin, ana inanç dışında görünürlük sergileyen diğer 

dinleri bu faaliyet içerisinde nereye koyduğu önem arz etmektedir. Günümüzde 

dinlerarası diyalog, barış ve hoşgörü eğitimi, kültürlerarası eğitim, dinlerarası 

öğretim ve mezheplerarası öğretim gibi yaklaşımların tartışıldığı din öğretimi alanı, 

kaçınılmaz olarak toplumda azınlık konumunda olan grupları temsil eden diğer 

dinleri de öğretim konusu yapmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada din eğitimi 

ve öğretiminin temel problemlerinden birisi olarak diğer dinlerin öğretimi konusu 

karşımıza çıkmaktadır.  

İngiltere özellikle son yüzyıl içerisinde ortaya çıkan nüfus ve göç hareketleri 

ile yeni bir toplumsal yapı kazanması, bu yolla daha önce olmayan kültürel ve dinî 

grupların görünür olması ve zamanla bu grupların çeşitli alanlarda taleplerinin ortaya 

çıkmasıyla eğitim alanında da yeniden yapılanma çalışmalarını başlatmıştır. İngiltere 

Kilisesi, geçmişte eğitim alanında tek otorite olarak din eğitimi konusunu kilise 

okulları ve sahibi olduğu diğer okullar yoluyla idare ediyordu. Kilisenin bu konumu 

çeşitli kanunlar ile sınırlandırılarak devlet de eğitim hizmetlerine ve yönetimine dahil 

olurken din eğitimi konusunda da kilisenin hâkimiyeti sınırlandırılmış oluyordu. Bu 

sürecin dinî gruplar lehine işleyen yönü ise eğitim anlayışlarının değişmesi ile 

gerçekleşmiştir. Zira dinî metin temelli klasik eğitimin kendi muhataplarını da 

memnun edememesi, yöntem ve yaklaşım tartışmalarını doğurmuş, bu yönde yapılan 

çalışmalar çokkültürlü eğitim uygulamalarının gereğine işaret ederek süreci 

hızlandırmıştır. Gelinen noktada din eğitimi çokkültürlü bir yapı kazanmış, ülkedeki 

temel dinî inanç grupları resmi olarak öğretim hakları elde etmiştir. 

İngiltere, nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olan, tarihi süreç içerisinde belirli bir 

Hristiyan kültürü ve medeniyeti oluşturmuş bir ülkedir. Bunun yanı sıra tarihinden 
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getirmiş olduğu “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” mirasıyla kültürel, dinî ve 

tarihî bağları bulunan insanların ülkede bir araya gelmesi ile birlikte oluşmuş bir 

toplum yapısı ile de karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir toplumsal yapı arz eden ülkede 

kısa zaman içerisinde din eğitimi konusunda da bu değişimin izleri görülmüştür. Bu 

unsurlar göz önünde bulundurularak din öğretiminde diğer dinler, temelde din dersi 

öğretim programları ve yeri geldikçe ders kitapları ve diğer ders materyallerinde bu 

konuları nasıl ele aldıkları ve bu dinlere nasıl yaklaştıkları konusu tezin temel 

araştırma alanını oluşturmaktadır.   

İngiltere, toplum yapısındaki çeşitlilik ile bunun eğitime ve özellikle din 

eğitimine uyumlu bir şekilde uygulanıp toplumsal düzeni tutturabilmek için 

düzensizliğin düzenli hale getirilmesi çabası içerisindedir. Zira aynı dili konuşan 

ancak farklı anlamlar çıkaran insanların farklı kültürleri yaşayan ama bir üst kültürde 

buluşabilme becerisini sağlayabilen bir topluma dönüşebilmesi bir düzeni 

gerektirmektedir. Bu düzeni tutturmak kanunlar ile mümkün olsa da, sürdürülebilir 

olması kanunların da ötesine geçen bir kontrol mekanizmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu süreçte akla gelen ilk enstrümanlardan birisi kültürel birlikteliği oluşturması 

bakımından din eğitimi olmaktadır.  

Günümüzde Avrupa ülkelerindeki din eğitimi uygulamalarında, toplumsal ve 

dinî çoğulculuk gereği herkesin kendi dinini öğrenebilmesi konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar da 

çoğulculuğu din eğitiminin temel kriteri haline getirmek için çalışmalar 

yürütmektedir.
2
 Örneğin Almanya anayasal bir zemine oturttuğu din eğitimi modelini 

sadece kiliselerin tekelinde tutmamakta, ülkedeki dinî cemaatlerin de kendi din 

derslerini vermelerine imkân sağlamaktadır.
3
 Bir diğer Avrupa ülkesi olan 

Belçika’da da anayasa gereği din dersi zorunlu dersler arasındadır. Öğrenciler 

                                                           
2
 Cemal Tosun, “Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Programlarında Diğer Dinler”, Türkiye’de Dinler 

Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyum, 04-06 Aralık 2009, Türkiye Dinler Tarihi 

Derneği Yayınları, Ankara, 2010, s. 655. 
3
 Recai Doğan, “Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, AÜİFD, 

2008, S. II,  s. 21. 

Anayasal olarak ülkedeki (Almanya) yaklaşık 6 milyon Müslüman din eğitimi konusunda hak sahibi 

olsa da kurumsal dini yapı ve öğretmen yetiştirme gibi konularda halen istenen düzeyde ilerleme 

kaydedilemediğinden bütün müslümanlar din dersi konusunda taleplerini karşılayamamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Adıgüzel, 'İslam Din Dersi' Sorunu ve Çözüm Arayışları, Akademik 

İncelemeler Dergisi, C. 5, S. 2, 2010. 
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Hristiyanlık, Yahudilik ya da İslam gibi din derslerini alabildiği gibi bu dersi almama 

hakkına da sahiptir.
4
   

Birçok Avrupa ülkesindeki din eğitimi uygulamalarına benzemekle birlikte 

İngiltere’nin din eğitimi tecrübesini anlayabilmek için geçen yüzyıl içerisinde bu 

alanda geçirdiği uygulamalara kısa bir göz atmak gerekmektedir.   

İngiltere’de eğitim, 1870’lerden itibaren Kilise okullarının eğitim üzerindeki 

etkinliğinden devlet okullarının etkinliğine doğru gelişen bir seyir izlemiştir. 1870’de 

çıkarılan bir Eğitim Yasası ile bu alanda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde 

devlet okullarında din eğitimi, mezheplerin eğitim alanındaki çekişmesinin bir 

sonucu olarak Hristiyanlığın herhangi bir mezhebini öncelemeyen bir anlayış 

çerçevesinde uygulanmıştır.   

Din dersleri açısından önemli bir tarih olan 1944 Eğitim Reformu ile 

İngiltere’de din eğitimi resmi okullarda zorunlu dersler arasına girmiştir. Bu reformla 

devlet okullarında okutulacak din derslerinin öğretim programlarının 

hazırlanmasında kiliseler ile birlikte yerel yönetimlerin katılımı da sağlanmıştır.  

1944 reformunda getirilen öğretim programlarının yerel yönetimlerce 

oluşturulması zorunluluğuyla birlikte bu programların kimlerin katılımıyla 

oluşturulacağı da belirlenmiştir. Bu amaçla oluşturulan komisyonda İngiltere 

Kilisesi, diğer dinî gruplar, yerel idare ve öğretmenler birliği temsilcileri 

bulunmuştur. Komisyonu oluşturan her bir guruba aynı zamanda alınan kararları veto 

etme hakkı verilmiştir. Bu komisyonun oluşturduğu programa Mutabakat Öğretim 

Programı (agreed syllabus) adı verilmiştir. 

Eğitim Reformu (1944) ile program geliştirme sürecine diğer dinlerin 

yetkilileri de dahil edilmesine karşın sadece Yahudilik hakkında bazı gelişmeler 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle İngiliz eğitim sistemi içinde din eğitiminin 1970’li 

yıllara kadar daha çok tek dinli ve Hristiyanlık merkezli bir anlayış ve içerikle 

uygulandığı söylenebilir. Bu tarihlerden başlamak üzere çoğulcu toplum olmanın 

getirdiği zorunlulukla diğer dinlerin öğretim konusu yapılması tartışmaları ile birlikte 

                                                           
4
 Mehmet Zeki Aydın, “Belçika’da İlk ve Orta Öğretimde Din ve Ahlak Öğretimi”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Sivas, 1999, s. 93. 
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programlarda da yer almaya başlamıştır. Çok kültürlü ve çok dinli toplumun ortaya 

çıkardığı etki ve eğitime yansıması 1988 Eğitim Reformunda görülmüştür. 

1988 Eğitim Reformu gereği hazırlanan Ulusal Öğretim Programında dersler 

temel dersler (matematik, İngilizce ve bilim), altı asıl ders (tarih, coğrafya, teknoloji, 

müzik, sanat ve beden eğitimi) ve modern yabancı diller olarak üç grup olarak 

belirlenmiştir. Bu sınıflandırmaya göre din dersleri temel dersler kısmında yer 

almıştır. Din dersleri diğer derslerle eşit statüye sahip olmuş, zorunlu eğitim süreci 

içinde din eğitimi de zorunlu hale getirilmiştir. Bu reformda din dersi öğretim 

programlarını yapma hakkı ve yetkisi öncesinde olduğu gibi yerel eğitim bölgelerine 

bırakılmıştır. Diğer dersler Eğitim Bakanlığınca “Ulusal Öğretim Programı” adıyla 

çıkarılan programa tabi kılınmıştır.  

İngiliz eğitim sistemine büyük oranda son şeklinin verildiği 1988 Eğitim 

Reformunda, 1944 reformu ile sağlanan devlet okullarında din dersinin zorunlu 

olması ve velilerin isteğine bağlı olarak öğrencinin muaf olabilme hakkı 

korunmuştur. Hristiyanlık okullarda 1988 Reformuna kadar tek ve zorunlu okutulan 

din iken, bu reform sonrası “tek dinli din eğitimi” anlayışından “çok dinli din 

eğitimi” anlayışına geçilmiştir.  

Din dersinin eğitim sistemi içerisindeki yerine bakıldığında İngiltere’de 

zorunlu ve temel derslerden birisi olduğu görülmektedir. Devlet okulları toplam 

derslerinin en az %5’i oranında din eğitimi vermek zorundadır.  

Araştırmanın temel problemini yukarıda bir giriş halinde verilen İngiltere’deki 

temel eğitim düzeyindeki din eğitimi uygulamalarında kamu okullarında 

çokkültürlülük bağlamında Hristiyanlık dışı dinler ve özellikle İslam konusunun 

öğretim programlarında ele alınış biçimi, programlarda konu edilen dinlere bakış 

açısını ortaya çıkaran anlayışlar ve bunun diğer eğitim materyalleri ve 

uygulamalarına yansımaları oluşturmuştur. Ayrıca ülkede uygulanan öğretim 

programlarının ortaya çıkış süreci, bu süreci etkileyen faktörler, programların temel 

yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma, çokkültürlü yapı arz eden bir 

toplum olan İngiltere’nin bu kültürleri, dinleri ve farklılıkları eğitime nasıl konu 

edindiği, özellikle teknik olarak bu farklılıkları öğretim programlarına nasıl 

yansıttıkları çerçevesinde şekillenmiştir. 
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1. İngiltere’nin Dinî Yapısı 

 

a. Dinî Demografi  

İngiltere, Büyük Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) ve Kuzey İrlanda’dan 

oluşan Birleşik Krallığın (United Kingdom-UK) bir parçasıdır. Bu çalışmada 

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hariç tutularak İngiltere üzerinde yoğunlaşılmıştır.
 
 

Geçmişte Hristiyan kökenleri itibariyle homojen bir dinî yapıya sahip olan 

İngiltere, günümüzde Kelt, Romalı, Cermen/Alman, İskandinav ve Norman 

göçleriyle kıta Avrupa’sından gelen göçmenler ve sömürge yönetimi yoluyla gelen 

Afrika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Sri Lanka, Hong Kong ve 

Kıbrıs’tan gelen yerleşimciler tarafından oluşmuş bir toplumdur.
5
  

Ülkenin etnik köken itibariyle bunca çeşitliliği barındırması, toplumu dinî 

inanç grupları bakımından da zenginleştirmiştir. Bu toplumsal görüntü İngiltere’yi 

sadece Hristiyan olarak tanımlamanın güçlüğünü ortaya koymaktadır.
6
  

Ülkedeki dinî grupların dağılımı bu konuyu daha açık ortaya koymaktadır. 

İngiltere, sonuçları açıklanmış son nüfus sayımına göre (2001); 

 %71,6’sı Hristiyan (Anglikan, Roman Katolik, Presbiteryen, Metodist), 

 %2,7’si Müslüman,  

 %1’i Hindu,  

 %1,6’sı diğer dinler ve  

 %23,1’i din belirtmeyen ve dinsiz
7
  

olarak kendisini tanımlayan kişilerden oluşmaktadır. 2010 yılı araştırmaları bu 

oranların oldukça değiştiğini göstermektedir.
8
 Özellikle Müslüman nüfusun son on 

                                                           
5
 2001 nüfus sayımına göre ülkedeki etnik gruplar: %83.6 İngiliz, % 8.6 İskoç, %4.9 Galli, %2.9 

Kuzey İrlandalı, % 2 Hintli, %1.3 Pakistanlı, %1.2 karışık, %1.6 diğer. (Bkz. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html, erişim: 02.02.2008.) 
6
 Brain E. Gates, “Avrupa’da Din Eğitiminde Kuşatıcı Bir Yaklaşıma Doğru: Birleşik Krallık 

İçerisinde İngiltere Örneği”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarası 

Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, s. 410. 
7
 Bkz. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html, erişim: 02.02.2008. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
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yıl içerisinde iki kat arttığı gözlenirken
9
 mevcut nüfus sayısıyla ülkedeki ikinci 

çoğunluğa sahip din olarak öne çıkmaktadır.
 
 

2011 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçları henüz resmen açıklanmasa da 

basına yansıyan bazı araştırma sonuçları ve veriler, bizlere dinî grupların yeni 

oranları ve dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Londra’da günlük yayınlanan Metro 

gazetesinin 20 Şubat 2012 tarihli sayısında yer alan bir makalenin Ulusal İstatistik 

Kurumunun bir araştırmasına dayanarak verdiği bilgiye göre; Müslüman nüfus %4.4 

oran ile on yıl içerisinde yaklaşık iki kat artış gösteren bir seyir izlemiştir.
10

 Bu 

veriler İngiltere ve dinî gruplar ile ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Zira 

ülkedeki Müslüman nüfus artarken Hristiyan nüfus azalmakta, diğer grupların 

oranlarında ise ciddi bir değişiklik olmamaktadır. Ayrıca sekülerizm ve ateizmin 

yükselişi devam etmektedir. Belki de bu yüzdendir ki, Papa Benedict XVI, 2010 

yılında İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında “saldırgan/agresif seküler formlar” 

konusunda İngiltere’nin bir tehlike ile yüz yüze olduğunu ifade etmek durumunda 

kalmıştır.
11

  

  Açıkça görülmektedir ki; İngiltere’de nüfusun %30’a yakını Hristiyanlık 

dışında bir inanca sahiptir. Ayrıca Hristiyan olarak belirtilen %71,6’lık oran derin 

çizgiler ile birbirinden farklılaşan Hristiyan mezheplerinin ortak oranı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre İngiliz toplumunun 

%21’i kesin olarak Tanrıya inandığını ifade etmiştir.
12

 Bu durum son yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren tırmanan bir sekülerleşme süreci olarak yorumlanabilir. 

Ülkedeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu İngiliz Milletler Topluluğu’nu 

oluşturan sömürgelerden gelen göçlerle oluşmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru 

                                                                                                                                                                     
8
 British Sociological Association tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre; İngiltere’de 

halkın sadece %42’si Hıristiyan olduğunu, %52 ise hiçbir dine ait olmadığını ifade etmiştir. 

Radikal, 30.12.2010, s. 31. 
9
 Faith Matters adlı vakıf tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 2009 yılında ülkede 5.200 

kişi Müslüman olmuştur. Star, 30.12.2010, s. 1. 
10

 Diğer dinlerin oranları ise şöyledir: Hristiyan: %68.5, Yahudi: %0.4, Budist: %0.4, Hindu: %1.3, 

Sih: %0.7 ve diğerleri %1.1. Kaynak: Ross McGuinness, “Does Britain really have any faith in 

religion?”, Metro, 20th February, 2012. 
11

 Ross Mc Guinness, “Does Britain Really Have any Faith in Religion?”,  Metro,  20th February, 

2012. 
12

 John White, “Should Religious Education be a Compulsory School Subject?”,  British Journal of 

Religious Education, Vol. 26, No. 2, June 2004, s. 1. 
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başlayan bu göç hareketini Yemen, Somali ve Aden kökenli deniz işçileri, tüccarlar 

ve öğrenciler oluşturmuştur.
13

 II. Dünya Savaşı sonrası ülkeye gelen Müslüman 

göçlerinin sebepleri biraz daha farklılaşmıştır. Bu dönemde İngiltere’nin endüstriyel 

gelişmesi ve işgücü ihtiyacına bağlı olarak Hindistan ve Pakistan kökenli 

Müslümanlar ağırlıklı olmak üzere çok sayıda işçi getirilmiştir.
14

   

 

 

b. Dinî Kurumlar 

 

İngiltere Hristiyanlığın Katolik ya da Protestan yorumundan uzak, ulusal olarak 

nitelenebilecek farklı bir mezhep ile karşımıza çıkan ve bu dinî anlayışı devlet 

ilişkilerinin temeline koyan bir yapıya sahiptir. Anglikanizm olarak bilinen bu 

mezhebin ortaya çıkışı ve kurumsal yapısı ile ilgili bu başlıkta konuya açıklık 

getirilmektedir. Ayrıca ülkedeki Hristiyanlık dışındaki diğer dinî kurumlara da kısaca 

yer verilmektedir.  

 

 

b. a. İngiltere-Anglikan Kilisesi 

 

İngiltere diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi din-devlet ilişkilerinin 

kesin çizgiler ile ayrıldığı laik bir yapı arz etmez. Ülkede sembolik olsa da 

Kraliçe’nin dinî törenlerle işbaşına geçtiği ve hem dinî hem de resmî yapının başında 

olduğu görülür. Yani devletin başı olan Kraliçe, aynı zamanda kilisenin de başıdır. 

Kraliçe tüm piskoposları ve üst düzey Kilise görevlilerini atama yetkisine sahiptir.   

Anglikan Kilisesi İngiltere’nin resmi kilisesidir. Ancak Kilisenin “resmî kilise” 

olarak tanımlanması bu kilisenin devlet ile bütünleştiği ya da bir Din İşleri Bakanlığı 

gibi çalıştığı anlamına gelmez.
15

 Bu resmî kimlik devletin yapısından kaynaklanan 

                                                           
13

 Ali Köse, “İngiltere’de Müslümanlar”, Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, İsam Yay., 

İstanbul, 1998, s. 20. 
14 

Köse, s. 22.
 

15 
Rebecca Catto, Grace Davie,  “İngiltere”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi, 

Editörler: Ali Köse, Talip Küçükcan, İsam Yay., İstanbul, 2008, s. 153.
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idarî bir yapıyı ifade etmektedir. Zira bu ifade din işleri konusunda devletin Kilise 

üzerindeki herhangi bir etkisini ve yaptırımını ifade etmemektedir.  

Anglikan Kilisesi idarî ve hiyerarşik yapısı ile ortaya çıkış süreci merkezli 

tanımlandığında şu özellikleri ön plana çıkmaktadır. “İngiliz Kilisesinin Canterbury 

Başpiskoposu önderliğinde ortak ayin düzeninde olan, özerk, ulusal ve bölgesel 

kiliseler topluluğudur. Anglikan kiliseleri XVI. yüzyıl İngiliz din devrimiyle ortaya 

çıkan doktrin, idare şekli, liturya ve gelenekleri paylaşmaktadırlar.”
16

  

Anglikan Kilisesi ortaya çıkış süreci içerisinde şekillenen yapısıyla kendisini 

hem reformcu hem de Katolik geleneği içinde görür. Reformasyon ilkelerini 

benimsemesi ve Papanın dinsel otoritesini kabul etmemesi sebebiyle reformcu, 

kendisini erken dönem apostolik ve ortaçağ üniversal kilisesinin uzantısı olarak 

görmesi sebebiyle de Katolik izler taşımaktadır.
17

 Kilisenin bu yapıyı kazanması 

tarihî bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. İngiltere Kilisesi, Reformasyon’a kadar 

Roman/Katolik Kilisesi’ne bağlı idi. Roman/Katolik kilisesi ile olan mücadele 

neticesinde 1559 yılında İngiltere Kilisesi bağımsız bir kurum hâlini almıştır.  

İngiltere Kilisesinin günümüze kadar devam eden kurumsal yapısı ve kimliği 

ilk olarak Kraliçe I. Elizabeth (1558-1603) zamanında şekillenmiştir. Buna göre 

Kilise bir yandan Katolik akideyi, papazlık sistemini, binalarını, ibadet şekillerini 

muhafaza ederek Ortaçağın Patristik Kilise geleneği ile bağını koparmazken, diğer 

yandan teolojide Protestan görüşleri benimsemektedir. Bu sebepledir ki, İngiliz 

Kilisesinin hem Katolik hem de reformcu bir özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir.
18

 

İngiltere Kilisesi, Katolik Kilisesinden ayrılmasına rağmen, 1689 tarihli Taç 

Giyme Yasasına göre Kral veya Kraliçe Protestan mezhebinden olmak zorundadır. 

1689 tarihli Haklar Bildirgesi ve 1701 tarihli (Kraliyet) Veraset Kanunu, bir 

Katolik’in Kral ya da Kraliçe olmasını yasaklar, çünkü Kral/Kraliçe, İngiltere 

Kilisesi’nin “Yüce Yöneticisidir” ve her zaman Kilise’nin bir üyesi olmalı ve onu 

                                                           
16 

Semra Akgün, Anglikan Kilisesinin Yapısı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, M.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 34.
 

17
 Bkz.

 
http://www.diyanet.org.uk/yazilar/ingilteredosyasi.pdf, erişim: 03.12.2009.

 

18
 Akgün, s. 34. 

http://www.diyanet.org.uk/yazilar/ingilteredosyasi.pdf
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yüceltmelidir.
19

  1919 yılında yapılan bir yenilik ile Kilise, ilgili bir organı tarafından 

“tedbirler” adı altında meclise sunduğu önerileri parlamento tarafından da 

onaylanırsa kanun statüsü kazanabilmektedir.
20

 Ayrıca 1533 tarihli Piskoposlar 

Kanunu ve 1847 tarihli Manchester Piskoposluk Kanunu’na göre 26 Anglikan 

piskoposu aktif olarak yasama çalışmalarına katılmasalar da, Lordlar Kamarasında 

dönüşümlü olarak görev yapmaktadırlar. Kilisenin devlet kurumları ile olan 

ilişkisinin en bariz örneği olan bu uygulama, diğer din mensuplarına da temsil hakkı 

doğurduğu, farklı din ve inançlardan oluşan toplumun bir arada yaşayabilmesi için 

gerekli olan tarafsızlığa gölge düşürdüğü gibi gerekçelerle tartışma konusu 

olmaktadır. 

 

 

b. b. İdari ve Dinî Yapılanma 

 

Kraliçe, resmi olarak ‘İngiliz Kilisesinin yüce idarecisi’ sıfatıyla İngiltere 

Kilisesin başı olsa da dinî işlerin yürütülmesi açısından Kilise, Canterbury 

Başpiskoposluğu tarafından idare edilir. Devletin başı olan Kraliçe, Canterbury ve 

York Başpiskoposları ile piskoposlar, papazlar ve katedral dekanlarını Başbakanın 

teklifi üzerine atamaktadır. Atanacak isimler Başbakana İngiltere Kilisesinin 

bünyesindeki “Kraliyet Atama Komisyonu” (Crown Appointments Commission) 

tarafından teklif edilmektedir. Komisyon önerilecek isimleri kararlaştırınca, bunu 

Başbakana teklif olarak sunmakta, Başbakan da önerilen isimleri veya talep edeceği 

başka isimleri atamak üzere Kraliçeye teklif etmektedir. Kraliçenin onaması üzerine 

atama gerçekleşmekte, Parlamento bu seçim sürecine müdahil olmamaktadır. 

İngiltere Kilisesinde yerel veya ülke dışındaki kiliselerin bağlı bulunduğu 

papalık, patriklik veya başkanlık gibi merkezi bir otorite yoktur. İngiltere Kilisesi 

ismi de tek bir kiliseye veya bir teşkilata verilen ad olmayıp, başpiskoposluk 

                                                           
19

 Bazı Avrupa Ülkelerinde Din ve Devlet İlişkisi, TBMM Araştırma Merkezi, Rapor, Kasım 2011, 

s. 40. 
20 

Catto, s. 153.
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(Province), piskoposluk (Diocese) ve papazlık (Parish) sorumluluk alanlarındaki pek 

çok kilisenin oluşturduğu üst birliğe verilen kurumsal bir isimdir.
21

 

İngiltere Kilisesi, devlet kilisesi olması sebebiyle belirli haklar elde etmiştir. 

Bu hakları şöyle sıralanabilir: 

1. Avam Kamarası’nda Meclis Başkanlığı’na bağlı bir kilise açabilir.  

2. Oxford, Cambridge ve Durham üniversitelerinde “Üniversite Kilisesi” 

açabilir. 

3. Oxford, Cambridge ve Durham Üniversitelerinde belirli sayıda profesörlük 

kadroları vardır.  

4. Ulus için önemli sayılan olaylarda veya günlerde öncü konumundadır. 

5. Lordlar Kamarası’nda piskoposların belirli sayıda sandalyeleri vardır.  

6. Kral veya Kraliçe tahta çıktığı zaman tacını başpikopos giydirir.  

7. Kral veya kraliçeden, Anglikan Kilisesinde Ekmek Şarap Ayini’ne 

katılmasını talep edebilir.
22

  

 

 

B. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Öğretim programları, bir ülkenin yetiştirmek istediği insan tipinin anlaşılması 

ve tahlil edilmesi bakımından en önemli belgelerdir. Din eğitimi de inanılan dinin 

öğretileri ışığında bir insan tipi oluşturmayı hedefler. Çalışmada tespit edilmeye 

çalışılan husus ise; İngiltere’deki din eğitim-öğretimi faaliyetinde bu amaçlar 

güdülürken, din derslerinde Hristiyanlık dışındaki diğer dinlere ve özelikle İslam’a 

karşı uygulamanın nasıl şekillendiğidir.  

Araştırmada İngiltere’deki devlet okullarında uygulanan din derslerinin 

öğretim programlarında yer alan Hristiyanlık dışındaki dinlerin hangi anlayışlar 

çerçevesinde programlarda yer bulduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca 

                                                           
21 

Akgün, s. 67.
 

22 
Catto, s. 153.

 



12 

bu dinlerin programlarda yer almasını sağlayan sebeplerin neler olduğu, ülkede 

bulunan din mensuplarının bu uygulamalarda ne oranda kendilerini bulabildikleri ve 

ifade edebildikleri konusu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  

 

 

C. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

İnanç grupları açısından farklılıkları bünyesinde barındıran İngiltere’nin, bu 

farklılıkları çokkültürlülük anlayışı ile öğretim konusu yapması, araştırma konusu 

bakımından iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yapıdaki bu 

çeşitliliğin dinî ve kültürel hayata canlı bir biçimde yansıdığı gözlenmektedir. 

Toplumsal ve dinî yapı ile birlikte İngiltere’nin bu çokkültürlü sosyal yapısını 

güçlendirmek konusunda insan hakları ve özgürlükler konusunda ileri söylemlere 

sahip olması da, din öğretimi alanına bu söylemlerin ne kadar yansıtılabildiği konusu 

araştırmaya değer bir konudur.  

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan din eğitimi modelleri ve din dersi 

uygulamaları gerek program geliştirme, gerek uygulama açısından ülkemiz için de 

örneklik oluşturmaktadır. Dünyadaki gelişme ve ilerlemeleri takip etmek ve 

gerektiğinde uyum sağlamak, Türkiye’deki din eğitimi ve öğretimi uygulamalarının 

niteliğinin artmasını sağlayabilecektir. Eğitim bilimi içerisinde gelişen kavramlar, 

yöntemler, metotlar, programlar ve uygulamalar dünya ölçeği içerisinde ilgili diğer 

bilim ve disiplinlerle birlikte değerlendirilebilirse ülkemizin geleceğine yönelik din 

öğretimi modelleri geliştirmek mümkün olabilir. İngiltere’de uygulanan bu din 

eğitimi modeli ülkemiz için de bir örnek teşkil edip süregelen tartışmalara çözüm 

olabilecek ipuçları vermektedir. 

Ayrıca İngiltere özelinde konu ile ilgili olan çalışmalar, temel sorunlar 

etrafında meselelere yaklaştığından bu alanda öğretim programları merkezli spesifik 

konular üzerinde derinliğine araştırmaların yapılması ihtiyacı hissedilmektedir. 
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İngiltere’de din dersleri ve din eğitimi konusu Türkiye’de de bazı bilimsel 

çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmalardan konumuz ile doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgili olanlar aşağıda sıralanmıştır; 

1. Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi,
23

 adlı eserinde 

İngiltere’de din eğitimi konusunu incelemiştir. İngiltere’deki din eğitiminin 

tarihsel gelişimi ve hukuki durumu, okullardaki toplu dua uygulamaları, din 

eğitimi yaklaşımları, kilise okulları ve din eğitimi ve Müslümanların din 

eğitimi konuları araştırmada ayrıntılı olarak ele alınan konulardır.  

2. Altaş, İngiltere’de Din Eğitimi,
24

 başlıklı doktora tezinde İngiltere’de din 

eğitiminin genel durumunu, yasal dayanaklarını, farklı kültürlere mensup 

çocukların din eğitimini ve müfredatları dört bölüme ayırarak incelemiştir. 

Tezde yukarıda sıralanan başlıklar genel olarak ele alınırken, konu hakkında 

yapılan çalışmaların ilklerinden olması hasebiyle sonraki çalışmalar için 

ipuçları vermektedir.  

3. Kartal, İngiltere ve Türkiye’de Örgün Eğitim Kurumlarında Din Dersi 

Öğretim Programlarının Karşılaştırılması,
25

 adlı tezinde programlar ile ilgili 

kavramları, İngiltere ve Türkiye’de genel eğitim sistemi ve din eğitimini 

incelemiş, iki ülkenin din dersi öğretim programları tercüme ederek 

karşılaştırmıştır. 

4. Alakuş ve Bahçekapılı, Din Eğitimi Açısından İngiltere ve Türkiye
26

 adlı 

kitaplarında Avrupa Birliği yolunda bir değişim süreci yaşayan ülkemizin bu 

                                                           
23

 Recep Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, DEM Yay. İstanbul, 2004.  

24
 Mutlu Altaş, İngiltere’de Din Eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1997. 

25
 Selma Kartal, İngiltere ve Türkiye’de Örgün Eğitim Kurumlarında Din Dersi Öğretim 

Programlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006. 
26

 Fatih Alakuş, Mehmet Bahçekapılı, Din Eğitimi Açısından İngiltere ve Türkiye, Ark Yay, 

İstanbul 2009. Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi olarak şahsımın da yer aldığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Manisa-Turgutlu İmam Hatip Lisesi ortaklığı ile 2006 

yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci programı destekli “İngiltere’de Din Öğretimi Yapan 

Kurumların Öğretim Sistemlerinin İncelenmesi” konulu bir proje yürütülmüştür. Sözkonusu proje 

raporlaştırılarak hem katılımcı kurumlara hem de projeyi destekleyen kuruma sunulmuştur. Projeye 

Manisa-Turgutlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni olarak katılan Fatih Alakuş’un daha sonra projede ele 

alınan konuyu genişleterek kitaplaştırdığı anlaşılan bu eserin, sözkonusu projeden de büyük oranda 

faydalandığı anlaşılmaktadır.  
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değişime ayak uydurabilmesi ve yaşayacağı karşılaşmaları problemsiz bir 

biçimde atlatabilmesi için İngiltere örneğinde örgün ve yaygın din eğitimi 

kurumlarını incelemişlerdir.  

 

 

D. TEMEL KAVRAMLAR 

 

1. Çokkültürlülük 

 

Çokkültürlülük kavramı, toplum yapısına göre farklı ülkelerde farklı anlamlar 

yüklenerek tanımlanmaktadır. Örneğin Amerika’da kültürel, ırksal ve dinsel 

nedenlerin dışında sakatlar, eşcinseller, kadınlar, işçi sınıfı, ateistler ve komünistler 

gibi grupların toplumdan dışlanmışlıklarının ifadesi
27

 olarak kullanılabilmektedir. 

Kavram, Kanada’da göçmenlerin etnik kimliklerini ifade etme hakkı anlamına 

gelirken, Avrupa’da genelde ulusal cemaatler arasında güçlerin paylaşımı olarak 

anlaşılmaktadır.
28

  

Çokkültürlülük, ABD ve Britanya örneklerinde olduğu gibi kültürel 

çoğulculukla karakterize edilen toplumlar için kullanılan bir terim. Kültürel ve dinî 

çeşitliliği övdüğü için erken dönem ırk, etnisite ve göç araştırmalarında 

asimilasyoncu idealin karşıtı bir model olarak kullanılmıştır.
29

 

Eğitimde çokkültürlülük kavramının homojen toplum yapısının değişmesi ile 

ortaya çıktığı görülür. Geleneksel toplumlarda din eğitimi tek dinli ve tek kültürlü 

iken, çeşitli göç olayları ile bir araya gelmiş ve genelde gelişmiş olarak 

sınıflandırılan ülkelerde çokkültürlü din eğitimi uygulamaları ön plana çıkmaktadır.  

Batı toplumlarındaki çokkültürlülüğün dinî ve hukuki referanslar ile eğitime 

yansımalarının olduğu görülmektedir. Bu referanslardan birisi Hristiyan Eğitimi 

                                                           
27 

Nurullah Altaş, Çokkültürlü Din Eğitiminin Temellendirilmesi ve Öğretim Programlarına 

Uygulanması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, s. 18.
 

28 
Altaş, s. 18.

 

29 
Gordon Marshall, “Çokkültürlü Toplum” Md., Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 

1999. s. 126.
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Beyannamesi (Declaration on Chiristian Education)
30

 dir. Bu Beyanname, “din 

eğitiminin bireyleri sadece ebedi âleme değil, aynı zamanda çokkültürlü bir toplum 

hayatına da hazırlaması gerektiğini” dile getirmektedir. Beyannamede, “gerçek 

eğitim, (bireylerin) yüksek ideallerine saygılı ve toplum yararı için çalışan insanı inşa 

etmeyi amaçlar. Böyle bir birey, toplumun bir parçasıdır ve onun bir yetişkin olarak 

üstleneceği sorumlulukları vardır”
31

  denilerek eğitimin toplumun parçası olan 

insanın ideallerine hizmet etmesi öngörülmektedir. 

Batı ülkelerinde din eğitiminde çoğulculuğun ortaya çıkışını II. Vatikan Konsili 

ile belirlenen diyalog çerçevesinde gündeme geldiği
32

 “Kilisenin, dünyadaki 

misyonunu gerçekleştirmek için din eğitimine muhtaç olduğu”
33

 gibi sebepleri 

sıralayarak yorumlayanlar olmuştur.  

Kavram, unsurları ile düşünüldüğünde ırk, din, dil, fiziksel ve düşünsel 

farklılıklar, gruplar, sınıflar vs. ön plana çıkarılarak tanımlanmaktadır. 

Çokkültürlülük tanımları çeşitlilik arz etse de, bir toplum içerisinde kendisini ifade 

etmeye çalışan ama çoğu zaman sesini duyurmakta güçlük çeken, çoğunluk 

içerisinde kaybolma endişesi taşıyan, farklılıklarını muhafaza etme çabası 

içerisindeki kitleleri ifade etme noktasında birleşmektedir.  

 

 

2. Kültürlerarası Eğitim 

 

Günümüz toplumlarında kişilerin, birlikte yaşadığı diğer insanların tutum ve 

davranışlarını şekillendiren dinler, inançlar ve kültürler hakkında da bilgi sahibi 

olmaları zorunluluğu vardır. Toplumun birliği ve bütünlüğü açısından bu etkileşim 

önem taşımaktadır.   

                                                           
30 

Declaration on Christian Education (Gravissimum Educationis), issued on October 25, 1965.
 

31 
Ovey N. Muhammed, “Çokkültürcülük ve Din Eğitimi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, S. 8, 2003, çev: İhsan Çapcıoğlu, s. 286.
 

32 
Muhammed,  s. 287.

 

33 
Muhammed, s. 288.

 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=%C3%A2lem&uid=1703&guid=TDK.GTS.5128d992910109.33991033
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=5406
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Kişilerin kendi dinini öğrenme talepleri din eğitimini, diğer inançlar hakkında 

da bilgi sahibi olmaları konusu ise kültürlerarası eğitim ile birlikte yöntem sorununu 

da beraberinde getirmektedir. 

Tarihi seyri açısından bakıldığında kavram, geçen yüzyılın ortalarından 

itibaren bugünkü bileşenlerini toplayarak şekillenmeye başlamaktadır. 

Çokkültürlülük kavramının eğitim alanında kullanılması 1960’larda kültürel 

çoğulculuk (cultural pluralism) ve farklılık (diversity) kavramları ile ifade edilirken, 

70’li yıllarda çok etnikli eğitim ifadesi ile farklı etnik unsurların programlara dahil 

edildiği görülmektedir. Ardından cinsiyet, din ve diğer boyutlar da kavramın içerdiği 

anlamlar arasına girmiştir.
34

  

Kültürlerarası eğitim, farklı kültür ve inançlara sahip insanların karşılıklı olarak 

birbirlerini tanıyıp, bir arada nasıl daha problemsiz yaşayabileceklerini araştırıp, 

çözüm önerileri getiren bilim, kültürel bakımdan var olan veya olabilecek 

gerginlikleri, ön yargıları azaltmak, bir ülkede ya da bir bölgede yaşayan değişik 

insan topluluklarının ortak yaşama tam olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 

düzenlenen eğitim şeklidir” veya “okulda öğrencilerin din ve soy ayrımı 

gözetilmeksizin birlikte yaşama, çalışma ve oynama yönlerinden dolaysız yaşantılar 

kazanmasına önem veren eğitim yaklaşımı”
35

 olarak tanımlanmaktadır. 

Kültürlerarası eğitim tanımlanırken dinî farklılık kavramı ön plana çıkarılarak; 

gençlerin dinî farklılıkları anlama, değerlendirme ve bu farklılıklara saygı 

duymalarına yardımcı olmak için okullarda Hristiyanlık dışındaki dinlerin de 

öğretilmesi
36

 yönüne de vurgu yapıldığı görülmektedir. 

 Kültürlerarası Eğitimin, “farklılıkları birleştirici veya ortadan kaldırıcı değil, 

fakat “çoklukta birlik” şeklinde, dinleri müminleri ile birbirine tanıtıcı ve yaklaştırıcı 

bir öğretim biçimi”
37

 ve “kültürler arasındaki gerçek ya da olası gerginlikleri, 

önyargıları ve ayrıcalıkları azaltmak ve yapıcı programlar ile küme ayrılıklarını 

hoşgörü ile karşılama ve toplum yaşamına bunların eşit ölçüde katılmalarını sağlama 

                                                           
34

 Ilghiz M. Sinagatullin, Constructing Multicultural Education in a Diverse Society, The 

Scarecrow Press, Inc., 2003, London, s. 80.
 

35 
Mustafa Önder, “Kültürlerarası Eğitim Nedir?”, Somuncu Baba Dergisi, Şubat 2007, s. 60.

  

36 
Muhammed, s. 288.

 

37 
Beyza Bilgin, “Kültürlerarası Din Eğitiminin İmkânı”, Kültürlerarası Din Eğitimi, Teori ve 

Uygulamalar, Editör: Nurullah Altaş, s. 83.
 



17 

amacı ile yapılan eğitim”
38

 tanımları ile farklılıkları tanıyarak kaynaşma 

öngörülmektedir. 

Bir başka tanımda kültürlerarası eğitim;  “okullarda din, ırk ve başka ayrılıklara 

önem vermeden çocukların birlikte oynama, çalışma ve yaşamalarına olanak sağlama 

yolları”
 39

 olarak açıklanırken öğrencilerin birlikte etkinlik yapmaları amaçlanarak 

dinî ve kültürel farklılıkları göz ardı etme yaklaşımı ön plana çıkarılmaktadır. 

Kültürlerarası eğitim tanımları birbirinden farklı olsa da; farklılıkları anlama, 

ötekine saygı duyma, birlikte yaşama, ortak hareket etme, faaliyette bulunma gibi 

özelliklere vurgu yaptığı görülmektedir. Taşıdığı bu nitelikler ile çokkültürlü eğitim, 

kültürel farklar ile benzerlikleri anlamak ve takdir etmek, çeşitli etnik, dinsel, ırksal 

ve sosyo-ekonomik grupları tanımak için öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.  

 

 

3. Dinlerarası Eğitim 

 

Dinlerarası eğitim, öğrencilerin sahip oldukları dinî gelenek ve dünya görüşleri 

yanında, çevrelerindeki diğer dinleri ve kültürleri de dikkate alan bir eğitim 

modelidir. Bu modele göre öğrenci sadece tek bir dinin dünya görüşüne göre değil, 

aynı zamanda diğer dinlerin de görüşlerine açık olacak şekilde yetiştirilmelidir. 

Bunun için de okullarda din eğitimi verilirken öğrenciye dünyada sadece kendi sahip 

olduğu dinî geleneğin değil, aynı zamanda diğer inançlar ve geleneklerin de mevcut 

olduğunun öğretilmesi gerekmektedir. 

Dinlerarası eğitim ile kültürlerarası eğitim, amacı ve yöntemi bakımından 

birbirleri ile iç içedir. Adeta dinin yerine kültürü koyduğunuzda tanımın kapsamı 

diğerini içine almaktadır. Çünkü din, kültürü oluşturan en temel unsurlardan birisidir. 

Eğitim söz konusu olduğunda ise bunun adı kültürlerarası eğitim olarak konulsa bile, 

içeriği oluşturmada üzerinde konuşulan konu genellikle din olmaktadır.   

 

                                                           
38 

Remzi Öncül, “Kültürlerarası Eğitim” Md., Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, MEB Yay., 

İstanbul, 2000, s. 746.
 

39 
Öncül, s. 746.
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4. Dinî Çoğulculuk 

 

Dünya üzerindeki bütün dinlerin ve dinî akımların yer bulduğu İngiltere’de dinî 

çoğulculuk kavramı ile sadece farklı dinlerin ifade edilmesi yetersiz kalmaktadır. 

Çünkü ülkede etnik gruplar ile dinî kimlikler iç içe geçmiştir. Zira ülkedeki ırk 

ilişkileri ile ilgili bazı kanunlarda
40

 Yahudilik ve Sihizm bir din olmakla birlikte 

etnik grup olarak da zikredildiği görülmektedir.
41

   

İngiltere’de resmi söylem olarak azınlık kavramı yerine dinleri ve inananlarını 

ifade etmek için inanç grupları (faith groups) ifadesi kullanılmaktadır. Özellikle 

1988 Eğitim Reformu sonrası 90’lı yıllarda inanç temelli eğitim örneklerinin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Son yıllarda sayısı artan din eksenli okullar için de inanç 

temelli okullar (faith based schools) denilmesi bu anlayışın eğitime yansıması olarak 

değerlendirilebilir. İngiltere’de çokkültürlü eğitim anlayışının geldiği noktalardan 

birisinin bu uygulama olması ilginçtir. Çünkü bu uygulama ile aslında yeni bir metot 

geliştirilmemekte, klasik din eğitimi anlayışının desteklendiği bile iddia 

edilebilmektedir. Ülkede temsil edilen dinî gruplar bu durumdan memnuniyetlerini 

ifade ederken, bu çerçevede açılan okulların büyük kısmını Devlet Yardımı Alan 

Kilise Okulu (Voluntary Aided)  statüsündeki okulların oluşturduğu dikkate değerdir. 

Azınlık kavramının; “ırk, milliyet, din ve dil itibariyle aynı toplumda bulunan 

çoğunluktan farklı bir sınıf oluşturan grup” tanımından hareketle İngiltere’nin verdiği 

bu isimlendirmenin ötesinde bu grupların aslında bir azınlık olduğu da 

savunulmaktadır.
42

 

Dinî çeşitlilik kavramı ile sadece farklı dinler ya da inançların nitelendiği 

düşünülmemelidir. Bazı dinlerinin yapısı göz önünde tutulduğunda mezhepler 

üzerinden farklılaşarak âdete din içinde din haline geldiği görülmektedir. Bu açıdan 

                                                           
40 

Race Relations Act of 1976.
  

41 
Fairness in Courts and Tribunals, a Summary of the Equal Treatment Bench Book, Judicial 

Studies Board, Londra, 2004, s. 21. Bkz. www.jsboard.co.uk.
 

42 
Ali Köse, “Kolonializmin Çocukları ve Bir Azınlık Psikolojisinin Oluşumu, Günümüz Dünyasında 

Müslüman Azınlıklar”, III. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı, İsam Yay., İstanbul, 1998, s. 19.
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dinlerin geleneklerini, kültürünü, dilini ve bünyesindeki akımları da çeşitlilik olarak 

barındırdığı söylenebilir.
43

  

Dinî çoğulculuk kavramına sadece sosyolojik ve kültürel bir olgu olarak 

bakmanın yeterli olmadığına da dikkat çekilmektedir. Bu kavramın politik ve 

stratejik bir yönü olduğu ve dinî çoğulculuğun getirebileceği muhtemel problemler 

şu şekilde sıralamıştır.
44

  

 Çoğulculuk, dinlerin gerçeklik iddiaları ve kurtuluş teorileriyle çatışan bir 

niteliğe sahiptir. Bu da din ya da mezhep içinde teolojik tartışmaları 

beraberinde getirmektedir. 

 Dinî çoğulculuk, muhatabı tanımak kadar öncelikle kendi değerlerini bilmeyi 

öngörmektedir. Yani kendi farklılığını görme, farklı olanı tanımaktan ve 

kabul etmekten önce gelmektedir. Çünkü tanınmak ve kabul görmek her 

farklı olanın beklentisidir.  

 Dinî çoğulculuk sürecinde tarih ve tecrübeler önemli yer tutacaktır. Her farklı 

din anlayış ve uygulaması kendisini tanımlarken, kendini kendisi yapan 

süreçleri yeniden irdeleyecek ve bu süreçte olumsuz etki yapan farklı din 

yorumlarını yeniden keşfedecek ve farkına varacaktır. 

 Çoğulculuk inananlar için gelenek ve değerlerin sınırlarını zorlamak anlamı 

da taşımaktadır. Bu çoğulculuğun ana niteliklerindendir. Bu hali ile 

çoğulculuk çok radikal bir yaklaşımdır. Farklılıkları tanımak ve kabul etmek, 

ana çerçeveleri yıkıp herkese yerel veya özel çerçeve çizmek anlamına 

geliyorsa, sancılar var demektir. 

 Çoğulculuk, farklılıkları ayrıştırmak olarak anlaşıldığında ise; aynı din veya 

mezhep içi ayrıştırmanın sancılı bir süreç olacağı düşünülmektedir. 

 Farklılıkları ayrıştırmak, farklılık ve aidiyet duygusunu geliştirmektedir. 

 Çoğulculuk, politik ve hukuk bağlamında düşünüldüğünde, ulus devlet 

anlayışı üzerine kurulmuş laik ve seküler din devlet ilişkilerini de tartışmaya 
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Fairness in Courts and Tribunals, s. 21.
 

44
 Cemal Tosun,“Çok Dinli Hayatın Geleceği-Eğilimler ve İmkânlar”, Türkiye ve Avrupa’da çok 

Dinli Yaşam- Geçmişte ve Günümüzde, 24-25 Kasım 2005, Ankara, Konrad Adenauer Stiftung 

Yayını, Ankara 2006, s.151-163. 
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açmaktadır. Batı’da seküler ve laik yaklaşımlarda din daha çok kurumsal 

olarak düşünülmüştür. Din işlerinin sevk ve idaresi dinlerin kurumsallaşmış 

yapılarına bırakılmıştır. Bu kurumlar, aslında teolojik kurumlardır. 

Dolayısıyla, seküler ve laik anlayışta dinin teolojik niteliğine vurgu vardır. 

Çoğulculukta ise kurumsallaşmış din beklentisi eleştiri konusu olmaktadır. 

Çoğulcu rejim anlayışında sanki teolojik değil, genel, din bilimsel-

antropolojik din kavramı ön plandadır. Çoğulcu tezde din birey tarafından 

temellendirilir ve meşrulaştırılır. Bu teze göre insanların din dedikleri her şey 

din kabul edilir ve tanınır. Seküler-laik hukuk da aslında dine bu yönüyle 

yaklaşır/yaklaşmalıdır. Dinin teolojik temellendirilmişliği, doğruluğu veya 

yanlışlığı, seküler hukuku ilgilendirmez. Seküler hukuk, bir dinin var 

olmasıyla ilgilenir. Çoğulcu yaklaşımla bir dinin içindeki tüm farklılıkları, 

vardırlar diye din kabul etmek elbette teolojik açıdan bazı sıkıntıları 

beraberinde getirecektir ve bu sıkıntılar önemli hukuki sonuçlara sebep 

olacaklardır.
45

 

Dinî çoğulculuk dinî çeşitliliğin bir alt başlığı olarak da 

değerlendirilmektedir.
46

 Buna göre; çoğulcu toplumlarda dinlerin çeşitliliği 

konusunda farklı algılamalar vardır.  

Bu algılamalar; 

1. Dışlayıcılık: Bu algıya göre tek bir din Haktır ve kurtuluşa erdirir. Bu 

anlamda geleneksel dinlerin bu iddiada oldukları, müntesiplerinin de kurtuluşu 

sadece kendi dinlerinde gördükleri bir vakıadır. Bu sebeple dinlerin kapsayıcılık ve 

çoğulculuk anlayışları ya çok alt perdeden seslendirilmiş ya da zorlama bazı tezlerle 

dile getirilmiştir.
47

  

2.  Kapsayıcılık: Bir Hak din olmakla dinle birlikte başka dinler de kurtuluşa 

erdirir. Bu paradigmanın önemli temsilcilerinden Karl Rahner (1904-1984), “Diğer 
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Tosun, s.151-163. 
 

46 
Recep Kılıç, “Dini Çoğulculuk Mu, Dinde Çoğulculuk Mu?”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2004, S. 

19, s. 13.
 

47 
Hıristiyanlar ve özellikle Katolik kilisesinin “Katolik kilisesi dışında kurtuluş yoktur.” sloganı ile 

Protestanlığın kurucusu Martin Luther’in: “Hıristiyanlığın dışında kalanlar ister sapıklar, Tükler 

(Müslümanlar), Yahudiler, Katolikler olsun, tek ve gerçek Tanrı’ya inansalar dahi yine de Rabbin 

gazabı ve cehennem azabına düçar olacaklardır.” sözleri klasik Hristiyan teolojik bakış açısı ile 

dışlayıcı görüşün dışavurumu olarak nitelendirilebilir.
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ilahi din mensupları, farkında olmasalar da Hristiyan’dır ve bundan dolayı Tanrı’nın 

rahmetinden pay alacakları ümit edilir” görüşüyle anonim Hristiyanlık kavramını 

ortaya atmıştır.  Bu görüşe göre: 

 Hristiyanlık, bütün insanlığa hitap eden mutlak bir dindir; diğer dinler 

onunla aynı derecede ve eşit kabul edilemez. 

 Hristiyanlık teolojik açıdan herkesin kurtulmasını amaçlayan Tanrı 

iradesinin eseridir ve irade kendini Mesih’le ifade etmiş, tarihî olarak da 

İsrail dinlerinde gerçekleşmiştir. 

 Bir Hristiyan başka bir dine mensup kişiyle karşılaşırsa, onu Tanrı’nın 

kurtarıcı rahmetinden mahrum ve günahkâr biri olarak telakki 

etmemelidir.
48

 

 Kilise mensuplarının kendilerini seçilmiş ve kurtulmuş, başka din 

mensuplarını ise günahkâr zavallılar olarak görmeleri doğru değildir.10 

3. Çoğulculuk
49

: Hakikatin değeri açısından bütün dinler eşittir. 

Bu ayırımdaki dinî çoğulculuk, bütün dinleri tanrıya eşit seviyede ulaştıran 

yollar olarak görülür. Bu anlayış hakikat açısından da dinler arasında fark olmadığını 

savunur.
50

 

 

 

5. Öğretim Programı 

 

Öğretim programı; (Almanca, “Lehrplan”, İngilizce; “Curriculum”, 

“Instructional Program”) kavramı Latince “koşu yolu” anlamındaki bir kelimeden
51
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Hatice Kübra Yücedoğru, “Temel Akideleri Efsanelere Dönüştürmek: Dinî Çoğulculuk Teorilerinin 

Bir Eleştirisi”, Bilim ve Sanat Vakfı- Mecmua -Bülten, S. 63, 2007.
 

49  
Dinî çoğulculuk kavramı John Hick tarafından sistematik hale getirilmiştir. Hick, bu teorisinin 

merkezine “tanrı” kavramını yerleştirmiştir. Dinler, yeryüzünde tanrı’yı farklı bir yönüyle temsil 

ederler. Bu açıdan dinler hakikat açısından farklılık arzetmezler. Bkz. Recep Kılıç, “Dini 

Çoğulculuk Mu, Dinde Çoğulculuk Mu?”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2004, sayı 19, s. 18.
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 Kılıç, 2004, s. 14.
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John Franklin Bobbitt, The Curriculum, Boston, Houghton Mifflin, 1918. 
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türemiştir. Kavram daha sonra eğitim-öğretimde izlenen yol anlamında bugünkü 

halini almıştır.  

Öğretim programı kavramı eğitimciler tarafından farklı unsurları ön plana 

çıkarılarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda kavramın ön plana çıkan unsurları 

şunlardır. 

 Herhangi bir örgün yetiştirme çabasında yetişmek isteyene kazandırılması 

düşünülen bilgi, beceri ve tutumları belirten yazılı bir belge
52

, 

 Okul ve kurslarda ulaşılması istenen amaçları, bunları gerçekleştirecek 

dersleri ve konuları sıralayan, öğretmene bu işte kılavuzlukta bulunacak 

düşünceleri kapsayan kılavuz
53

, 

 Belli bir okulun, öğretmenin, belli bir süre içinde okuttuğu dersler ya da 

konular dizisi.
 54

 

Başka bir tanımda; eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesini, diğer bir ifadeyle 

öğrencide meydana gelecek davranış değişikliğinin belirlenmesini, buna ulaşmak için 

öğrencinin karşı karşıya geleceği içeriğin seçilmesini ve düzenlenmesini, öğretim 

materyallerinin geliştirilmesini, bu materyallerde uygulanacak öğretim yöntemlerinin 

seçilmesini ve amaca ne oranda ulaşıldığını belirlemek için değerlendirme araç ve 

standartlarının geliştirilmesini
55

 ön planda tutarak tanımlanmıştır. 

 

 

E. ARAŞTIRMA SORULARI 

 

Araştırma sürecinde konunun çerçevesini oluşturan, araştırmaya yön veren 

temel sorular şunlardır: 
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Remzi Öncül, “Öğretim Programı”  Md., Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, MEB Yay. İstanbul, 

2000, s. 865.
 

53 
Öncül, s. 865.

 

54 
Öncül, s. 865.
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1. Din öğretimi, günümüzdeki şeklini ve uygulama biçimini alana kadar 

İngiltere’de diğer dinlerin öğretimi konusunda Hristiyanlık harici dinler için 

nasıl bir tarihi seyir izlemiştir? 

2. İngiltere’de uygulamadaki din derslerinin hukuki dayanağı nelerdir?  

3. Ülkedeki diğer dinler din dersi uygulamalarında hangi sınırlar içerisinde 

kalmaktadır? 

4. İngiltere’deki program anlayışları din dersi uygulamalarına ne oranda etki 

etmekte ve şekillendirmektedir? 

5. Din dersi programlarında ele alınan dinler, uygulamada bölgeler arasında ve 

yerel programlarda farklılıklar göstermekte midir? 

6. İngiltere’deki din derslerinde diğer dinler konusu programlarda ele alınırken 

dinlerarası ilişkiler ve alandaki gelişmeler konuya etki etmekte midir?  

7. Din dersi öğretim programları hazırlanırken ülkede bulunan dinî grupların 

temsil yetkisine sahip kurumları bu çalışmalarda ne kadar yer 

alabilmektedir? 

8. Ülkedeki dinî grupların okullardaki din dersi uygulamaları konusunda 

tutumları nedir ve geliştirdikleri alternatifler nelerdir? 

 

 

F. YÖNTEM 

 

Bilimsel araştırmalarda “nedir?” sorusuna verilecek cevap, betimsel 

araştırmalarda kullanılan bir yöntemi ifade eder. Bu araştırmada betimsel bir 

yaklaşımla konuya yaklaşılmıştır.  Bu sebeple araştırma, salt bir tarih araştırması 

olarak değil günümüz için de geçerliliği olan bir sorunu ele alacak bir amaca hizmet 

etmesini sağlamak için tarihsel ve betimsel, tarama ve betimleme araştırmaları 

sınıflamalarına dahil edilebilir. 

Ayrıca yine betimsel araştırmalarda kullanılan bir yöntem olan ve “geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 
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araştırma yaklaşımı”
56

 olarak tanımlanan tarama modeli, araştırmaya yol 

göstermiştir. Bu model kullanılırken modelin temel sorularını sorarak konuya 

yaklaşılmıştır.  

Araştırmamızda konu ile ilgili yazılmış yerli ve yabancı kitaplar, makaleler, 

tezler, süreli yayınlar, web sayfaları vb. kaynaklar taranmış ve yararlanılmıştır. Konu 

hakkında Türkçe kaynak oldukça sınırlıdır. Bu sebeple yararlanılan kaynakların 

büyük çoğunluğu Türkçe dışındaki dillerde kaleme alınan eserlerden oluşmaktadır. 

 

 

G. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

 

Tezin evrenini İngiltere’deki temel eğitim düzeyinde uygulanan din derslerinin 

öğretim programları oluşturmaktadır. İngiltere’de temel eğitim ilköğretim ve 

ortaöğretim olarak genel bir ayrıma tabi tutulabileceği gibi bu yapı eğitim sisteminin 

üzerine kurulu olduğu dört evreye ayrılmaktadır. Ancak söz konusu ülkedeki din 

dersi uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda ülke geneli bir evren seçmenin 

mümkün olamayacağı görülmektedir. Zira 150 yerel bölgeye ayrılan ülkede bu 

bölgelerin her birinin kendi öğretim programları vardır. Bu sebeple araştırma alanı 

sınırlandırılmıştır. İngiltere’de din dersi öğretim programları ülke çapında bir çerçeve 

program ve bölgeler düzeyinde alt programlar olarak yapıldığından ulusal çerçeve 

program ile birlikte sadece birkaç bölgenin programı araştırma konusu yapılmıştır.  

Temel konuyu günümüzde uygulanan programlar teşkil etmekle birlikte 

gerektiğinde konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından geçmişteki programlara da 

yer verilmiştir. Bu programları ortaya çıkaran sebepler, benimsenen eğitim 

anlayışları, uygulamada yaşanan avantaj ve dezavantajları, dinî grupların 

programlardan beklentileri ve bu grupların varsa alternatif programlarından da 

bahsedilerek konu genişletilmiştir.  

 Din dersi öğretim programlarında konusu edinilen Hristiyanlık dışında bütün 

dinlere sorunsal olarak yer verilmiştir. Ancak temel araştırma alanı, İslam olarak 
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25 

tespit edilmiştir. İslam dininin programlarda yer alma durumu, İslam dini anlatılırken 

kullanılan dil, Ülkede yaşayan Müslümanların programlara karşı tutumu konuları bu 

çerçevede ele alınmıştır. 

 

 

H. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 

 

Çalışmada araştırma yöntemi olarak belge tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Kaynak olarak her konu ile ilgili hazırlanmış tezler, makaleler ve elektronik 

kaynaklar ile alanda yazılmış olan kitaplar kullanılmıştır. Bu kaynaklara ulaşmada 

günümüz iletişim imkânlarından azami ölçüde yararlanılmıştır. Birinci el yabancı 

kaynaklara ulaşmak gerek ekonomik gerek imkân açısından oldukça zor olmasına 

rağmen, kütüphaneler bu kaynaklara ulaşmak için önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

Ayrıca konu hakkında sınırsız kaynak sunan web tabanlı erişim olanaklarından da 

olabildiğince yararlanılmıştır. 

Bunun yanı sıra din eğitimi ve öğretim programları konusunda ilgili ülkede 

yerinde gözlem ve araştırma yapma fırsatı bulunmuştur. Bu kapsamda üniversiteler, 

araştırma kuruluşları, dinî kurumlar öğretmen ve eğitim örgütlerinden bilgi 

alınmıştır. Elde edilen bilgiler konunun doğrudan muhatabı olan öğrenci ve 

velilerden edindiğimiz bilgiler ile karşılaştırılmıştır. Bu açıdan konu hakkında 

yerinde gözlem ve inceleme imkânı yakalanmış olması eldeki bilgileri ve verileri test 

etme bakımından oldukça yararlı olmuştur.  
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I. BÖLÜM 

İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMİ VE DİN EĞİTİMİ 

 

İngiliz eğitim sitemi, altıncı yüzyıldan itibaren başlatılan eğitim ve okul yapısı, 

devlet ve kilise arasında gidip gelen yönetim biçimi ile geçirdiği tarihi evreler 

neticesinde günümüzdeki şeklini alan köklü bir yapıdır. Bu sistem 20. yüzyılın ikinci 

yarısında büyük oranda gelişimini tamamlamış ve günümüzdeki hâlini almıştır.  

Bu bölümde günümüz İngiliz eğitiminin dayandığı tarihsel arka plan ile bu 

sistemi oluşturan politikalara değinilmiştir. İkinci olarak bu sistem içerisinde din 

eğitiminin yeri, öğretim programı, din eğitiminin tarihsel gelişimi ve din eğitiminin 

dayandığı öğretim yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir.  

 

 

A. İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMİ 

 

1. Genel Eğitim Yapısı 

 

İngiltere’deki kamu eğitim kurumlarının sorumluluğu, ulusal hükümet ile 

Çocuklar, Okullar ve Aileler Bakanlığı (the Department for Children, Schools and 

Families-DCSF) ve İnnovasyon, Üniversiteler ve Beceriler Bakanlığı 

(the Department for Innovation, Universities and Skills-DIUS) arasında 

paylaştırılmıştır. Eğitim ile ilgili pek çok görev, kiliseler, diğer gönüllü yapılar, 

eğitim kuruluşlarının yönetim organları ve eğitim meslek kuruluşlarından oluşan 

yerel otoritelere (Local Education Authority-LEA) dağıtılmıştır
57

. Bu yönüyle 

İngiltere’de eğitim sistemi ademi-merkeziyetçi bir yapı/karakter gösterir.  

Çoğu kamu eğitim kurumu finans kaynağının önemli kısmını Yerel Eğitim 

Otoritesi yoluyla sağlar. Özel sektör ise gelirlerinin çoğunu öğrenim harçlarından 
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Bkz. http://www.inca.org.uk/1260.html, erişim: 23.02.2010.
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elde eder. Ayrıca Yerel Eğitim Otoritelerinden kaynak sağlayamazlar. Özel okullar 

için bütün eğitim basamakları için özel hükümler vardır.
58

  

Ülkenin resmi dili olan İngilizce, aynı zamanda eğitim dilidir. Eğitim 5-16 

yaşları arası zorunlu ve özel okullar dışında ücretsizdir. Zorunlu eğitim, temel ve orta 

öğretim olarak iki aşamada organize edilir.  Temel ve ortaöğretim, kendi içinde dört 

döneme (key stage) ayrılır. Bu dönemlerin ayrıntıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Eğitim 

Düzeyi 

Dönemler 

(Key Stages) 
Yaş Aralığı Zorunlu Eğitim Yılı 

İlköğretim  5 - 11 yaşları   

  Dönem 1 5 – 7 yaşlar 1 ve 2. yıllar zorunlu eğitim  

  
Dönem 2 

7 – 11 yaşlar 
3, 4, 5 ve 6. yıllar zorunlu 

eğitim 

Ortaöğretim   11 – 16 yaşlar   

  Dönem 3 11 – 14 yaşlar 7, 8 ve 9. yıllar zorunlu eğitim  

  Dönem 4 14 – 16 yaşlar 10 ve 11. yıllar zorunlu eğitim 

 

Tablo 1: Öğretim Düzeyi, Dönemler ve Öğrenci Yaş Grubuna Göre Dağılımı
59

 

 

İngiliz eğitim sistemi okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, ileri eğitim ve 

yükseköğretim olarak sıralanan bir yapı arz etmektedir. 1944 Eğitim Yasasına göre 

eğitim sistemi üç aşamalı olarak inşa edilmiştir. 5-16 yaşlarını kapsayan bu sistem, 

ilköğretim (5-11 yaş), ortaöğretim (11-15 yaş) ve yükseköğretim (16 yaş ve sonrası) 

şemasında kurulmuştur.
60

 Ancak 1996 ve 2002 yıllarında çıkan bir eğitim reformu 

uzun yıllardan beri yürürlükte olan yasalarda değişiklikler yapmış olmasına rağmen 
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temel eğitim sistemini yine üç aşamalı (İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim) 

olarak düzenlemiştir.  

 

 

a. Okul Öncesi Eğitim 

 

Hükümet tarafından finanse edilen okullarda 3 yaşından itibaren eğitim 

imkânları sunulmaktadır. Zorunlu eğitim öncesi olan bu eğitim özel ya da gönüllü 

sektör tarafından işletilen okullarda verilmektedir. 3 yaş altı eğitim almak isteyen 

çocuklar için de velilerin desteğinde özel ve gönüllü sektör okulları bulunmaktadır.  

0-5 yaş arası çocukların eğitimi için Erken Yaşlar Temel Eğitim birimi (the 

Early Years Foundation Stage-EYFS) tarafından destek sağlanmaktır. Çocukların ilk 

yıllarında öğrenme ve gelişimlerini sağlamak için temel eğitim, 2008 yılında bir 

yasal çerçeveye oturtulmuş, bu kapsamda bir öğretim programı oluşturulmuştur. Bu 

program; kişisel, sosyal ve duygusal gelişim; iletişim, dil ve okuma-yazma; problem 

çözme; akıl yürütme ve aritmetik; bilgi ve dünyayı anlama; fiziksel ve yaratıcı 

gelişim gibi altı temel alanı kapsayacak "erken öğrenme hedefleri" içerir.
61

 

 

 

b. İlk ve Ortaöğretim 

 

İlköğretim, öğrencilerin 5-11 yaşları arası iki dönemi kapsayan Dönem 1 ve 

Dönem 2 (Key Stage 1, Key Stage 2) zorunlu eğitim düzeyidir. İlköğretim düzeyinde 

eğitim bütün devlet okullarında ücretsizdir.  

Ortaöğretim, 11-16 yaş grubu öğrencilerin eğitim dönemlerini kapsar ve bu 

dönem de zorunludur. Ortaöğretim kademesi 1988 Eğitim Reformuna göre Dönem 3 

ve Dönem 4 (Key Stage 3 ve Key Stage 4) olarak iki aşamadan oluşmaktadır.  
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http://www.inca.org.uk/1260.html, erişim: 23.02.2010.
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c. Zorunlu Eğitim Sonrası  

 

Zorunlu eğitim sonrası eğitim (post-compulsory education) birçok ortaöğretim 

kurumlarında Dönem 5 (sixth form) olarak ve ileri eğitim enstitülerinde 

yapılmaktadır. Sixth Form olarak isimlendirilen eğitim aşaması, orta öğretimin son 

iki yılı olan 16-18+ yaş aralığını kapsayan dönemi ifade etmektedir.
62

 

 

 

2. Ulusal Öğretim Programı (National Curriculum) 

 

İngiltere’de zorunlu eğitim aşamasında (5-16 yaş arası) Ulusal Yasal Öğretim 

Programı uygulanmaktadır. Bu program devlet okullarında zorunlu iken, bağımsız 

okullarda zorunlu değildir.  

Ulusal Program ilkokulda; İngilizce, matematik, bilim, bilgi ve iletişim 

teknolojileri, tasarım ve teknoloji, tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik ve beden 

eğitimi derslerinden oluşur. Bir yabancı dil, vatandaşlık ve kişisel, sosyal ve sağlık 

eğitimi de genellikle bu programa dahildir.  

11-14 yaş arası olan Dönem 3’te; İngilizce, matematik, bilim, bilişim, tasarım 

ve teknoloji, tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik ve beden eğitimi, bir yabancı 

dil, vatandaşlık eğitimi, meslek eğitimi ve cinsel eğitim zorunludur. 

14-16 yaş arası olan Dönem 4’te; matematik, bilim, bilişim, beden eğitimi, 

vatandaşlık eğitimi, meslek eğitim ve rehberlik ve cinsel eğitim İngilizce kursları 

zorunludur.  Buna ek olarak, okullar, öğrencilere bu aşamada iş bağlantılı eğitim 

vermek zorundadır. Bu konularda dersleri takip etmek isteyen tüm öğrenciler sanat, 

tasarım ve teknoloji, beşeri bilimler ve modern yabancı dil kursları alırlar. Özellikle 
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meslek eğitimine öğrencileri yönlendirmek için öğretim programında bu türden 

yeniliklere gidilmiştir.
63

  

 

Dersler Dönem 1 

(yaş:5-7) 

Dönem 2 

(Yaş: 7-11) 

Dönem 3 

(Yaş: 11-14) 

Dönem 4 

(Yaş:14-16) 

İngilizce         

Matematik         

Bilim         

Sanat & Tasarım        

Vatandaşlık       

Tasarım & Teknoloji        

Coğrafya        

Tarih        

Bilgi & İletişim 

Teknolojileri 

        

Modern Yabancı Diller       

Müzik        

Beden Eğitimi         

İş Bağlantılı Eğitim      
 

Tablo 2: Dönemlere Göre Derslerin Dağılımı
64

 

 

Ulusal programda aşağıda belirtilen dört ana amaç bulunmaktadır:
65

  

1. Hak Özgürlüğü; Her öğrencinin geçmişleri ne olursa olsun, ulusal programa 

dahil olma hakları vardır. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ulusal programa 

katılırlar. 

2. Standart Özgürlüğü; tüm okullar ve öğrenciler aynı standartlara ulaşmak için 

çalışmalar yapmak durumundadır. 

3. Devamlık Uygunluğu Sağlamak; okullar ve okullar içerisinde öğrencilerin 

gelişmeleri ve ilerlemeleri sağlanmalıdır. 

4. Sosyal Algılamayı Sağlamak; okullarda sosyal güven bilinci yaratılmalıdır.
66
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 Bkz. 
 
http://www.inca.org.uk/1260.html, erişim: 23.02.2010.

 

64 
Tablo, 2002 programı esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum_for_England#cite_note-teachernet-1 erişim: 
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Ulusal Öğretim Programı gereği oluşan her dönem sonunda öğrenciler 

genel/ulusal sınavlara-testlere alınırlar. Bu sınavlar sonunda öğrencilere sertifika 

verilir. Zorunlu eğitimin tamamlanması (16 yaşında) genellikle Ortaöğretim Genel 

Sertifikası (General Certificate of Secondary Education-GCSE) sınavı ile 

değerlendirilmektedir.  GCSE sertifikası yükseköğrenim için de gerekli bir belge 

niteliğindedir.   

Zorunlu eğitim, 16 yaş sonrasında bitmektedir. Bu düzeydeki öğrenciler, okul 

veya yüksek eğitim kurumu tarafından sunulan mesleki veya akademik kurslar ya da 

bunların kombinasyonu olan kurslar alabilmektedir.  

Ulusal Öğretim Programı, eğitim-öğretimde bölge ve okul farklılıklarını 

ortadan kaldırarak birlikteliği oluşturma amacı taşır. Özellikle ulusal düzeyde 

gerçekleştirilen sınavlarda fırsat eşitliği oluşturma amacı ön planda tutulur. İngiltere 

gerek eğitim sistemi ve gerekse sınav sistemi bakımından ulusal programı gerektiren 

bir yapı taşımaktadır.  

 

 

B. İNGİLTERE’DE DİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ 

 

Bu başlık altında İngiltere’de din eğitiminin tarihten günümüze kadar olan 

seyri, bu süreçte ortaya çıkan kanuni ve toplumsal gelişmeler, din eğitimi konusunun 

da devlet, kilise ve diğer dinî gruplar gibi aktif belirleyiciler ve bu kurumların din 

eğitimindeki yeri ile okullardaki din eğitimi konusu ele alınmıştır. 

 

 

1. Tarihi Süreç 

 

İngiltere’de, gerek genel eğitim ve gerekse din eğitimi konusunda son yüzyıl 

içerisinde köklü değişiklikler olmuştur.  Bu değişimin başlangıcını 19. yüzyılın son 
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çeyreğine kadar götürmek mümkündür. Zira ülkede eğitim, 1870’lerden itibaren 

Kilise okullarının etkinliğinden devlet okullarının etkinliğine doğru gelişen bir seyir 

izlemiştir.
67

 Hatta bu tarihe kadar eğitim işi tamamen kilise ve vakıfların kontrolünde 

idi. 1870’de çıkarılan Eğitim Yasası ile bazı düzenlemeler ve değişiklikler 

yapılmıştır. Bu yasa ile eğitime yeni standartlar getirilirken zorunlu ilkokul eğitimi 

de uygulamaya konulmuş, buna paralel olarak da eğitimde kilisenin rolü azalırken 

devletin ekinliği artmıştır.
68

 İngiltere’de din eğitimi, kanuni bir zorunluluk ile olmasa 

da devletin eğitimi desteklemeye başladığı 1870 tarihinden itibaren okullarda yerini 

almıştır.
69

 Mezheplerin eğitim alanındaki rekabeti, bu dönemde herhangi bir 

mezhebin ön plana çıkarılmadan din eğitimi öğretimi yapılmasını sağlamıştır. 

İngiltere’nin din eğitimi açısından son yüzyıl içerisinde geçirdiği değişim, bir 

kısım din bilimcileri tarafından “Hristiyanlıktan uzaklaşmak” olarak 

değerlendirilmiştir.
70

 Hristiyanlıktan uzaklaşmanın eğitimdeki etkisi ise seküler 

kişilik gelişimi şeklinde olmuştur. 16. yüzyıldan itibaren hümanizm Hristiyanlığın 

yanında eğitime girmiş ancak ilerleyen zamanlarda Hristiyan düşünürler felsefelerini 

eğitime entegre edememişlerdir. Sonunda dindarlık, seküler hümanizm olarak ortaya 

çıkmıştır.
71

  

 

 

2. Din Öğretiminin Yasal Dayanakları 

 

İngiltere’deki din derslerinin eğitim sistemi içerisindeki yerinin tayin 

edilmesinde birçok yasa ya da düzenlemeden bahsedilebilir. Ancak bu dersin temel 

dayanaklarını 1944 ve 1988 eğitim reformları oluşturmaktadır. Bu reformlar 
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İngiltere’de günümüz din eğitimi uygulamalarının temel kilometre taşlarını 

oluşturmaktadır. 

 

 

a. 1944 Eğitim Reformu 

 

İngiliz eğitim sisteminin bugünkü yapısı büyük oranda 1944 Reformu ile 

şekillenmiştir. Çünkü okul kademeleri ilköğretimden yükseköğretime kadar bu 

kanunla belirlenmiştir. Reformun ön plana çıkan en belirgin görüşü, “herkes için 

ortaöğretim” (Secondary Education for All) sloganıdır.
72

 Bu görüşe göre ekonomik 

ve sosyal durumlarına bakılmaksızın çocuklara eğitimde eşit fırsatlar sunmak 

amaçlanmıştır. 

Bu reformda okullardaki din dersleri için “din öğretimi” (religious instruction), 

1988 reformunda ise “din eğitimi” (religious education) kavramı kullanılmıştır. 

Kavram üzerinde yapılan tartışmalarda bazı kabiliyetlerin tecrübe/deneyim olmadan 

geliştirilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. Din eğitiminin de resim yapma 

ya da müzik yapma gibi deneyimler ile geliştirilebileceği tezi, “din eğitimi” 

kavramının kullanılması ile desteklenmeye çalışılmıştır. Çünkü din eğitimi 

kavramının, din öğretimini de içerisine aldığı ifade edilmektedir.
73

  

Kavramın değiştirilmesi tartışması 1987 yılında kilise mensupları ile Eğitim 

Bakanlığı arasında ortaya çıkmıştır. Bu dersi ifade etmek için din öğretimi (Religious 

Instruction), din eğitimi (Religious Education) ya da dinî tahsil (Religious Studies) 

kavramının mı kullanılması gerektiği, tartışma konusu olmuştur. Öğretmenlerin sınıf 

ortamında dinlerin öğretiminde objektifliği sağlamak ve taraf olmama konusunda 

tutumları tartışmayı devam ettirmiştir. Dinî tahsil (Religious Studies) kavramı Ninian 

Smart tarafından önerilmiş ve hâlâ fenomenolojik yaklaşımın gereği olarak 
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durmaktadır. Ancak dersin adı parlamento üyelerinin kararı ile Din Eğitimi 

(Religious Education) olarak kalmıştır.
74

  

1944 eğitim yasasının din eğitimi ile ilgili “bölge ve gönüllü okullarda din eğitimi" 

ana başlığında; 

 Bölge ve gönüllü okullarda din eğitimi konusunda genel hükümler (madde–

25), 

 Bölge Okullarında din eğitimi konusunda özel hükümler (madde–26), 

 Devlet kontrolündeki okullarda din eğitimi konusunda özel hükümler (madde 

27), 

 Devlet destekli ve özel anlaşmalı okullarda din eğitim konusunda özel 

hükümler (madde-28), 

 Mutabakat öğretim programları ile uyumlu din öğretimi konusunda hükümler 

(madde-29), 

 Öğretmenlerin durumları (madde-30) ve alt başlıkları ile konu ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır. Bu maddelerde genel olarak şu konular sıralanmıştır. 

a. Bütün kamu (devlet) ve kilise okullarında din eğitim zorunludur. 

b. Bütün kamu ve kilise okullarında güne toplu dua ile başlanacaktır. 

c. Velilerin isteği üzerine öğrenciler din öğretiminden ve toplu ibadetten 

muaf tutulabilir.  

d. Din dersi öğretim programları Yerel Eğitim Otoriteleri tarafından 

hazırlanacak ya da başka bir yerel otoritenin programını kendi bölgesine 

uyarlayacaktır.
75

  

1944 Eğitim Yasasında
76

 din eğitimi konusunda getirilen diğer değişiklikler 

şunlardır. 
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 Eğitimdeki ikili sistem (kilise-devlet) güçlendirilmiştir.  

 İkili sistem içindeki kilise okulları, ya kontrollü veya destekli durumu seçmek 

durumunda kalmıştır. 

 Din eğitimi toplu ibadet ve sınıf eğitimi olarak iki bileşenden oluşmuştur. 

 Kiliseler tarafından destek sağlanan okullar gönüllü olarak tanınmıştır. 

 Kiliseler tarafından destek sağlanmayan okullar idari bölge (county) okulu 

olarak tanınmıştır. 

 Bütün okullarda (destekli kategorisi hariç), sınıf eğitimi mutabakat 

programına göre verilmeye başlanmıştır.
77

 

Yukarıda sayılan yenilikler ile birlikte 1944 reformunun en önemli özelliği, 

eğitimin birleştirilmesi ve ortak öğretim programı oluşturularak kilise okulları ile 

devlet okullarının birlikte eğitim vermeye başlamasıdır.  

Din eğitiminin zorunlu hale getirildiği bu kanunun iki önemli özelliği vardı: 

Birincisi; “Din Eğitimi” (Religious Instruction) denilen öğretimdir.  

Din Eğitimi olarak Türkçe ’ye çevrilen “Religious Instruction” ile günümüzde 

kullanılan Din Eğitimi “Religious Education” kavramları arasında farklar vardır. 

“Instruction” kavramı bir şeyin “nasıl yapılacağı” üzerinde durur. Bu kavrama göre 

bir kişi din eğitimi ile ilgili bir şeyler öğrenirken öğrendiklerinin nasıl yapıldığı ya da 

öğrendiği gibi yaşaması beklenmektedir.
78

  

Kavramı açıklayan temel iki kilit noktası vardır. Birincisi; öğretim 

ortamında/okulda otorite ve icbar kullanımını gerektirmesidir. Zira öğretim konusu 

olan şeyin “bunu, böyle, bu şekilde yapacaksın” yöntemi ile öğretilmesi söz 

konusudur.
79

 Kavramla ilgili ikinci önemli konu, ders veren öğretmenin iyi bir örnek, 

iyi bir pratisyen olmasını gerektirmesidir. Bir sürücü kursu öğretmeninin iyi bir 
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sürücü olması beklendiği gibi din dersi öğretmeninin de iyi bir uygulayıcı olması 

gerekmektedir.
80

  

Din Eğitimi (Religious Instruction) kavramının bu kanunda yer almasının 

tesadüfi ya da amaçsız olduğu akla gelebilir. Ancak reforma dayalı uygulamalara 

bakıldığında bunun amaçsız olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira Din Eğitimi 

“Religious Instruction” kavramının içeriği mezhebe dayalı (confessional) yaklaşım 

çerçevesinde tamamen Hristiyan inancına dayandırılmıştır.  

İkincisi; Toplu ibadet idi.
81

 Yasa gereği her okulun, 'vicdan maddesi’ne tâbi 

olarak güne toplu ibadet ile başlaması gerekiyordu. Eğitim Reformunun en ayırıcı 

özelliklerinden olan “toplu ibadet”in icrası gerçek bir dinî töreni çağrıştırıyordu. Bu 

ibadet-dua genellikle okul salonunda yapılıyordu. Tüm öğrenciler birlikte ilahi 

söylüyor, personelden biri (genellikle okul müdürü) kısa bir konuşma yapıyor ve dua 

ediliyordu. Bütün seremoni on beş dakika kadar sürüyordu ve bu esnada bölgedeki 

hiçbir dinî mezhep ön plana çıkarılmıyordu.
82

 

1944 reformunda getirilen öğretim programlarının yerel yönetimlerce 

oluşturulması zorunluluğuyla birlikte bu programların kimlerin katılımıyla 

oluşturulacağı da belirlenmiştir. Bu bağlamda oluşturulan komisyonda İngiltere 

Kilisesi, yerel idare ve öğretmenler birliği temsilcileri bulunuyordu. Komisyonu 

oluşturan her bir guruba aynı zamanda alınan kararları veto etme hakkı tanınmıştır. 

Bu komisyonun oluşturduğu programa da mutabakat öğretim programı (agreed 

syllabuses) adı verilmiştir.  

Burada dikkat çeken husus, program komisyonunda dinî temsilci olarak 

İngiltere Kilisesinin bulunmasıdır. Kilise dışında herhangi bir dinî grubun program 

hakkında tasarruf hakkının olmaması Kilisenin reform niteliğinde olan bu yasada da 

eğitim üzerindeki gücünü devam ettirmesi açısından önem taşımaktadır. 

1944 reformunun ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgili değerlendirmelerden birisi 

de SACRE’lerin (Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi -Standing Advisory Council 

on Religious Education) oluşmasını İngiliz Kilisesinin din eğitimi alanı üzerindeki 
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hâkimiyetini devam ettirme çabası olarak yorumlanmaktadır. “İngiliz Kilisesi'nin 

Din eğitiminin kontrolünü sürdürme kararlılığı ve farklı kiliselerin din eğitiminin 

içerik ve önemi üzerinde yarışı, din eğitimini iki yola girmeye zorlamıştır. İlki; 

hükümet kendisini din eğitiminden uzak tutmuş ve yerel otoritelere konunun içeriği 

ve doğası ile ilgili önemli kararları vermiştir. Din eğitimi için SACRE’nin 

oluşturulması da Din Eğitimi Öğretim Programının içeriğinin ulusal olmaktan çok 

yerel olarak belirlenmesi anlamına gelmiştir. İkincisi; din eğitiminin içeriği, sadece 

Hristiyanlığa yakın olmayacak, program özellikle farklı kiliselerin üzerinde anlaştığı 

alanlardaki İncil’le ilgili bilgiye odaklanacaktır.”
83

  

Bu reform geleneksel İngiliz devlet yapısının korunması anlamına gelen ve 

aynı zamanda devlet ile kilisenin eğitim alanındaki ortaklığını devam ettirildiği bir 

reform olarak da yorumlanabilir. Ancak kilise okulları burada bir tercih yapmak 

durumunda kalmıştır. Bu okullardaki devlet desteğinin artırılmasıyla beraber ‘devlet 

kontrolünde olan kilise okulu’ statüsü seçme hakkı da verilmiştir. Bu da devletin 

kilise okulları üzerindeki etkisinin artması anlamını taşımaktaydı. Bunun yanında 

devlet de, din eğitimini resmi okullarda zorunlu dersler arasına almıştır.  

 

 

b. 1944 Eğitim Reformu Sonrası 

 

İngiltere’de din eğitimi 1970’li yıllara kadar baskın Hristiyan karakterli ve İncil 

merkezli, İncil tarihi biçiminde devam etmiştir.
84

 Örneğin parlamento, 1949-

Cambridge Mutabakat Öğretim Programında din öğretiminde Hristiyanlığın tanınan 

ve eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna karar vermiştir. Aynı şekilde 

1962 Birmingham Mutabakat Öğretim Programında “Biz, din eğitimini konuşurken 

bundan Hristiyan eğitimini kastederiz... Hristiyan eğitimin tam olarak hedefi, İsa 
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Mesih ile çocuklarımızı karşı karşıya getirmektir”
85

 ifadeleri bu duruma çarpıcı bir 

şekilde vurgu yapmaktadır.  

Ülkedeki etkin dinî gruplar olan Hristiyanlar ve Yahudiler, İncil’e dayalı bu din 

eğitimi uygulamasını kültürel miraslarının bir parçası olarak görmüşlerdir. Ancak bu 

yıllarda “İncil’in önemsiz tarihi konular üzerinde yoğunlaşması ve anlaması güç 

kavramlar içermesi”
86

 gibi sebeplerle, öğrenciler tarafından yeterince ilgi görmediği 

anlaşılmıştır. Yine bu yıllarda Sheffiled Üniversitesi tarafından yapılan bir 

araştırmada; gençler arasında kiliseye gitme oranının düştüğü, din eğitiminin onların 

ihtiyaçlarını karşılamadığı ve bu dersin gençlerin dünya görüşünü oluşturmada etkili 

olamadığı sonuçlarına varılması
87

 bu kanıyı güçlendirmiştir.  

1970’li yıllarda ortaya çıkan bir diğer farklılık da, İngiliz Milletler 

Topluluğundan gelen göçlerle birlikte sınıflarda değişik kültürler ve dinlere mensup 

öğrencilerin sayılarının artması idi. Bu etkenler öğretim programlarında diğer dinlere 

de yer verilmesi gereğini ortaya çıkarıyordu.   

Toplum içerisinde ve okullarda ortaya çıkan bu etnik, dinî ve kültürel 

çeşitliliğin oluşturduğu yapı uzun süre göz ardı edilemedi. Bu sebeple İngiliz Eğitim 

Bakanlığı, 1977 yılında ülkenin çokkültürlü bir yapıda olduğu ve öğretim 

programlarında farklı kültürleri ve ırkları yansıtarak, bu yapının içerisine dahil etmek 

konusunda dikkatleri çekme ihtiyacı duymuştur.
88

  

1944–1988 eğitim reformları arasında özellikle din eğitimini etkileyecek pek 

çok gelişme ortaya çıkmıştır. Her birini ayrıntılı olarak açıklamayacağımız teolojik, 

sosyolojik, eğitim, bölgesel, psikolojik, felsefi, metodolojik ve bireysel
89

 alanlarda 

ortaya çıkan bu gelişmeler 1988 Eğitim Reformunu hazırlayan sebepler olmuştur.  

Geleneksel eğitimin ihtiyaçlara cevap verememesi, toplumsal yapıda ortaya 

çıkan çokkültürlülük ve din bilimlerindeki gelişmeler din eğitiminin yöntemini 
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etkileyen bazı araştırmaları da zorunlu olarak ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmalardan 

birisi İngiliz hükümeti tarafından da desteklenen 1971 tarihli “School Working 

Paper: 36” olmuştur. “din dersi içeriğinin yalnızca Hristiyanlık öğretimiyle sınırlı 

kalamayacağı” tespiti ile ortaya çıkan bu araştırma ülkedeki diğer dinî grupların din 

eğitiminde temsili için başlangıç niteliğinde bir çalışma olmuştur.  

Ninian Smart öncülüğünde hazırlanan raporda, devlet okullarında sadece bir 

dinin eğitiminin yeterli olmayacağı, bunun yanında ülkedeki belli başlı din ve 

ideolojinin de eğitim içeriğine dahil edilmesi gerektiği vurgulanırken, bu dinlerin 

öğretiminde de fenomenolojik metodun uygulanması önerilmektedir.
90

  

 

 

c. 1988 Eğitim Reformu 

 

İngiliz hükümetleri içerisinde Margaret Thatcher dönemi hem 11 yıllık uzun 

iktidarı hem de geliştirdiği ve uyguladığı radikal politikaları ile tartışılagelmiştir. Bu 

dönem eğitim politikaları açısından da en önemli gelişmelerin yaşandığı ve 

azınlıkların eğitim hakları bakımından ciddi kazanımlar elde ettiği bir dönem 

olmuştur. Göreve geldiği ilk yıllarda Swann Raporu olarak bilinen ve ülkedeki 

azınlık gruplarının eğitim sorunlarını araştıran komisyon raporu ile bu alanda önemli 

tespitler yapılmıştır. Sözü geçen rapor, İngiltere’de azınlık eğitiminin bu tarihten 

sonraki seyrini etkilemesi bakımından önem taşımaktadır.  

Thatcher Hükümetinin ikinci ve 1944 Eğitim Reformundan beri yapılan en 

önemli kanuni düzenleme sayılan icraatı 1988 Eğitim Reformu olmuştur.
91 

  

1988 Eğitim Reformu ile eğitimde meydana gelen değişiklikler üç temel 

başlıkta toplanabilir; 

1. Okullara, yerel eğitim otoritelerinin idarelerini hükümetin idarelerine 

devretmesi için izin vermek, 
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2. İkili sistem içerisindeki tüm okullara 'ulusal program'ı dayatmak, 

3. Hristiyanlığın konumunu güçlendirmektir.
92

 

1988 Eğitim Reformunda, din eğitiminde Hristiyanlık ile diğer inançların 

arasındaki yaklaşım farkı ortadan kalkmamıştır. Aksine din eğitiminde Hristiyanlığın 

yeri konusu dikkatle vurgulanmıştır. Yasanın 8. bölümünde “mutabakat din eğitimi 

programlarında Büyük Britanya’nın dinî geleneğinin temelde Hristiyanlık olduğu 

yansıtılmalıdır.” ifadesiyle bu ayrım korunmuştur.
93

 

Eğitim reformu ile Hristiyanlığın güçlendirildiği bir diğer konu da “toplu dua” 

faaliyetidir.
94

 Kanunda toplu duanın, 'tamamen ya da tamama yakın Hristiyan 

karakterli' olması gerektiği ifade edilmiştir.
95

 Bu duruma okul idareleri tarafından da 

karşı çıkılmıştır. Okul idareleri fiziki mekânın okullarda bu etkinliği yapmaya uygun 

olmadığı ve büyük çoğunluğu Hristiyan öğrencilerin dışındaki öğrencilerden oluşan 

okullarda bunu uygulamanın tuhaf olacağı gerekçelerini ileri sürmüşlerdir.
96

 

Programda Hristiyanlık vurgusu tekrarlanırken “Hristiyan ve diğerleri” 

yaklaşımı Hristiyanlık dışı dinler için bir ayrımcılık olarak nitelendirilmiştir.
97

  

1988 reformuyla ortaya çıkan Ulusal Öğretim Programında temel dersler
98

  

grubunda yer alan din dersleri, diğer derslerle eşit statüye sahip olup zorunlu kabul 

edilmiştir. 

Bu reformda din derslerinin öğretim programlarını yapma hakkı Eğitim 

Bakanlığına değil, yine yerel yetkililere bırakılmıştır. Diğer dersler Eğitim Bakanlığı 

tarafından merkezî “Ulusal Öğretim Programı” adıyla çıkarılan programa tabi 

kılınmıştır.  
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Öğrencilerin velilerin isteğine bağlı olarak (makul bir gerekçe ile) muaf 

olabilme hakkı bu reformda da korunmuştur.   

1988’e kadar Hristiyanlık her okulda tek ve zorunlu din iken, bu yıldan itibaren 

tek dinli din eğitimi anlayışından çok dinli din eğitimi anlayışına geçilmiştir.  

1988 Reformu bazı açılardan bir uzlaşı kanunu olarak görülebilir. Çünkü din 

eğitiminde çok dinli uygulama resmen kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak 

1998’den itibaren İnanç Temelli Okullar (Faith Based School) desteklenmeye 

başlanmış ve ilk defa bir Müslüman okulu devlet desteği almıştır.
99

  

1988 Eğitim Reformu ile kanun maddesinde isimleri zikredilmese de, ülkedeki 

Hristiyanlık dışlı belli başlı dinlerin öğretim programı içerisine dahil edilerek 

öğretilmesi resmiyet kazanmıştır. İslam dini de, din eğitimi öğretim programının 

içerisinde programa konu edilen altı dinden birisi olmuştur. 

 

 

d. 1996 Eğitim Reformu 

 

1944 Eğitim Kanunu İngiltere’deki ortaöğretimi düzenleyen temel kanundur. 

1996 Eğitim Reformu ise 1944 Reformunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek ve eğitim 

ile ilgili diğer kanunları tadil etme amacıyla
100

  çıkarılmış temel bir kanundur. Bu 

kanunla 1944’ten 1996 yılına kadar olan tüm kanunlar birleştirmiş ve bu günkü 

ortaöğretim yönetmeliğinin temel kanunu olmuştur.
101

 

1996 Eğitim Reformunun din eğitimi ile ilgili olan 3. bölümü “Din Eğitimi ve 

İbadet” (Religious Education and Worship) başlığını taşımaktadır. Yani yasa bütün 

kamu okullarında (anaokulu ve ilkokullardaki ana sınıfları hariç) din eğitimini ve 

günlük toplu ibadeti şart koşmaktadır. Bununla birlikte ailelerin toplu ibadetten 

çocuklarını alma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre okullar din eğitimini yerel 

mutabakat programına göre vereceklerdir. Bütün yerel programlar da ülkede temsil 
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edilen diğer dinlerin pratikleri ve öğretilerine yer verirken İngiltere’nin temel dinî 

geleneğinin Hristiyanlık olduğunu belirtmek durumundadır.   

1944 yasası ile karşılaştırıldığında 1996 reformu din eğitimi konusunda toplu 

dua ve diğer pek çok uygulamayı devam ettirdiği görülür. Toplu duanın devlet 

okullarında kapsamlı olarak Hristiyan karakterli olması gereği yinelenmiştir.  

2002 yılında çıkan bir yasa doğrudan din eğitimine atıf yapmamakla birlikte 

çocuklarda geliştirilmesini öngördüğü davranış ve tutumlar din eğitimi yoluyla 

gerçekleşebilecek davranışlar olması açısından önem taşımaktadır. 2002 Eğitim 

Reformunun 78. bölümünde zorunlu eğitimin öğretim programı yoluyla çocuklarda 

gerçekleştireceği davranışlar iki maddede ele alınacak olursa; 

  Çocukların okulda ve toplumda manevî, ahlaki, kültürel, zihinsel ve fiziksel 

olarak geliştirir. 

  Çocukları sonraki hayatın fırsatları, sorumlulukları ve tecrübelerine 

hazırlar.
102

 

Bu yasa ile (2002 Education Act), din eğitiminin sorumluluğu okul 

yöneticilerine verilmiştir. Buna göre okul yönetimi, Ulusal Program ile düzenlenen 

din eğitimini uygulamak, yeni bakış açıları geliştirmek durumundadır.
103

   

 

 

4. İngiltere’de Din Eğitimi Politikaları 

 

İngiltere yönetim şekli ve devletin yapısı itibariyle birçok devletten ve idari 

yapıdan farklılık gösterir. Birçok Avrupa ülkesindeki ulusal devlet ve laik/seküler 

sistemlerden farklı, özgün denilebilecek bir yapı arz etmektedir. İngiltere, din-devlet 

ayrımı olmayan, yazılı anayasası olmayan, resmi bir kilisesi olan bir devlettir.  

Bu devlet yapısı, eğitim ve din eğitimi konusunda kendine özgü uygulamaları 

da beraberinde getirmiştir. Örneğin İngiltere Kilisesi halen eğitim kurumları üzerinde 
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etkin rol oynamakta, bu yapı içerisinde politikaları ve aktörleri etkileme gücünü 

elinde tutmaktadır. Devlet ile kilisenin eğitim sistemindeki rollerinin oluşturduğu bu 

ikili durum, halen var olan “devlet okulları” ve “kilise okulları” gibi bir yapıyla 

eğitim sistemi içerisinde kendini göstermektedir.  

İngiliz sistemi içerisinde yer alan okulların tümünde din eğitimi zorunludur. 

Okullarda öğretilen din eğitiminin temel vurgusunun Hristiyan geleneğin olduğu 

eğitim yasalarında
104

 da üzerine vurgu yapılarak deklare edilmektedir. Bu 

Hristiyanlık vurgusu, “İngiltere’nin dinî hayatı, tarihi ve kültürü üzerinde 

Hristiyanlığın yaygın etkisi olduğu”
105

 gerekçesi ile din eğitiminin merkezine 

yerleştirilerek yapılmaktadır.  

Din eğitimi konusunda yapılan kanuni düzenlemelerde İngiltere’nin ana dinî 

geleneğinin Hristiyanlık olduğu vurgulanırken, yeri geldikçe ülkedeki diğer dinî 

inançlara da yer verileceği belirtilmektedir. Burada dikkat çekici olan hemen hemen 

bütün kanuni düzenlemelerde Hristiyanlık dışında hiçbir dinin isminin 

zikredilmemesidir. Sadece ülkede temsil edilen diğer dinler ifadesi ile bu alan 

tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında Ulusal Çerçeve Program ve yerel 

programlarda ülkedeki diğer dinî geleneklerin neler olduğu açıklanmaktadır. Örneğin 

2004 Ulusal Programına göre Hristiyanlığın bütün dönemlerde (key stages) ve 

İngiltere’de temsil edilen diğer dinler (Budizm, Hinduizm, İslam, Yahudilik ve 

Sihizm) de dönemler boyunca öğretileceği açıklanırken, diğer dinler kapsamına beş 

temel din alınmıştır. Din eğitiminin diğer dinler açısından sürekli kazanıma 

dönüşmesi hukuki metinlere girdiğinde sağlanacaktır. Hukuki metinler dışında kalan 

metinler ve programlar spekülasyona açıktır. Kaldı ki bu programlar, ilgili program 

komisyonları tarafından her beş yılda bir gözden geçirilmekte ve tekrar 

yayınlanmaktadır.  

 İngiltere’de din eğitimi politikaları ve ulusal strateji ile ilgili bazı belgelerde 

ipuçları yakalamak mümkündür. İngiltere ve Galler Din Eğitimi Konseyi (the 

Religious Education Council of England and Wales) tarafından 2007 yılında 
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parlamentoya sunulan öneri paketinde ulusal din eğitimi stratejisinin ne olması 

gerektiği konusuna yer verilmektedir. Din eğitiminde yaşanan bazı sıkıntılar 

(öğretmen yetersizliği gibi) olmasına rağmen, başarı oranının yüksek olduğu 

vurgulanan belgede, beş başlık altında yeni strateji önerisi yapılırken bunlardan 

birincisinin politika geliştirme olduğu görülmektedir.  

1. Bakanlığın din eğitimi konusunda son yıllarda takip ettiği aktif süreç, Ulusal 

Programda da devam etmelidir. 

2. Eğitim Bakanlığı’na yardım ve politika oluşturma amacıyla Yerel 

Yönetimler, Topluluklar/Cemiyetler Bakanlığı, Kültür, Medya ve Spor 

Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yakın ilişki içerisinde bulunacağı 

Bakanlıklar arası ilişkiler grubunun kurulması gerekir. 

3. Din eğitimi, vatandaşlık, kişisel ve sosyal eğitim, farklılık, toplumla uyum ve 

öğrenmenin kişiselleştirilmesi gibi eğitimdeki diğer gelişmeler ile bir düzene 

konulmalıdır. 

4. Ulusal çerçevedeki din eğitimi yaklaşımı hükümet politikası olarak bütün 

okul türlerinde devam ettirilmelidir. 

5. Öğretim programındaki uygulamalar mevcut yapıda kuvvetle takip 

edilmelidir. 

6. Bakanlık bir din eğitimi takip/gözlem birimi kurmalıdır. 

7. Bakanlık 1994 genelgesini gözden geçirmelidir.
106

  

 

 

5. Okullarda (Örgün Eğitimde) Din Dersleri  

 

İngiltere’de ana sınıfından 11. sınıfa kadar zorunlu din eğitimi dersi vardır. Din 

eğitimi dersleri, İlköğretimde (Primary School) haftada 2 saat, Ortaöğretimde 

(Secondry School)  ise genelde haftada 1 saat olmasına rağmen, bazı okullarda 9-11. 

sınıflarda haftada 2 saate çıkabilmektedir. Din eğitiminin (Religous Education) belli 
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basamakları (key stages)  ve bu basamaklara tekabül eden ders saatleri vardır. 

Bunlar; 

1–4 sınıflar arası birinci basamak, yılda 36 saat,   

5–6 sınıflar arası ikinci basamak, yılda 45 saat, 

7–8 sınıflar arası üçüncü basamak, yılda 45 saat,  

10–11 sınıflar arası dördüncü basamak, yılda 40 saat olarak düzenlenmiştir. Bu 

aşamadan sonra 5. Dönem (5. Stage) başlar ve bu ileri bir din eğitimidir. Bu 

basamakların her birinin sonunda ortak sınavlar vardır.  

İngiltere’de Anglikan Kilisesinin etkisinin dışında din eğitiminin zorunlu ve 

önemli bir ders olmasının sosyal, kültürel, psikolojik ve ahlaki pek çok sebebi vardır. 

Burada ayrıntılı olarak din eğitiminin gereğini temellendirme çabası içerisine 

girilmemiştir. Sadece pratik hayatta toplumda gözlemlenen durumlar bile fikir 

vermektedir.  

Modern dünyada popüler bir konu olan inançlar, felsefeler ve dinlerin 

İngiltere’de de gençlerin ve öğrencilerin de ilgisini çektiği görülmektedir. Öğrenciler 

kendi inançlarını öğrenmek istedikleri gibi çokkültürlülüğün getisi olarak okulda, 

sokakta, iş yerinde ve her durumda karşılaşılan diğer inanç gruplarına da ilgi 

duymaktadır. Bu yönüyle gençlerin kişisel ihtiyaçları bu dersi gerekli kılmaktadır. 

Diğer taraftan gittikçe sekülerleştiği söylenen İngiliz toplumunda ileri yaşlarda 

olanlarda son verilere göre dinî eğilimler nispeten daha belirgin olarak gözlemlendiği 

ifade edilmektedir. Aile ve yakın toplumun dini inancının tevarüs etmesini isteyen 

büyükler, çocuklarının dinî alana ilgisiz kalmayıp okullarda bu din eğitiminin 

verilmesini istemektedirler. 

 

 

6. Kilisenin Din Eğitimindeki Yeri  

 

İngiltere’de Kilisenin eğitim ve özellikle din eğitimi üzerindeki etkisi 

tartışılmazdır. İngiltere'de din eğitiminin alanını, niteliği ve kapsamının belirleyicisi 



46 

ulusal kilise yani İngiltere Kilisesi’dir. Kilise genellikle ülkenin çocuklarının 

eğitimini dini bir misyon ile gerekçelendirerek Hristiyanlık Görevi
107

 olarak 

görmektedir. 

İngiliz Eğitim Sistemi kiliseler ile birlikte inşa edilmiştir.  Okulların 

finansmanı da ilk dönemlerde kiliselere aitti. Ancak daha sonra devletin eğitimdeki 

etkisinin artmasına orantılı olarak finansman işini de devlet üstlenmiştir. Bununla 

birlikte kilise okullarının finansmanı tamamen devlete ait değildir. Bu okullar 

kiliseler tarafından da finanse edilmektedir. Bu uygulama, vergi mükelleflerinin 

ödedikleri vergilerle kilise okullarının finansmanı sağlanıyor olmasının getireceği 

tartışmaların önüne geçerken kilise için de hareket serbestisi oluşturmaktadır.  

 İngiltere’de 1870 yılında çıkarılan kanuna kadar hem genel eğitim hem de din 

eğitimi alanı tartışmasız kilise kontrolünde idi. Bu düzenleme ile devlet eğitim 

üzerinde inisiyatif almaya başlamıştır.
108

 Dolayısıyla kilisenin eğitim üzerindeki 

egemenliğine sınır getirilmiş oluyordu. Endüstri merkezi olan şehirlerde ortaya çıkan 

okul ihtiyacına kilisenin cevap verememesi üzerine devlet bu alanda oluşan boşluğu 

doldurmuştur. İngiltere’deki eğitim sistemindeki ikili yapının temeli de bu yasa ile 

atılmış oldu. Kilise okulu ve devlet okulu yapılarıyla bu iki kurum eğitim 

hizmetlerini üstlenmiş oldu. 

Tarihi sürece bakıldığında kilisenin din eğitimi üzerindeki etkisini sınırlandıran 

diğer bir gelişmenin de mutabakat öğretim programları’nın ortaya çıkışı ile 

yaşandığı görülür. İlk olarak 1924 yılında Cambridgeshire yerel eğitim otoritesi 

tarafından geliştirilen bu program diğer bölgelere de adapte edilmeye başlanmıştır.
109

 

Kilise okulları sadece Hristiyan öğrencileri kabul etmez. Bu okullar diğer inanç 

gruplarından da öğrenci kabul etmektedir. Müslüman öğrenciler tarafından da yüksek 

oranlarda tercih edilmektedir.  

Kilise okullarında Hristiyan inancı ile birlikte günümüzde İngiltere’de temsil 

edilen temel dinler de öğretilmektedir. Ülkede çok dinli olarak yürürlükte olan din 
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eğitimi programlarında yer alan altı din, bu okullarda da öğretime konu edilmektedir. 

Çünkü din eğitimi için çerçeve program, bu uygulamayı zorunlu kılmaktadır.
110

 

İngiltere’de din dersleri ile ilgili üç konu ön plana çıkmaktadır.  

1. Din eğitiminde okulun ve ailenin rolü açık bir şekilde ayrılmıştır. Okuldaki 

din dersi, öğrencilere, dini tarihte var olduğu şekilde öğreterek öğrencilerin 

şahsiyetlerini geliştirmeye ve hayata bakışlarını zenginleştirmeye öncelik verir. Dinî 

inanca bağlama sorumluluğu ise okulun dışındaki gruplar, özel kuruluşlar ve aileye 

verilmiştir.  

2. Eğitim sisteminin kamu tarafından desteklenmesi dinî grupları devlet ile 

daha barışık hale getirmektedir. Çünkü din dersi öğretim programları akademisyen 

ve siyasiler ile birlikte dinî temsilcilerin de katkısı ile yapılmaktadır.  

3. Cemaatler ve devlet “dinen eğitilmiş bir kişi olmak için ne gerekir” sorusunu 

cevaplamaya çalışırlar. Çünkü öğrenciler dini de öğrenme hakkına sahiptirler.
111

  

İngiltere Kilisesi 1944 Eğitim Yasası’nda Din Eğitimi ve içeriğini kontrol 

altına almak, farklı kiliselerin din eğitiminin içeriğini belirlemesini önlemek için iki 

yola başvurmuştur.  

Birincisi; devlet din eğitimi ile arasına mesafe koymuş ve konuyu yerel 

makamlara devretmiştir. Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyinin oluşması ile de, din 

eğitimi öğretim programlarının yerelden ziyade ulusal olarak kararlaştırılacağı ortaya 

çıkmıştır. Bu konsey de ülkenin her bölgesinde İngiltere Kilisesi ve diğer kiliseler ile 

işbirliği ile din eğitiminin içeriğinin oluşturulması için Öğretim Programı 

Konferanslarının oluşturulmasını yasayla gerekli kılmıştır.  

İkincisi; Din eğitiminin içeriğinin sadece Hristiyanlık konusuna değil, İncil 

bilgisine de odaklanması konusu kabul edilmiştir.
112

  

1988 Eğitim Reformu ile İngiltere Kilisesinin ülkedeki diğer dinleri de din 

eğitiminin içeriğini oluşturmaları konusunda kısmen ikna olduğu ve önceki tutumunu 

gözden geçirdiği görünmektedir.  
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a. Kilise Okulları 

 

İngiltere’de okullar, devlet okulu ve kilise okulu olmak üzere iki temel 

yapılanmanın altında işlerlik göstermektedir. Genellikle bağımsız ya da yarı 

bağımsız diyebileceğimiz bu okullar aslında tamamen din eğitimi veren okullar 

olarak sınıflandırılamasa da, kilise bağlantısı ve kontrolünde olmalarının yanında 

kayıt-kabulden derslerin işlenişine, finansmandan yönetime kadar bu kurumların 

etkisi altındadır. 

İngiltere’de Roman Katolik Kilisesi ve Anglikan Kilisesi, kilise okulu (church 

school) olarak isimlendirilen okullara sahiptir. Roman-Katolik okulları, Devlet 

Yardımı Alan Kilise Okulu (Voluntary Aided) sınıfında, yani mezhepsel etkinin ve 

dinî referansların daha fazla kullanıldığı okullarda eğitim vermeyi tercih etmektedir. 

Bu kapsamda 580 ortaöğretim okulu Roman-Katolik kilisesi yapısı altında eğitim 

faaliyeti yürütmektedir. Buna karşın Anglikan Kilisesi daha çok Devlet 

Kontrolündeki Kilise Okulu (Voluntary Controlled) sınıfında değerlendirilen yani 

devlet yardımı alan öğretim kurumlarını tercih etmektedir.
113

  

Araştırmada kilise okulu olarak Anglikan-İngiltere Kilisesi okulları konu 

edinildiğinden “kilise okulu” denildiğinde bu kiliseye bağlı okullar akla gelmelidir. 

Sadece Katolik çocuklarına hizmet veren Roman Katolik okulları araştırmamız 

sınırları dışında kalmaktadır. 

İkili okul sistemi içerisinde kilise okulu yapılanmasının anlaşılması 

güçleşmektedir. Bu yapının ortaya çıkışı yeni değildir. Zira özellikle son iki yüzyıl 

içerisinde İngiliz eğitim sitemi geçmişini kiliseye ve kilise etrafında yapılanan eğitim 

kurumlarına dayandırmaktadır. Son yüzyıl içerisinde yapı, devletin lehine bir oranda 

değişse de kilisenin eğitim üzerindeki yetkileri tamamen kaldırılmamıştır. 

Bu noktada kilise okulu denildiğinde ne anlaşılmalıdır sorusu gündeme 

gelmektedir. Kurumsal yapıların tam olarak bir tanımını ortaya koymak zor olsa da, 

bu yapıyı anlamaya yardımcı olacak tanımlar yapılmıştır. Kilise okulu, “kilise 
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tarafından kurulan ve okul idare heyetinin çoğu veya bir bölümü kilise tarafından 

belirlenen, bağlı bulunduğu mezhebin eğitim alanında değer ve ideallerini devam 

ettirmek için ilk ve orta dereceli okul seviyesinde kurulmuş okullar”
114

 olarak 

tanımlanmıştır. 

Kilise okullarının ortaya çıkışı 19. yüzyılın ilk yarısına dayanır. Kilise 

okullarının temel dayanağı olan Ulusal Toplum (National Society)
115

 adlı kuruluş 

1811 yılında fakir öğrencilere okul ve eğitim imkânı sağlamak üzere kurulmuştur. Bu 

tarihten 1851 sayımına kadar geçen süre içerisinde 17.000 okul kurmuştur. 1944’e 

kadar Kilise okulları çok az devlet yardımı alarak ayakta kalmışlardır. Bu okulların 

gelirleri hayırseverlerin yaptığı bağışlar ve kilise fonları tarafından karşılanmaktaydı. 

Ancak giderek artan ekonomik yük karşısında kilise okullarının da devlet yardımına 

ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu ihtiyaca yönelik düzenlemeler 1944 Eğitim Reformu ile yapılmıştır. Bu 

reformda kilise okullarına kontrol altına girme veya gönüllü yardım alma konusunda 

iki seçenek sunulmuştur. Kontrol altına girenlerin bina ve işletme masraflarının 

tamamını devlet karşılarken, gönüllü yardım alanlar bina masraflarının %50’sini, 

işletme masraflarının ise tamamını devletten almışlardır.
116

 

İngiltere’de Kilise Okulu olarak nitelenen kiliselerin sahibi olduğu, 

yönetiminde söz sahibi olduğu ve farklı oranlarda finanse ettiği pek çok okul türü 

bulunmaktadır. Bu sebeple Kilise Okulu denildiğinde bir tek okul anlaşılmamalıdır. 

Aşağıda belirteceğimiz gibi farklı uygulamaları ve işleyişi olan birden fazla kilise 

okulu örneği vardır.  

2001 verilerine göre Anglikan Kilisesine bağlı ilköğretim okullarında 774,000, 

ortaöğretim okullarında 150,000 civarında öğrencinin öğrenim gördüğü 

bilinmektedir.
117
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Geçmişte kilise okulları din adamı yetiştirmek üzere faaliyet göstermiştir, 

ancak bu anlayış günümüzde tamamen anlamını yitirmiştir. Zira kilise okulları, 

Hristiyanlık dışındaki diğer dinlerin mensupları da dahil olmak üzere bölgelerindeki 

tüm öğrencileri kabul ederler. Okulun öğrenci kabulüne okulun yönetim organları 

karar verir. Kabul politikaları yönetim organı tarafından belirlenir ve okuldan okula 

farklılıklar gösterir. Örneğin bazı okullar kayıt-kabulde yerel kiliselere aktif katılımı 

şart koşarken, bazı okullar öğrencinin geleceği mesafeyi ya da sağlık koşullarını 

dikkate alabilmektedir. Devlet Kontrolündeki Kilise Okullarında öğrenci kabulü 

Yerel Eğitim Kurumu (LEA-Local Education Authority) tarafından belirlenir.
118

 

Kilise okulları ile ilgili güncel durumu şu maddeler ile özetlemek mümkündür; 

  Kilise Okullarına yaklaşık 1 milyon öğrenci devam etmektedir. 

  Halen hayatta olan yaklaşık 15 milyon kişi bu okullardan birine gitmiştir.  

  Bütün ilk ve ortaokulların %25’i (4.605) kilise okuludur. 

 Liselerin %6.25’i (236)  kilise okuludur. 

  Kilise, 42 açık akademi ile İngiltere’deki en büyük destekçidir. 

  564 bağımsız okul kendisini kilise okulu olarak ilan etmektedir.
119

 

Kilise okullarının aidiyeti ve misyonu konusu ilgili kurumlar tarafından 

belirginleştirilmiştir. Özellikle kilise bu konuyu net ifadeler ile ortaya koymuştur.  

Dikkat çekici olan şey ise; iki yüzyıl geçmesine rağmen kilisenin okullar üzerinde 

ortaya koyduğu amaçlarda herhangi bir eksen kaymasının olmamasıdır. Bu ifadeleri 

farklı belgelerde görmek mümkündür. Ulusal Toplum’un (National Society) 

kurulduğu tarih olan 1811 deki amacı “milli din, milli kurumlarca öğretilmelidir.” 

olmuştur. 1998’de Genel Rahipler Meclisi “Kilise Okulları ulus için Kilise 

misyonunun merkezinde yer alır.” demiş,
120

 2001’de “Kilise okulları belirgin 

Hristiyan kurumlardır, farklı topluluklara hizmete açık olmalarına rağmen, Hristiyan 

cemaat hayatına kök salar.” denilmiştir. Bu nedenle National Society ve Talim ve 
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Terbiye Kurulu (Board of Education) kilise okullarını “hem belirgin olarak Hristiyan 

hem de toplumu kapsayan” kurumlar olarak gördüğünü deklare etmişlerdir.
121

  

Kilise, okullar ile ilgili ilişkisini bir üçgen şekline benzetmektedir. Bu üçgenin 

köşelerinde; mahalle papazı, okul ve cemaat bulunmaktadır. Bu anlamda okul ve 

kilise toplumda Kilisenin misyonunun kalbi olarak yakın ilişki içerisinde 

görülmektedir.
122

  

Kilise okulları eğitim başarısı ve tarihi ile köklü bir kurum yapısı arz ederken 

din-devlet ilişkisi bakımından toplumu ortak bir mekânda buluşturması ile de önemli 

bir misyonu yerine getirmektedir. Kilise ile devlet yapılarının bu kurumlarda birlikte 

çalışmaları da dikkat çekici bir özellik olarak ortada durmaktadır. 

Diğer yandan kilise okulları varlığı ve meşruiyeti ile ilgili tartışmaları da 

beraberinde getirmektedir. Bu eleştirileri dört maddede özetlemek mümkündür.  

1. Bu eleştirilerden ilki; çokkültürlü bir toplumda mezhebe dayalı bir eğitim 

kurumunun entegrasyona zarar verdiği iddiasıdır. Bu iddia çeşitli raporlar ile de 

destek bulmuştur. En meşhuru Swann raporudur. Bu raporda “kilise okullarının 

sosyal yönden bölücü, dinî hoşgörüsüzlüğü destekleyici ve kullandığı eğitim 

metodunun da indoktrinasyon olduğu”
123

 belirtilmiştir.  

2. Mezhebe bağlı okul uygulamasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesine ters 

düştüğü iddia edilerek de kilise okullarına karşı çıkılmaktadır. Bu fikri savunanlar 

ülkedeki diğer dinî grupların da bu okullardan yararlanmaları gerektiğini, aksi 

takdirde hem fırsat eşitliği zedelenmiş hem de bir inanç grubuna ayrıcalık tanınmış 

olduğu gerekçelerini ileri sürmektedir.
124

 

3. Kilise okulları konusunda eleştiriler yönelten bir diğer grup da seküler 

hayat anlayışını benimseyenlerdir. Bu fikri savunanlar, eğitim anlayışının dinî 

ilkelere dayandırılması ve bunun kurumlara dönüştürülmesi uygulamasının modern 

yöntemler ile uyuşmadığını öne sürmektedir.  
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Bkz. http://www.cofe.anglican.org/info/education/faqcofeschools/#divisive, erişim: 21.05.2008. 
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123 
The Swann Report (1985) Education for All, Report of the Committee of Enquiry into the 
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1985, s. 185, bkz. http://www.kbr30.dial.pipex.com/documents/docs3/swann.shtml, erişim: 

26.05.2008.
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Recep Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, DEM Yay., İstanbul, 2004, s. 135.
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4. Bu okullara yönelik diğer bir eleştiri de, kilise kaynaklarının israf edildiği 

şeklindedir. Buna göre kilise, okul işletmeciliğinden çekilmeli, okulları satmalı ve bu 

kaynağı gençlere yardım için kullanmalıdır.
125

 

İngiltere özelinde değerlendirilecek olursa “kilise okulu” yapısının orijinal bir 

model oluşturduğu söylenebilir. Dinî kurumlar ile devletin ortak çalışma alanını 

oluşturan bu okullar, başarı yönünden oldukça yüksek standartlara ulaşmıştır. Öyle 

ki; velilerden gelen kayıt talepleri bazı durumlarda bu okullar tarafından 

karşılanamamaktadır.   

Kilise okulları ile ilgili ortaya atılan eleştirilerden bir kısmı dikkate değer 

nitelik taşımaktadır. Ülkede varlık gösteren diğer dinî grupların kilise benzeri 

ekonomik ve siyasi açıdan güçlü kurumlara sahip olmamaları bu okullar ile rekabet 

etmelerini mümkün kılamamaktadır. Devletin bu okulları destekliyor olması, inanç 

grupları arasında taraf olması gibi bir durum oluşturmaktadır. Diğer inanç 

gruplarından fakir ve eğitim düzeyi düşük olanların sadece ders başarısı odaklı olarak 

çocuklarını kilise okullarına göndermeleri, bu okul sistemi içerisinde yeni nesillerin 

kültürel olarak ait olduğu gruptan uzaklaşması, inkültürasyon ve asimile iddialarını 

desteklemektedir.  

Getirilen eleştirilerin bir kısmı da yersiz eleştiriler olarak nitelendirilebilir. 

Ülkedeki diğer dinî grupları dışarıda bıraktığı ve fırsat eşitliğini zedelediği gibi bir 

iddiaya katılmak oldukça güçtür. Çünkü bu okullar, diğer dinlerin mensuplarını da 

okullarına kabul ettiği gibi -finansal ve mekânsal olarak kilise ile karşılaştırılması 

oldukça güç olsa da- devlet desteği ile diğer dinî gruplara okul açma ve işletme hakkı 

verilmektedir.  

Kilise okulları yapı, işleyiş, devlet ile ilişki ve finansal durumu itibariyle ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlar Devlet Yardımı Alan Kilise Okulu (Voluntary Aided School) 

ve Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu (Voluntary Controlled School) olarak 

sınıflandırılmaktadır. 
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Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, s. 138. 



53 

b. Devlet Yardımı Alan Kilise Okulu (Voluntary Aided School) 

 

Geçmişe bakıldığında çeşitli zorluklar yaşatılmasına ve hatta engellemeler 

olmasına rağmen, son dönemde İngiltere’de gönüllü kuruluşların desteğinde okullar 

açılmasının teşvik edilmesi yönünde bir politika yürütülmektedir. Dini karakterli 

okullara imkan sağlanması ve daha kuşatıcı olmaları amacıyla isimleri “kilise 

okulları” yerine “inanç okulları” ifadesi ile değiştirilmiştir.
126

 Dinî/inanç temelli 

okullar olarak bilinen bu okulların arsaları ve binaları genellikle kilise’ye aittir. 

Kelime karşılığı olarak bakıldığında dilimize “gönüllü destekli okul” olarak 

çevirilebilecek bu okullar, devletten aldıkları destek ön plana çakarılarak “devlet 

yardımı alan okul” olarak çevirilmiştir. Bilindiği gibi 1944 yasası ile devletin 

okullara finansal destek vermeye başlaması kilise okullarında bu sonucu ortaya 

çıkarmıştır.
127

 Voluntary Aieded School statüsündeki okullara devlet desteği 

olmasına rağmen devlet tarafından kontrol edilmemektedir. 

Bu okullarda yöneticilerinin büyük çoğunluğu kilise tarafından atanırken, 

görev yapan öğretmenler yönetim kurulu (governing body) tarafından atanmaktadır. 

Yönetim kurulu okula öğrenci kabulü konusunu da idare etmektedir. Okulların tamir 

ve diğer masraflarının %90’ı yönetim kurulu tarafından önerilerek Çocuk, Okullar ve 

Aileler Bakanlığı’nca (Department for Children, Schools and Families-DfES) 

karşılanır. Din eğitimi ve ibadetler/dualar Anglikan merkezlidir. Okullarda Ulusal 

Program uygulanır.  

 Bu okullar din eğitimi konusunda bölgesel piskoposluklardan yardım 

almaktadır. Bölgesel piskoposluklar okul yönetim kurullarına din eğitimi için 

öneriler sunar ve gerektiğinde öğretim programı hazırlarlar. Ülkedeki temel eğitim 

ilke ve standartlarına uymak zorunda olan bu okullar, kraliyet müfettişlerince 

denetlenmektedir. 

Yönetim kurulunun nasıl ve kimlerden oluşması gerektiği ile ilgili kanun 2003 

yılında yürürlüğe girmiş ve 31 Ağustos 2006 yılına kadar bu kanuna uygun 
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yapılanmanın oluşturulması istenmiştir.
128

 Buna göre en az 9, en fazla 20 kişiden 

oluşması öngörülen yönetim kurulu, farklı sınıflardan ve kişilerden teşekkül 

ettirilmiştir. Veliler, çalışanlar, yerel idare ve vakıf temsilcileri, sponsor ve akademik 

üyelerin oluşturacağı bir yönetim kurulu oluşturulması önerilmiştir.  

Devlet Yardımı Alan Kilise Okulları piskoposluk bölgesinde bulunan diğer 

inanç mensuplarının çocuklarını da öğrenci olarak kabul etmektedir. Ülkedeki diğer 

dinî ve etnik gruplar tarafından da ilgi toplayan bu okulların Hükümet tarafından 

başarılı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Hükümet ailelerin bu okulları 

desteklemesi, diğer bölge okullarından daha başarılı olması ve öğrencilerde daha 

yüksek motivasyon sağlaması
129

 gibi sebeplerle başarılı olarak değerlendirmektedir.  

Devlet Yardımı Alan Kilise Okulları, devletin müdahale alanının nispi olması, 

yönetimdeki temsilcilerinin ağırlığı ve programlarda kendisine verilen hareket 

alanının çok olması gibi sebeplerle tamamen olmasa da; geleneksel kilise eğitim 

kurumlarının devamı olarak nitelenebilir.  

 

 

c. Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu (Voluntary Controlled School) 

 

Voluntary Controlled School, kilisenin okulu olmasına rağmen, devlet 

finansman desteği ve devletin programı sayılan yerel mutabakat programını 

uygulama zorunluluğu sebebiyle Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu olarak 

isimlendirilmekte ve üzerindeki devlet kontrolü vurgulanmaktadır. 

 Bu okullarda yöneticilerin bir kısmı kilise mensubu olmasına rağmen Yönetim 

Kurulunun çoğu kilise dışındandır. Öğretmenler Yerel Eğitim İdareleri tarafından 

atanır ve kilise bağı olması gerekmez. Devlet Kontrolündeki Kilise Okullarında din 

eğitimi mutabakat programı çerçevesinde Anglikan esaslı olarak uygulanmaktadır. 
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Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu, 1944 yasası gereği gerekli şartları 

oluştursa bile Devlet Yardımı Alan Kilise Okulu statüsüne geçememekteydi. Bu 

konuda 1986 yılında yapılan bir düzenleme ile bu geçiş imkânı sağlanmıştır.
130

  

Yukarıda açıklanan iki kilise okulunun daha kolay anlaşılabilmesi için 

aşağıdaki tabloda benzer ve farklı yönleri karşılaştırılmıştır. 

Devlet Yardımı Alan Kilise Okulu 

(Voluntary Aided)  

Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu 

(Voluntary Controlled) 

Okulun sahibi kilisenin eğitim birimi olan 

mütevelli heyetidir. 

Okulun sahibi kilisenin eğitim birimi 

olan mütevelli heyetidir. 

Vakıf yöneticileri yönetim organının 

çoğunluğunu oluşturur. 

Vakıf yöneticileri yönetim organının 

azınlığını oluşturur. 

Personel yöneticiler tarafından 

görevlendirilir ve başvuranlardan 

Hristiyanlık için kanıt isteyebilir. 

Personel yerel idarelerce görevlendirilir. 

Binanın dış bakımından yöneticiler 

sorumludur. 

Binanın dış bakımından yerel idareler 

sorumludur. 

Din eğitimi, Mutabakat Öğretim 

Programına göre öğretilir.  

Din eğitimi, yerel idarelerin Mutabakat 

Öğretim Programına göre öğretilir. 

Okula kabul işlemlerinden yöneticiler 

sorumludur.  

Okula kabul işlemlerinden yerel idareler 

sorumludur.  

 

Tablo 3: Devlet Yardımı Alan ve Devlet Kontrolündeki Kilise Okullarının 

Özellikleri:
131
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d. Vakıf Okulları (Foundation Schools) 

 

Kilise okulu olarak tanımlanan bir diğer okul da vakıf okullarıdır. Bu okulların 

arazisi ve binaları vakıflara aittir. Yönetim kurulunda kilise mensubu olarak 

nitelenebilecek az sayıda temsilci bulunur. Din eğitiminde yerel mutabakat programı 

uygulanırken Anglikan ibadeti esastır.
132

 

Vakıf okullarının bir kolu olarak nitelenebilecek Akademiler, vakıfların sahibi 

olduğu bağımsız okullardır. Kilise yönetim kurulunda az sayıda temsilci bulundurken 

öğrenci kabul ve yönetim işleri kilise tarafından değil okul yöneticisi tarafından 

yürütülür. Okul finansmanı kısmen mütevelli heyeti tarafından sağlanırken 

çoğunluğu Çocuk, Okullar ve Aileler Bölümü (Department for Children, Schools and 

Families –DfES) tarafından sağlanmaktadır. Bu okullarda öğrencilerden hiçbir ücret 

tahsil edilmez.
133

  

 

 

e. Bağımsız Okullar (Free Schools) 

 

İngiliz eğitim sistemine yeni giren Bağımsız okullar devlet tarafından velilerin 

talepleri doğrultusunda kurulan okullardır. Bu okullar Yerel Eğitim Otoritesinden 

bağımsız olarak yapılanmaktadır. Bağımsız okul konusundaki çalışmalar 2010 

yılında başlamış ve 2012 Eylül ayında ilk okul açılmıştır. Günümüzde İngiltere 

genelinde ilk ve ortaöğretim olarak 115 bağımsız okul açılmış ve halen eğitim-

öğretime devam etmektedir. İnanç grupları için önemli bir eğitim fırsatı olarak 

görülen bağımsız okul uygulaması neticesinde ülkedeki dinî gruplar tarafından kısa 

zaman içerisinde ciddi sayıda okul açıldığı görülmektedir. Vakıflar, üniversiteler, iş 

kolları, eğitim grupları, öğretmenler ve veliler istedikleri takdirde bu statüde okul 

kurabilmektedirler.  
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Bu okulların din eğitimi ve toplu dua konusunda takındığı tutum da diğer 

devlet okulları ile benzerlik göstermektedir. Bağımsız okullar din eğitimi vermelidir 

ve günlük toplu dua etkinliğini yapmalıdır. Ancak din eğitiminin içeriğini ve şeklini 

kurucu irade ve kuruluş sözleşmesi belirlemektedir. Şöyle ki; kurucular ve okulun 

benimsediği dinî anlayış okuldaki din eğitimi ve toplu dua etkinliğinin belirleyicisi 

olmaktadır. Ancak eğer okulun dinî bir kimliği ve amacı yoksa okuldaki toplu dua 

etkinliğinin genel çerçevesi Hristiyan karakterli olmalıdır.  

Bağımsız okullar ve Akademiler Sözleşmesi gereği İngilizce, matematik ve 

bilim derslerini vermeli ve din eğitimi konusunda koşulları yerine getirmelidir. Bu 

şartları sağlamak kaydı ile ulusal programı uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu okullar kendi belirledikleri öğretim programına göre eğitim verebilmektedir.  

Vakıflar, üniversiteler, iş kolları, eğitim grupları, öğretmenler ve veliler gibi 

kuruluş ve kişilerin bağımsız okul kurma hakkı olmakla birlikte, Eğitim Bakanlığı 

kuruluş başvurusu yapan makamları ciddi bir güvenlik araştırması ve titiz bir 

incelemeden geçirmektedir. Gerekli şartları sağlayamayan adaylar reddedilmektedir. 

Bununla birlikte adayların; 

 İngiliz demokratik değerlerini desteklemesi, 

 İngiltere’de yapılmış ve uygulanan mevzuat/yasalara saygı göstermesi, 

 Demokrasiye saygı göstermesi, 

 Kanundaki bireysel özgürlükleri desteklemesi, 

 Karşılıklı hoşgörü ve saygı temeline dayanması
134

  

gibi değerleri benimsemesi ve sağlaması beklenen diğer şartlar arasındadır.  

 

Okulların temel eleştiri noktaları; dinî gruplara verilen bu fırsatlarla 

dağınıklığın oluşabileceği, evrim teorisinin yanı sıra bilimsel temeli olmayan 

yaratılış fikrinin de okullarda öğretilebilmesinin yolunun açıldığı, ülkede küçük butik 

okulların oluşacağı, kısa zaman içerisinde çok sayıda okul binasına ihtiyaç 

duyulacağı konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

                                                           
134

Ayrıntılı bilgi için bkz. 

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/freeschools/freeschoolsfaqs/a00756

48/free-schools-faqs-applicants, erişim: 10.09.2012. 

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/freeschools/freeschoolsfaqs/a0075648/free-schools-faqs-applicants
http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/freeschools/freeschoolsfaqs/a0075648/free-schools-faqs-applicants


58 

II. BÖLÜM 

DİN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

VE PROGRAMLARDA DİNİ ÇOĞULCULUK 

 

 

İngiltere’deki din dersine şekil veren temel yaklaşımlar, uygulamadaki din 

eğitimini ve programları anlama konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Öğretim 

yaklaşımlarının gelişimi genel olarak teknoloji ve bilimsel gelişmeler ile 

açıklanmaktadır. Din eğitimi yaklaşımlarının gelişimi bu etkenlerin yanı sıra, sosyal 

gelişmelere de bağlıdır. Zira her yeni toplum modeli yeni program yaklaşımlarını 

gerektirmektedir. Öğrencilerin dinî ve ahlaki gelişimlerini sağlamak üzere 

oluşturulmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar bu yaklaşımlara göre 

programlarda dizayn edilmektedir. Burada özellikle İngiltere’nin tecrübe ettiği din 

öğretimi yaklaşımları ele alınmış, programların bu anlayışları nasıl yorumladıklarına 

değinilmiştir. 

 

 

A. DİN EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI 

 

İngiltere’de son yüzyıl içerisinde ortaya çıkan sosyal gelişmeler ve nüfus 

hareketleri toplumun yapısını değiştirirken, sosyal bilimler de bu toplum yapısına 

uygun eğitim anlayışları üzerinde yeni çalışmalar ortaya koymuştur. Çoğulculuk ve 

çokkültürlülük gibi kavramlar eğitimde de yeni arayışları ve yaklaşımları ortaya 

çıkarmıştır. İngiltere’de geçmişte Hristiyan öğretilerine sıkı sıkıya bağlı olan eğitim 

anlayışlarının yerini, özellikle geçmiş yüzyılın son çeyreğinde toplumu oluşturan 

diğer dinî grupların inançlarını da hesaba katan yaklaşımlar almıştır.  

Dinlerin ortaya çıkışı ile birlikte, varlığını sürdürmesi ve bu kültürün yeni 

kuşaklara aktarılması konusu da temel problemlerden birisi olmuştur. Her din bu 

problem karşısında geleneksel yöntemler geliştirmiş ve öğretisini sonraki nesillere 

ulaştırabilmiştir. Dinlerin varlıklarını devam ettirme yolu olarak benimsenen öğretim 

yöntemleri, sosyal yapıyı etkileyen gelişmeler ile bilimin ortaya koyduğu 



59 

sonuçlardan yararlanarak zaman içerisinde ilerleme kaydetmiştir. Din öğretiminde 

her toplumun benimsediği genel geçer yöntemler olduğu gibi farklı toplum yapıları 

değişik yöntemler de denemektedirler. 

İngiltere günümüzde dinlerarası din eğitimi anlayışı ile din eğitimi 

vermektedir. Bu yaklaşım 1988 Eğitim Yasası ile resmi hale gelen, temelde altı dinin 

öğretilmesi gereğinin uygulamada mümkün hale getirilmesini sağlamayı 

amaçlamıştır. Dinlerarası din eğitimi anlayışının yöntemlerini belirlemek üzere 

zaman içerisinde gelişen yaklaşımlar da olmuştur. Bu kısımda İngiltere’deki din dersi 

yaklaşımları incelenmektedir. 

 

 

1. Din Hakkında Öğrenme (Learning About Religion) 

 

Çokkültürlü öğretim ortamları için geliştirilmiş yöntemlerden birisi Din 

Hakkında Öğrenme yaklaşımıdır. Din öğretimi yöntemi olarak din hakkında öğrenme 

ve dinden öğrenme sınıflandırması ilk olarak Michael Grimmitt tarafından 

yapılmıştır.
135

  

Yaklaşımı ortaya çıkaran sebepler son yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de 

ortaya çıkan sosyal değişim ile açıklanmaktadır. İngiliz toplumundaki kültürel ve 

dinî değişim din eğitiminin yöntemi hakkında da sorgulamaları ortaya çıkarmıştır. 

Geleneksel dinî öğrenme (confessionel) metodunun uzun yıllar devam eden İncil 

öğretimi ortaya çıkan gelişmelerden etkilenmiş ve aksamaya başlamıştı. Grimmitt’in 

çalışması bu metodu kişinin hayatında etkileşimde olduğu şeylerin konu edilmesi 

olarak kısaca izah edilebilecek “insan tecrübesi” adı ile dönüşüme uğratmıştır.
136

   

Bu yaklaşım, içten bakışla ele alınan din eğitiminin yerine, dıştan bakışı ön 

plana çıkarmaktadır. Öğretim, içeriğe değinilmek yerine “karşılaştırmalı olarak” 
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yapılmaktadır. Bu yaklaşım dinler tarihi, dinî çalışmalar, din fonomenolojisi ya da 

din etnografisi olarak da isimlendirilmektedir.
137

  

Din hakkında öğrenme yaklaşımı, öğrenciye diğer dinlere karşı oluşabilecek 

önyargıları ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırabilecek beceriler kazandırır. Dinlerin 

kendi yapısında olan diğer dinlere karşı önyargıları onları tanıyarak aşmak 

hedeflenir. Bu bakımdan dinden öğrenme yaklaşımının devlet okullarında din 

öğretiminin eğitimsel değeri üzerine vurgu yaparak liberal, evrimsel süreç içerisinde 

geliştirilen yaklaşımlardan biri olduğu söylenmektedir.
138

 

 Geleneksel dinî öğrenme yöntemi ile uyuşmayan ve din eğitiminin sonucunda 

dindarlar olmayı amaçlayan kimseleri memnun etmeyen yaklaşım, devletin iyi 

vatandaşlar yetiştirme hedeflerine de hizmet etmektedir. Çünkü toplumda varlık 

gösteren dinlerin öğrencilerin zihinlerinde birer fenomen olarak yer etmesi ve 

tarihsel vakıalar olarak tanıtılması yoluyla ortaya çıkması muhtemel kültürel ve dinî 

karşılaşmaların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu yaklaşımın tasvirî ve tarihî bir yöntem kullanarak kendini sınırladığı ve dinî 

inancı ne besleme ne de zayıflatma amacı gütmediği
139

 gibi tarafsız sayılabilecek 

eleştirilerin yanı sıra, öğrencilerin hayatında dinin ahlaki ya da manevî davranış 

olarak yer etmesine yardımcı olmadığı ve bu davranışları kazandırmadığı yönünde 

eleştiriler de getirilmektedir. Yaklaşımın öğrencilerin kendi dünyaları ve tecrübeleri 

ile ilgisinin zayıflığı ve onların ahlaki ve manevî değer arayışlarına açık bir katkıda 

bulunmadığı da yapılan eleştiriler arasındadır. 

 İngiltere’de yaşayan insanların önemli bir kısmı kendisini herhangi bir dine 

ait hissetmediğini belirtmekte ve günümüzde bu oran yaklaşık üçte birlere 
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ulaşmaktadır. Bu oranın giderek arttığı da uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. 

Toplumu oluşturan dinî grupların çokkültürlü bir yapı oluşturduğu ülkede 

inanmayanların oluşturduğu blok da önemli yer tutmaktadır. Bu durum sekülerleşme 

olarak da yorumlanmaktadır. Bu grup içerisinde yer alan insanların dinler hakkında 

bilgi sahibi olmadığı söylenemez. Bunun yanı sıra çokkültürlülüğü ulusal kültürel 

yapı olarak benimsemek ve bu politikayı din hakkında öğrenme yaklaşımı ile din 

öğretimine de şamil kılmak, kültürün önemli bir bileşeni olan dini nesnelleştirmekte 

ve sadece tarihi bir vakıa olarak programlarda ilgili yere koymaktadır. Yaklaşımın, 

eğitimin insanları gelecekte de ilahi olanla bağlarını sürdüren erdemli insanlar olarak 

yaşatma amacına hizmet etmedeki zayıflığı, aksayan bir yönü olarak 

nitelendirilebilir. 

 

 

2. Dinden Öğrenme (Learning From Religion) 

 

Çoğulcu toplumlarda öğretim ortamlarının genellikle farklı inanç ve 

kültürlerden oluşan öğrencilerden oluşması sebebiyle, bu durumda din öğretiminin 

yönteminin ne olacağı konusu uzmanları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlar 

sonucu ortaya çıkan öğrenme yaklaşımlarından birisi de dinden öğrenme yaklaşımı 

olmuştur. Bu yaklaşımın en belirgin özelliği öğrencilerin öğretime konu edilen dinin 

pratiklerine ve inançlarına katılmalarıdır. Öğretim sürecinin odağında öğrenen kişi 

yani öğrenci vardır. Bu özelliği ile öğrenci öğretim etkinliğinin nesnesi değil öznesi 

haline gelmektedir. 

Din hakkında öğrenme’de amaç; herhangi bir dinin inançlarını ve esaslarını 

benimsetme kaygısı olmadan din eğitimi yapmaktır. Yaklaşım dinî metinleri ve 

kutsal kitapları inanç doktrini olarak değil, bir metin olarak inceler ve öğretim 

konusu yapar. Dinî metinle mesafe konulması anlamı taşıyan bu durum, öğrencilerde 

ahlaki ve manevi gelişim sağlama, sosyalleştirme faaliyeti olarak görülmektedir.
140
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Dinden öğrenme, öğrencilerin dinî ve ahlaki konularda sergilenen farklı tutum 

ve cevapları düşünerek kendilerine has bakış açılarını daha da derinlemesine 

geliştirebilmelerini sağlarken, öğrencilerin din ve değerlerle ilgili konularda kendi 

bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
141

 

Din Dersi Rehber Kitabı olarak 2004 yılında yayınlanan bir kitap, program 

yaklaşımı olarak bu kavramın ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Buna göre dinden 

öğrenme; öğrencilerde kapasite, beceri ve mantıklı cevap verme kabiliyeti geliştirir 

ve dinler hakkında öğrendiklerini değerlendirir. Öğrencilerin kendi tecrübeleri ve 

değerlerine dayalı olarak başkalarının görüşlerini yorumlama çabası ile bilgili, 

düşünceli ve kişisel tepkilerine izin verir. Onlar kendileri, başkaları, toplum ve dünya 

için bilginin önemini yorumlamalıdır. Öğrenciler bunu farklı şekillerde ve farklı 

yollarla yapabilirler. Öğrenciler farklı dinî geleneklerin inananları ile sadece tarihî 

olarak değil çağdaş yollarla ulusal ve yerel düzeyde nasıl etkileşime girebileceklerini 

kavrayabilir. Dinlerarası konular keşfedilebilirler. Öğrenciler, ortak insanî 

tecrübeler ile inançlı kişilerin nasıl inanıp neler yaptıkları arasında net ilişki 

kurabilir. Ritüeller, festivaller/bayramlar, ayinler, tanrı ve dünya inancı gibi 

konuların hepsi insanlığın ortak saygıdeğer tecrübeleridir. Dinden öğrenme, 

öğrencilerin bu tür tecrübeleri anlama ve farklı inançlara sahip ve dinî inançları 

olmayan kişileri farklı şekillerde yorumlama ve anlama konusunda bakış açısı 

gerektirir. Bu öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimini teşvik etmek 

için hayati bir rol oynar.
142

  

Din Dersi Rehber Kitabı, dinden öğrenmenin derslerde nasıl planlanacağına da 

işaret etmektedir. Buna göre; öğrencilerin din hakkında etkin bir öğrenme 

yapabilmeleri için sınıfta olumlu bir kültürel yapı olmalıdır. Öğretmenler ve 

öğrenciler kendi deneyimlerine dayanarak güvende hissetmek için katkılarını yapar 

ve tepkilerini gösterirler. Ortak derin manevi sorgulama, açıklık ve saygı çok 

önemlidir. Öğretmenin bilgisi ve sınıfı ile ilişkisi buna ulaşmada önem taşımaktadır.  

Öğrenciler ne öğrendiklerini anlamak, değerlendirmek ve kendi tecrübeleri ile 

ilişkilendirmek için fırsatlara ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple dinden öğrenme fırsatları 
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planlanmış olmalıdır çünkü öğrenciler dinler hakkında öğrenirken diğer taraftan aynı 

zamanda dinden öğrenme de gerçekleşmelidir. 

Din öğrenme başarısı öğretmenlerin şunları yapabilmesine bağlıdır: 

 Uygun bir sınıf ortamı ayarlamak, 

 Güvenli bilgi kullanımı, 

 Öğrencilerin tepkisini meydana çıkaran etkin bir sorguluma tekniği 

kullanmak, 

 1. Derece Hedefler ile 2. Derece Hedeflere ulaşmak için ilişkili çalışmalarda 

esnek davranmak, 

 Öğrencilere verilen cevaplarda esnek davranmaktır.
143

  

Dinden öğrenme “nedir, ne değildir”, derste neler yapılır, neler yapılmaz 

soruları merkezinde yaklaşılarak konu aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.  

 

Dinden Öğrenme… nedir? Dinden Öğrenme… ne değildir? 

 Dinî kökenleri ne olursa olsun (ya da 

dindar olmasın)  öğrencilerin tümü 

ile ilgilidir. 

 Sadece bir tek inanca bağlı öğrenciler 

ile sınırlı değildir. 

 Ayrılmaz bir şekilde dinler hakkında 

öğrenme ile bağlantılıdır. 

 Dinî içerik serbest değildir. 

 

 Din(ler) kavramı hakkındadır.  Sadece basit tematik öğretim 

değildir. 

 Öğrencilerin öğrendikleri şey 

hakkında aktif tepki/yanıt 

vermelerini öngörür. 

 Pasif öğrenme değildir. 

 Öğrencilerin kendi yaşamlarında dinî 

fikirlerin anlam ve önemini 

 Dinî yaşam tarzını teşvik etmez. 
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uygulamak için öğrencilere yardımcı 

olur. 

 

 Öğrencilerin kendi fikirleri ve 

ilgilerini değerlendirmeleri 

hakkındadır.  

 Öğrencilerin mahremiyetinin ihlali 

değildir.  

 Bazen de öğrencilerin kendi 

fikirlerine karşı alternatif bakış 

açıları ileri sürerek ilgi toplar. 

 Danışmanlık pratiği için bir fırsat 

oluşturmaya yönelik bir saldırı 

değildir.  

 İlgi ve becerilerini geliştirir. 

(Örneğin, çoğulcu bir toplum içinde 

yaşama becerisi, tutumu ve empati 

gibi.) 

 Değerlerin serbestliği değildir. 

 Öğrencinin kişisel tecrübesi 

hakkında konuşarak dinî öğretiden 

sorular çıkarabilmesini öngörür. 

 Basmakalıp cevaplar oluşturma 

değildir. 

 Öğrencilere açık uçlu/sınırsız fikirler 

keşfetme izni verir. 

 Dogmatik değildir. 

 Kendi kararlarına varmaları için 

imkân sağlar. 

 Sonuçlar oluşturma/kararlaştırma 

değildir.  

 Öğrencilerin tepki verme ve 

değerlendirme becerilerinin 

standartları açısından 

değerlendirilebilir. 

 Sadece ölçülebilir öğrenme sonuçları 

ile ilgili değildir. 

 

Tablo 4: Dinden Öğrenme; nedir, ne değildir
144
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3.  Doktriner/İnanç Temelli Yaklaşım (Confessional Approach) 

 

Doktriner (confessional) yaklaşım, din öğretimi konusunda geleneksel metot 

olarak tanımlanabilir. Dinî öğrenme, “geleneksel”, confessional, doktriner, inanç 

temelli veya dindarlık merkezli
145

 yaklaşım olarak da isimlendirilmektedir. 

Genellikle dinî grupların az olduğu ya da olmadığı, tek bir dinin mensuplarının 

çoğunlukta olduğu toplumlarda uygulandığı görülmektedir. 

Dinî öğrenme yaklaşımının temel özelliği, inanılan ya da öğretim konusu olan 

belli bir dini benimsetme çabası gütmesidir. İnançlı kişiler yetiştirme amacıyla 

işleyen yaklaşımda, diğer dinler inanılan dinin iddiaları ve tanımlamaları 

çerçevesinde öğretilir. Sınıftaki öğrenciler de öğretilmek istenen dinin inanırları 

olarak algılanır.”
146

 

 Bu metot öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerden hareket 

ederek din eğitimini ele alır.
 147

 Bunu yaparken dinî metinleri tamamen dışlamaz 

ancak gerek duyulduğu kadar öğretim konusu yapar. Öğretmen günlük problem 

alanlarını derse taşıyarak öğrencilerin konu üzerinde tartışmasını ve dinin konu ile 

ilgili bakış açısını yansıtarak sonuca varmalarını sağlar.
148

 

1971 yılında yayınlanan bir rapora göre (Religious Education in Secondary 

Schools)
 149

 bir dinin inancını ya da mezhebini esas almanın eğitici bir yaklaşım 

olmadığı belirtilirken, bu yaklaşım günümüzde İngiltere’de bazı kilise okulları, 

Yahudi, Müslüman ve Hindu okullarında uygulanmaya devam etmektedir. 

Doktriner yaklaşım bir yandan geleneksel eğitim yöntemi olarak dinler 

açısından vazgeçilmez bir yerde dururken, diğer yandan bazı yönleriyle 

eleştirilmektedir. Örneğin; birden fazla kültürün veya dinin temsilcilerinin bir arada 

bulunduğu sınıflarda, sadece bir dinin öğretim konusu yapılması, öğrencilerin inanç 

özgürlüklerini kısıtlamakta, hatta dinî ve kültürel asimilasyon ortamı 
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oluşturmaktadır. Bu yöntem çokkültürlü toplumlarda ötekiler sınıfı ortaya 

çıkarabilme riski de taşımaktadır. Bu tehlikeleri taşıması dinî öğrenme yaklaşımının 

çok dinli, çok kültürlü öğretim ortamlarında uygulanmasını imkânsız hale 

getirmektedir. 

Burada her bir dinin kendi mirasını bir sonraki nesillere aktarmasının doğal 

hakkı olduğu iddia edilse de, seküler eğitim sistemi içerisinde bu işlevin okulun 

değil, câminin veya kilisenin misyonu olduğu öne sürülmektedir.
150

 

 

 

4.  Örtülü Din Yaklaşımı (Implicit Religion)  

 

Örtülü Din Yaklaşımı, 1965 yılında Ronald Goldman tarafından ortaya atılmış, 

daha sonra da Michael Grimmit’in 1973 yılındaki çalışması ile tartışılmaya ve 

geliştirilmeye devam edilmiştir. Yaklaşım, dinî konuları hayatla ilişkili olduğu 

meseleler üzerinden anlattığı için dolaylı (indirect) olarak da isimlendirilmektedir.
151

 

Goldman, Kutsal Kitabın bir ders kitabı olarak çocukların dinî gelişim basamaklarına 

uygun olmadığını, bu yüzden Kutsal Kitabın ders kitabı değil, derslerde 

yararlanılabilecek bir kaynak kitap olduğunu öne sürmüştür.
152

 Örtülü din yaklaşımı, 

din eğitiminin İncil merkezli olmasının yerine çocuk merkezli olmasını 

savunmaktadır.  

Örtülü din yaklaşımına göre, öğretmenler çocuklara tanıdık olan ve içeriğinde 

ekmek, ev, aile, arkadaşlar, hayvanlar, eller, ışık gibi dinî temalar ile örtülü olan 

örnekler kullanarak öğretime başlamalıdır. Örneğin, ekmek konusu işlenirken 

öncelikle ekmeğin günlük hayattaki karşılığı ve ihtiyaç olarak önemi anlatılmalı, 

ardından dinde ekmeğin yeri ve önemi konusuna geçilmelidir. Bu özelliğinden dolayı 

yaklaşım, küçük çocuklar için ilköğretim okullarında (5-11) orta dereceli okullara 

(11-16) göre daha uygun olarak görülmüştür. Örtülü din yaklaşımıyla, birçok dinî 
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kavram çocukların anlayabileceği düzeyde ve onların tecrübelerinden hareketle 

öğretilmektedir.
153

   

Grimmitt, “What Can I do in RE?” (1973) adlı eserinde yaklaşımını 

“varoluşsal” ve “boyutsal” olmak üzere iki aşama üzerine inşa etmiştir. Varoluşsal 

aşama çocuğun tecrübeleri üzerine kuruludur.
154

 Boyutsal aşama ise fenomenolojik 

yaklaşım konusunda değineceğimiz Ninian Smart’ın yedi boyutlu öğrenme 

aşamalarıdır.   

Goldman, örtülü din yaklaşımını dört aşamalı bir öğretim biçimi ile açıklamaktadır. 

1. Öğrencinin birinci derece tecrübesinden hareket edilmelidir.  

2. Öğrencinin doğal ilgileri konu edilmelidir.  

3. Din, hayatla ilişkilendirilmelidir.  

4. İncil ya da diğer örtük dinî materyaller sadece çocuğun iyiliği için değil, 

anlayışını geliştirebilmek için de kullanılmalıdır.
155

  

 

 

5. Fenomenolojik Yaklaşım 

 

Fenomenolojik yaklaşım, 1970’li yılların başından itibaren İngiltere’de ortaya 

çıkan dinlerarası din öğretimi yaklaşımlarından birisidir. Genelde Hristiyanlığı 

öğretmeyi amaçlayan geleneksel doktriner (confessional) din eğitimi yaklaşımına 

karşı ortaya çıkan ve uzun yıllar uygulanan ilk yaklaşım olması, bu yaklaşımı diğer 

dinlerarası din eğitimi yaklaşımlarından ayıran bir özellik olmuştur.
156

 

Fenomenolojik yaklaşım, dinlerin fenomenleri üzerine yoğunlaştığı için “açık” 

(explicit) din eğitimi yaklaşımı olarak da isimlendirilmiştir. Yaklaşımın çıkış noktası 
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fenomenlerdir. Yaklaşım, günümüz toplumlarında dinlerin karşılaşılabilen ve 

görülebilen yönleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
157

 

Fenomenolojiden eserlerinde ilk defa bahsedenler, Alman felsefeci Edmund 

Husserl (1859-1938)
158

 ve Rudolf Otto (1860-1937)
159

 olmasına
160

 ve felsefi bir 

sistem olarak temellendirmelerine karşın, yaklaşımı İngiltere’de eğitime uyarlayan 

kişinin Ninian Smart olduğu bilinmektedir. Ninian Smart, İngiltere’de geçen yüzyılın 

ikinci yarısında bu yaklaşımın en büyük savunucusu olmuştur. Smart, Secular 

Education and the Logic of Religion
161

 adlı kitabında, her dinin içerdiğini öne 

sürdüğü ve pratikte birbirinden ayırmak mümkün olmayan, birbirleriyle ilişkili ve 

bağlantılı olan yedi boyutlu bir yaklaşımın altını çizmiştir. Smart’a göre dinler bu 

boyutlar göz önünde bulundurularak öğretime konu edilmelidir. 

Bu boyutlar şunlardır; 

1. Doktriner Boyut: Hristiyanlığın teslis’i ve İslam’ın tevhid’i gibi inanç, iman 

ve öğretilerdir.  

2. Mitolojik Boyut: Temel hikâyeler/kıssalar ya da mitlerdir. Burada, dinlerin 

kurucuları ve peygamberleri gibi dinlerin tarihî ya da yarı-tarihî hikâyeleri 

kastedilmektedir. 

3. Etik Boyut: Bu inananların nasıl yaşaması gerektiğini belirten kuralları 

içeren dinlerin ahlaki boyutudur. 

4. İbadet Boyutu: Dua, ayin, sakrament gibi ibadet faaliyetleridir. 
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5. Tecrübî Boyut: Dinî deneyimler, aydınlanma, din değiştirme, önsezidir. Bu 

huşu, itiraf, bağlılık, tevazu, boyun eğme ve merak gibi içsel duyguları 

içerir.  

6. Sosyal/Kurumsal Boyut: Bu boyut, bir dinin kendisini nasıl organize ettiğini, 

toplumla nasıl temasa geçtiğini belirtir. 

7. Obje Boyutu: Bu boyutta katedral, cami, tapınak gibi binalar, yazı ve 

kaligrafi yer alır.
 162

 

Smart, insanların inançlarını ifade ettikleri bu boyutları dinî geleneklerin odak’ı 

(focus) olarak açıklamaktadır. Bu odak kelimesi, Smart’ın fenomenolojik 

yaklaşımının temel kavramlarından biri olmuştur. Odak, dinin referans gösterdiği bu 

boyutları tanımlarken, dinin boyutları da odak’taki inananları ifade etmektedir. 

Bununla birlikte odak, çeşitli yollarla insan tecrübesinde kendisini göstermektedir.
163

 

Fenomenolojik yaklaşım, dinlerin uygulamaları ya da görünen etkinliklerinin 

asla sorgulanmamasını öngörür. Bu ilke tüm fenomenolojik çalışmalar için genel bir 

kural olmuştur.
164

  

Fenomenolojik yaklaşıma göre, çevreye ilişkin edindiğimiz tecrübeler bilinç 

içinde ve bilinç tarafından kurulmuştur. Bu kuruluş süreci dünyaya ait bildiklerimizi 

bir kenara bırakarak bilginin nasıl ya da hangi süreçlerle oluştuğuna yönelmekle 

mümkündür. Bu sürece paranteze alma ya da fenomenolojik indirgeme denir.
165

  

Fenomenolojik yaklaşıma göre din eğitiminin amacı, din hakkında anlama ve 

düşünme kapasitesini geliştirmektir. Yaklaşım, toplumda egemen olan dinin 

dışındaki diğer dinlerin de, o din mensuplarının bakış açısı ile öğretime konu 

edilmesini savunur. Bu öğretim sürecinde öğretilen dinlerle ilgili önyargılar bir 

kenara bırakılır, yani doğruluk ve yanlışlık değerleri paranteze alınır.
166
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Fenomenolojik yaklaşım, Müslüman ve Hristiyanların da aralarında 

bulunduğu farklı dinlerin temsilcileri tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriler şu 

maddelerde sıralanabilir. 

1. Fenomenolojik yaklaşım, öğretmenin öğretim konusu olan dinin inananı 

olmasını gerekli görmez. Oysaki bir inancı sadece o inanca bağlı olan bir 

kişi verebilir.  

2. Hristiyanlar ve Müslümanlar dinlerinin “inançlar arasında sıradan bir inanç” 

gibi anlatılmasını itiraz etmektedir. Çünkü bu iki dinin vahiy ve dinî otorite 

gibi konularda üstünlük iddiaları vardır. 

3. Yaklaşım, kutsal kitabın (Kur’an veya İncil) emirlerine itaati bu emirlerin 

farklı yorumlarına itaat ile eşit tutmaktadır.
167

  

Ülke, bölge, çevre ya da sosyal şartlar göz ardı edildiğinde getirilen bu 

eleştiriler anlamlı görünmektedir. Ancak İngiltere gibi sosyal yapının oldukça renkli 

ve çeşitli etnik ve dinî farklılıkları barındırdığı bir toplumda, eksikleriyle birlikte 

uygulanabilir bir yöntem olarak ortada durmaktadır. Aynı çevrede yaşayan insanların 

birbirlerini anlamaları, karşılıklı saygı davranışları geliştirmeleri ve önyargılardan 

uzaklaşabilmeleri diğerini tanımalarıyla mümkündür.  

 

 

6. Tecrübî Yaklaşım (Experiential Approach) 

 

Mevcut fenomenolojik yaklaşım uygulamalarının çeşitliliği, beraberinde 

öğrencilerin içerikle fazla meşgul edilmeleri ve sıkılmaları sebebiyle bir 

memnuniyetsizlik yaratmıştır. Bu memnuniyetsizlik ve eleştiriler tecrübî yaklaşımı 

(Experiential Approach) ortaya çıkarmıştır. 

Tecrübî yaklaşım, öğrencinin kendi yaşamında dinî alana ait tecrübelerinden 

hareket ederek dinleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim metodu olarak açıklanabilir.  

İnsan hayatında dinlere ait az yada çok tecrübeler olduğu ön kabulü, yaklaşımın 

temel çıkış noktasıdır. Zira herkes tanrı, dinî günler, bayramlar, melek, şeytan, 
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dünya, ahiret gibi dinî alana ait kavramları gündelik hayatında kullanmaktadır. 

Fenomenolojik yaklaşım konusunda Ninian Smart’ın altı temel boyutunu açıklarken 

bunlardan birisinin de tecrübi boyut olduğunu hatırlanmalıdır.  

1980’lerde Nottingham Üniversitesinde geliştirilen bu yaklaşım, John 

Hammond tarafından yaygınlaştırılmıştır.
168

 Tecrübî yaklaşım, özel etkinlikler 

kullanılarak çocuklara dinlerin tanıtılmasını öngörmektedir. Yaklaşım, yansıma ve 

öğrencilerin hayal gücünün kullanımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretmen, öğretim 

sürecinde öğrencilerin hayal gücü ve düşünce çalışmalarında sınıftaki aktivitelerde 

onlara rehberlik eder. Öğretmen bu rehberlik sürecinde öğrencileri sınırlayan kültüre 

özgü unsurların etkilerinden kurtarmak, algılamanın farklı yollarını bulmak, doğru 

bakış açısının kazanılmasında olumsuz etkenleri ortadan kaldırmak olarak kısaca 

açıklanan metotları kullanmalıdır.
169

 

Tecrübî yaklaşım, din dersinin öğretmen tarafından öğrenme ortamına 

taşınması ve uygulanması konusunda rehberlik edecek bir plan önermektedir. 

Öğretmen doğru metodolojik sıralamayı kullanmalıdır ki, öğrencide istenen 

davranışlar gerçekleşsin. Buna göre sınıf içi öğretim etkinlikleri/ders planı şu şekilde 

olmalıdır:  

1. Başlangıç,  

2. Tecrübenin ortaya çıkarılması,  

3. Tecrübenin şekillenmesi,  

4. Tecrübenin düzenlenmesi,  

5. Tecrübenin genişletilmesi,  

6. Son.
170

  

Bu çalışmaların ardından öğrencilere bir tartışma süreci yaşatılmaktadır. 

Çalışmaları değerli kılan da bu takip eden tartışmalardır. Etkinlikler öğrencilere 
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kendi yaşamları ve dinlerindeki yerlerini anlamalarında yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.
171

 

Öğretmenlerin öğrencileri dinî düşünce ve inanç konusunda yönlendirdiği, 

dinlerin somut görünürlüklerinin arkasına geçemediği ve yüzeysel kaldığı gibi 

eleştiriler, özellikle İngiltere gibi seküler anlayışların hakim olduğu toplumlarda 

yöntem ile ilgili ortaya çıkan muhtemel eleştirilerdir.  

 

 

7. Yorumlayıcı Yaklaşım (Interpretive Approach)  

 

Din derslerinde dinî çeşitliliği öğretmenin yollarını arayan yaklaşımlardan 

birisi de Robert Jackson
172

 tarafından geliştirilen “Yorumlayıcı Yaklaşım” 

(Interpretive Approach) dır. Bu yaklaşıma göre; dinler ve kültürler homojen 

varlıklardır ve bu farklı dinlerin ve kültürlerin mensupları da aslında inançları ve 

pratiklerini aynı yollarla gerçekleştirirler. Yine Jackson’a göre dinler modern 

toplumda sadece değişken değildir, ancak İngiliz toplumundaki dinî ve kültürel 

çoğulculuk eğitimciler için bir fırsattır.
173

  

Warwick Üniversitesinin Din Eğitimi Projesi (Warwick RE Project-WREP), 

etnografik kaynaklı materyalleri yorumlayıcı bir metotla çocukların sınıflarında 

kullanılabilir hale getirmeyi planlayan bir öğretim programı geliştirme projesidir. Bu 

proje, sosyal bilimler teorisi, edebiyat eleştirisi, dinî araştırmalar ve başka 

kaynaklarla İngiltere’deki farklı dinî gruplardan çocuklar üzerinde etnografik bir 

araştırma yapmıştır.
174

 Yapılan bu araştırma üç aşamalı bir süreçte 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, İngiltere’deki dinî grupların din ve kültür 

aktarımı süreci ele alınmıştır. İkinci aşamada, teori ve metot üzerinde durulmuş ve 
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üçüncü aşamada yaklaşım ortaya çıkarılmıştır.
175

 Bu araştırma verilerine bağlı olarak 

din eğitimi öğretim programı çalışması ve öğretim materyalleri geliştirmişlerdir.  

Dinlerarası yöntemlerin en etkililerinden olan ve uzun yıllar uygulama imkânı 

bulan fenomenolojik yöntemin eleştirilen, aksayan ve eksik yönlerini tespit ederek 

yeniden uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan bir proje olmuştur. Bu yaklaşımda, 

çocuklar ve gençlere dinî çoğulculuk hakkında temel düşüncelerini tartışarak, kendi 

duruşlarını ve yerlerini belirlemelerine yardımcı olmak esastır.
176

 Metot ayrıca, 

çocuğun ruhsal farklılığını dinî geleneklerin belirsiz ve tartışılabilen yönlerini 

tanımasını öngörmektedir.  

Yorumlayıcı yaklaşım, öğrencilerin dinleri temsil etme konusunu başarma, 

çocukların yorumlama kabiliyetlerini geliştirme ve düşünme fırsatı yakalamalarını 

sağlamaya yönelik beceriler edinmelerini ister.
177

  

Din eğitiminde yorumlayıcı yaklaşım konusunda Jackson, dinlerin, modern 

zamanda sadece akışkan ve değişken olmadığını bunun yanında dinî ve kültürel 

çoğulculuğun İngiliz toplumunda eğitimciler için bir fırsat olduğunu ileri sürer. 

Ayrıca bu yaklaşımın din eğitimi için daha esnek ve incelikli olmasına ve birçok 

alanda kabul edilmesine karşın Mutabakat Öğretim Programlarında yer almamasını 

da ironik bulduğunu ifade eder.
178

  

Dinî kavramlar ve olguların algılanışı konusunda öğrencide ortaya çıkabilecek 

durumlar vardır. Jackson, öğrencilerin tecrübesi ile hayat yolu tecrübelerinin 

arasındaki ilişkinin farklı görünüşlerine gönderme yapmak için üç görüntüye dikkat 

çekmiştir.  

 Öğrencinin kendi anlayışı ile kendi hayat yolunu yeniden belirlemesi, 

 Malzemenin yapısal bir eleştirisini yapmak,  
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 Yorumlama sürecinin işleyen bir eleştirisini geliştirmektir.
179

 

Bu noktaların eğitim üzerinde ciddi etkileri vardır. Bu görüntülere göre, 

öğrenme yansıtma ve yapısal eleştiriyi desteklemektedir. Burada öğretmenin 

öğrencinin dinî ve ideolojik geçmişi ve tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olması ve 

öğretim sürecinde bu konularda hassas ve dikkatli olması gereklidir. Bu yöntemi 

uygulayan öğretmen, farklı yapılardan gelen öğrenciler için dinler hakkında pek çok 

konuyu öğretim konusu yapabilecektir.
180

  

Jackson, yorumlayıcı yaklaşımı açıklarken içten ve dıştan bakış kavramlarını 

kullanmıştır. Jackson’a göre din ve kültür çalışmalarında kişinin yorumlama duruşu, 

bu tartışmalarda içeride mi dışarıda mı durduğuna bağlıdır. İçeriden bakış ile 

dışarıdan bakış arasındaki fark net ve keskindir.
181

 Bu açıdan bir bilim adamının dini 

ve kültürü dışardan bakarak yorumlaması ile o dinin ya da kültürün içinde yaşayan 

kişinin yorumlaması bu keskin farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Yorumlayıcı 

yaklaşım, din öğretiminde bu iki bakış açısını bir arada kullanarak öğretime konu 

yapmayı amaçlamaktadır. Bu yolla iki taraf dinî kavramları ve tecrübeleri 

benzerlikleri ve zıtlıkları ile birlikte karşılaştırabilecek ve yorumlayabilecektir.  

Jackson’ın yaklaşımının temel kavramlarından birisi de edifikasyon dur. 

Edifikasyon, kişinin başkasına ait olanı, başkasının yaşam biçimini, dinini, kültürünü 

öğrenirken kendi yaşam biçimini ve anlayışını sorgulama sürecidir. Bu süreç 

öğrencide önyargılardan uzaklaşma ve ortak noktaların keşfine yol açar.
182

 

Yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımı bazı noktalardan eleştirilmiştir. Bu 

eleştirilere bakıldığında diğer dinlerarası din öğretimi modelleri ile benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. Bu eleştiriler özellikle fenomenolojik yaklaşımın 

eleştirileri ile aynı argümanları taşımaktadır. 
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8. İlişkili Beşeri İlimler Yaklaşımı (Inter-Related Humanities) 

 

İlişkili Beşeri İlimiler, 1970 ve 1980'lerde ortaya çıkmış bir eğitim 

yaklaşımıdır. Din eğitimini coğrafya ve tarih gibi beşeri konularla ilişkilendirme 

çabası temel amacıdır. Bir yandan önlenemez göç hareketleriyle yeni bir toplum 

yapısı oluşturmaya ve bu yapıyı entegre etmeye çalışırken, diğer yandan sanayi 

toplumu olmanın getirdiği etkileri din eğitimine konu etmek amacıyla,  yaklaşımın 

eğitime uyarladığı en temel temalar kirlilik, nüfus ve göç gibi çevre ve toplum 

konuları olmuştur.
183

   

1988 Eğitim Reformu, Ulusal Programda her bir konu için ayrı içerikler 

belirlendiğinden bu yaklaşımla din eğitimi içeriğine ulaşmak güçleşmiş ve bu süreçte 

etkisini yitirmiştir. 

Yaklaşım hakkında Fred Hughes’un verdiği bilgilerin dışında ayrıntılı 

açıklamalara ulaşmak mümkün olamamıştır. Yazar, her ne kadar yaklaşımın 70-80 

lerde popüler olduğunu söylese de, diğer din eğitimi bilimcileri bu konuyu ele 

almaya değer bulmamışlardır. Yaklaşımın bir din eğitimi yaklaşımından çok sosyal 

bilimler yaklaşımı olarak anlaşılmaya müsait olmasının, din eğitimi alanında kısa 

vadeli bir ömrünün olmasına neden olduğu söylenebilir.  

 

 

B. DİN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 

Öğretim programları, eğitim etkinliklerinin merkezinde yer alır ve eğitim-

öğretim, bu programlar çevresinde şekillenir. Bu bakımdan öğretim programlarını 

kısaca “eğitim etkinliklerinin rehberi” olarak tanımlamak mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında bir ülkenin eğitime bakışı, eğitim etkinliklerinin planlanması, eğitim 

politikaları, eğitim yaklaşımları gibi ipuçlarının çoğu programlarda görülebilir. 
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İngiltere’de eğitim yasaları gereğince ailelerin çocuklarını din dersinden alma 

hakları olmakla birlikte, devlet okulları bütün kayıtlı öğrencilere din eğitimi vermek 

zorundadır. Din eğitimi dersi, bütün ülke için geçerli ulusal bir program ve buna 

bağlı bölgesel eğitim birimlerinin oluşturduğu yerel programlara göre planlanır ve 

verilir. Her öğretim programı, ülkede temsil edilen belli başlı dinlerin öğretilerini ve 

ibadetlerini hesaba katmak durumundadır. Bununla birlikte temel dinî yapının 

Hristiyanlık olduğu, her durumda göz önünde bulundurulmalıdır. 

İngiltere’de Yerel Eğitim İdareleri tarafından kendi bölgelerinde oluşturulan 

“Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi”nin (Standing Advisory Concil on Religious 

Education-SACRE) oluşturduğu öğretim programları uygulanır. Yerel makamlarca 

oluşturulan programlar aslında bir üst kurul tarafından oluşturulan, ancak bağlayıcı 

olmayan bir program ile sınırlandırılır. Yeterlilikler ve Öğretim Programı Kurumu 

(QCA-Qualification and Curriculum Authority) tarafından hazırlanan Ulusal Çerçeve 

Program “öğrencilerin Hristiyanlığın yanı sıra, iki büyük dünya dinini, yakın çevrede 

yaşayan yerel bir dinî azınlığı, ayrıca en azından bir seküler dünya görüşünü 

öğrenmelerini” öngörür.
184

 

Aşağıdaki başlıklar altında öğretim programlarının temel unsurları ile özellikle 

programda yer alan Hristiyanlık dışındaki dinlerin dizaynı ile ilgili programları 

oluşturan yapı ele alınacaktır.  

 

 

1. Öğretim Programlarının Amaçları ve Gelişimi 

 

Geçmişte İngiltere’deki okulların kilise tarafından  idare edildiği ve sahibinin 

kilise olduğu, buna paralel olarak da din eğitimi yönteminin mezhebe dayalı olduğu 

bilinmektedir. Kilise, kendi okullarında, kendi yöntemleri ile din adamlarının verdiği 

derslerle din eğitimini uzun yıllar uhdesinde tutmuştur.  

Kilisenin programların oluşturulması konusunda yetkilerini paylaştığı ilk 

program 1924-Cambridgeshire programıdır. Bu program “Din öğretimi ve dinî 
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törenler için bütün dinî kuruluşlarda kabul edilebilir mutabakat programı” başlığıyla 

bir danışma kurulu tarafından yapılmıştır. Bu danışma kurulunun; müdürler, kilise 

mensupları, akademisyenler, Anglikan ve serbest kiliselerin temsilcilerinden 

oluşması önceki duruma göre bir açılım sayılmıştır. İlk numune sayılan bu programın 

300 kadar bölgede uygulanması ve benzer komitelere öncülük etmesi başarısının bir 

göstergesi sayılmıştır.
185

  

John Hull, 1924-Cambridgeshire programı ve döneminde bunu örnek alarak 

yapılan diğer programların amacını, geleneksel Hristiyan inancı ve dinin temel 

inançlarına vurgu yaparak şu şekilde açıklamıştır; “(Bu program ile) Kişi, yaklaşık 

2.000 yıldır ataları tarafından inanılan ortak Hristiyan inancı hakkında bilgi sahibi 

olabilir; Hayatın amacı ve tüm sorunları için bir rehber olan Hristiyanlık ilkelerinde 

kendini arayabilir, ilham alabilir, kendi refahı, türdeş yaratıklar ve Tanrının 

krallığının büyümesi için çalışmaya güç ve cesaret bulabilir.”
186

  

1944 öncesi din öğretimi programlarının amaçları Edwin Cox ve Jo Cairns 

tarafından “gençlerin Hristiyanlık değerlerini kucaklayan bir sonuca varmalarını 

sağlayacak bir deneyim yaşatmak” olarak genellenmiştir.
187

 İlk örnekler olarak 

incelenen bu programlarda genel öğretim yaklaşımı İncil öğretimi üzerine kurulmuş, 

çoğulculuk olarak anlaşılan şey ise sadece Yahudi-Hristiyan pluralizmi olmuştur.
188

 

İncil bu iki grubun ortak alanı olarak varlığını korumaktaydı. Ortak Hristiyan 

geleneği bağlamında öğrencilerin maneviyatını beslemek de genel amaç olarak yerini 

korumuştur.  

  1944 sonrası din öğretimi programlarında göze çarpan amaçlar yine 

Hristiyanlığa etkili vurgu yapan nitelikler taşır. İnsanların din eğitiminden beklentisi, 

daha homojen bir toplum yapısı ve baskın olarak kilise tarafından dizayn edilen 

programlar, din öğretiminin amaçlarında Hristiyanlık vurgusunun olduğu bu 

örnekleri ortaya çıkarmıştır. Örneğin 1948 Middlesex programının amaçlarında bu 
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mezhepsel Hristiyanlık ve İncil vurgusu açık olarak görülmektedir. Şöyle ki; temelde 

dört madde ile özetlenebilecek amaçlar; 

 Hristiyan din öğretiminin temel işlevinin Hristiyanlık öğretisindeki Tanrı ve 

insan arasındaki doğru ilişki olduğu, 

 Dinî öğretinin İncil’e dayalı olması gerektiği, 

 Okul müdürünün Hristiyan vatandaşlık öğretmeni olduğu, (Okul müdürleri 

genellikle din adamlarıdır. Din dersi öğretmenleri de vaizlerin görevleri ile 

kendi görevlerinin aynı olduğunu deklare ediyorlardı.) 

 Her öğrencinin yaşına uygun Hristiyanlık dinî bilgisini kazanma fırsatı 

bulduğu
189

 şeklinde ifade edilmiştir.  

Takip eden yıllarda eğitim alanında ortaya çıkan gelişmeler programların da 

revize edilmesini gerekli kılmıştır. Programların yeni bir anlayış ile geliştirilmesini 

düşünen eğitimciler bu sebepleri sıralamışlardır. Goldman bu sebepleri altı madde 

halinde özetlemiştir. 

1. Dinî kavramların öğrencinin sınırlı entelektüel gelişimi ile 

karşılaştırıldığında karmaşık bir yapıda olması, 

2. Uzun yıllar okullarda İncil öğretilmesine rağmen İncil bilgisinin zayıf 

kalması, 

3. Dinî öğretiye ilgisizlik ve gerçek dışılık duygusunun artması, 

4. Dinî fikir ve inanışların oluşmasında motivasyon ve tutumların önemi, 

5. Dinî büyüme ve öğrenmenin, hayatın çok çeşitli tecrübelerine bağlı olarak 

artan yapısı, 

6.  Okullarımızdaki mevcut din eğitimi programları ve metotların uygun 

olmayan bir öğretim olduğu konusundaki genel kanıdır.
190

 

Din Eğitimindeki yanlışlar bu şekilde sıralanırken doğru metodun ne olması 

gerektiği konusunda da öneriler gelmeye devam etmiştir. 1966 West Riding of 
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Yorkshire programında “Din Eğitimi İçin Öneriler” başlığı ile aşağıdaki maddeler ön 

plana çıkarılmıştır.  

  Çocuklar ve gençlerin gelişmelerinin her aşamasında dinî ihtiyaçlarını 

karşılamak gerekir. 

  Din eğitimi hayat ve tecrübe ile ilgili olmalıdır. 

  Ortak deneyimler için fırsatlar sağlamak gerekir.
191

 

Bu maddeler çocuğun ihtiyaçlarını ve tecrübelerini merkeze alması bakımından 

önem taşımaktadır. West Riding of Yorkshire Programı din eğitiminin amacını; 

“Hristiyanlığı kabul etse de etmese de öğrencinin öncelikle dinin ne olduğunu 

anlaması gerektiği” olarak tanımlamıştır. Bu yapılırken de öğrencinin tecrübeleri en 

az İncil tecrübesi kadar önemli görülecektir. Öyle ki; bu özelliğinden dolayı bu 

programın yaklaşımı “hayat konulu/temalı yaklaşım” (life theme approach) olarak 

tanınmıştır.
192

 

Bu dönemde ders programlarını etkileyecek olan çocuğun zihinsel ve ruhsal 

gelişimi, toplumdaki önemli gelişmeler, tutumlar ve değerler üzerinde yoğun 

araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar çok dinliliği ve çokkültürlülüğü 

de içine alacak tartışmaları da doğurmuştur. 

Programlardaki değişimin bariz olarak görüldüğü bir diğer gelişme de 1975 

Birmingham Mutabakat Programı (Birmingham Agreed Syllabus) ile olmuştur. 

Programın amacı bu değişimin hangi yolla olacağını göstermektedir. 1975 

Birmingham Mutabakat Programı “Bu program, dünya dinlerini öğreterek, hayatın 

nihai anlamı ve değeri hakkında sorular yönelterek insan tecrübesinin keşfi ile 

çocuğun dinî anlayışını derinleştirmek ve genişletmek için kullanılmalıdır.”
193

 

amacıyla bu değişimi gerçekleştirmiştir. Program, gerçek hayat ve dünya dinleri 

vurgusu yaparak toplumsal ihtiyaçları sosyal yapının gereği olarak öğretim konusu 

edinmesi bakımından ciddi bir aşama olarak görülmektedir. 
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Ele almaya değer bir diğer program olan 1981 yılı öğretim programının 

tanıtımında Din Eğitiminin; Öğretim programındaki din eğitiminin yeri ve yasal 

konumunun, bir öğrencinin okul eğitimine farklı bir katkı yapmasının geniş ölçüde 

paylaşılan bir görüş olduğu, din eğitiminin özellikle İngiltere’nin kültürünü oluşturan 

Hristiyan gelenek gibi dinî ve manevi alana bir giriş sağladığı, kişisel ve sosyal 

değerler ile programın bir parçası olduğu, toplumdaki dinî ve kültürel çeşitliliği 

anlamada öğrenciye yardım ettiği vurgulanmıştır.
194

 

1981 yılı öğretim programının eğitim amaçları içerisinde de, “Dinî ve ahlaki 

değerlere saygı aşılamak, diğer ırklar, dinler ve yaşam tarzlarına hoşgörü göstermek” 

maddesine yer verilerek, diğer dinler ile olan ilişki tarzının belirlenmesinde bir 

aşama daha kat edilmiştir.   

 1988 eğitim yasası öncesi programlarının amaçlarına bir tablo üzerinde 

bakılacak olursa amaçların hangi konular üzerinde yoğunlaştığı açıkça görülecektir. 

Tabloda 1973-1987 yılları arası 23 eğitim bölgesinin programlarının amaçları 

gösterilmektedir.   

 

Amaçlar 
Maddenin Yer 

Aldığı Program 

Sayısı 

Tutumları, inançları, deneyimleri, ana fikirleri ve din (veya 

diğerlerinin) pratiklerini araştırmak, anlamak ve / veya 

cevaplamak, 

23 

Öğrencilerin kendi inançlarını, hüküm ve yargılarını 

oluşturmalarına, nihai anlam ve değerlerini bulmalarına 

yardımcı olmak, 

17 

Hristiyanlığı ve Hristiyan değerlerini/geleneğini kavramak, 15 

Dünya dinlerini keşfetmek ve çok inançlı bir toplumda 

yaşamayı anlamak, 
13 

Düşünme ve araştırmaya teşvik etmek, 11 

Dinin ayırt edici niteliği ve kaynağını anlamak, 10 
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Ahlaka, kişisel ve toplumsal konulara ve uygulamalara 

dinin katkısını takdir etmek, 
8 

Bireylerin eğitsel gelişmesine katkıda bulunmak, 3 

Din araştırmalarında dengeli bir bakış açısını takdir etmek, 2 

Öğrenciye kendi inançları doğrultusunda devam etmesine 

yardımcı olmak, 
2 

 

Tablo 5: Programlardaki Amaçlar
195

 

 

Din eğitimi konusunda temel yasalardan birisi olan 1988 Eğitim Reformu’na 

kadar yukarıdaki tabloda zikredilen benzer amaçların tekrar ettiği görülmektedir. 

Öğrencinin kişisel tecrübesinden hareketle dünya dinleri, inançları, pratiklerini 

anlama ve hayatın anlamını keşfetme programlardaki ortak noktalar olarak 

görülmektedir. 1988 yasası ile oluşan değişimi göstermesi bakımından bazı 

programlardaki amaçlara bakmak gerekecektir. Örneğin 1993 Oxfordshire 

programında din eğitiminin amaçları şöyle sıralanmıştır: 

 Hayat tecrübelerinin farkında olmak ve onun getirdiği problemlere cevap 

bulabilmek, 

 Dinî inanç ve uygulamaları bilmek ve anlamak, 

 Uygun delil ve argümanlara dayalı kişisel görüşleri ifade ederek dinî 

kavramlar, inançlar ve uygulamaların önemini kavramaktır.
196

  

Din eğitiminin sosyal problemleri konu edinmek, onlarla başa çıkabilme yolları 

gösterme gibi yeni amaçlar edinmesi 1988 sonrasında ortaya çıkmıştır. Bundan sonra 

din eğitiminin bu amacı daha da belirginleşecek ve günümüze kadar varlığını 

koruyacaktır. 

 1988 sonrasında diğer dinlerin de programlara alınarak öğretilmesi konusu, 

kanuni bir zorunluluk olarak programlarda değişikliği gerektirmiştir. Şimdiki adı 

kısaca QCA olan Öğretim Programı Kurumu tarafından 1994 yılında yayınlanan 

model programda bu değişiklikleri şu maddelerde görmekteyiz. 
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 Hristiyanlık ve Büyük Britanya’da temsil edilen temel dinleri anlama ve 

bilgi edinmek, 

 Bireyler, topluluklar, toplumlar ve kültürlerin sahip olduğu inançlar, 

değerler ve geleneklerin etkisiyle bir anlayış geliştirmek, 

 Büyük Britanya’da temsil edilen başlıca dinlerin öğretileri ve referansları ile 

dinî ve ahlaki konular hakkında gerekçeli ve bilgili kararlar verme 

yeteneklerini geliştirmek, 

 Öğrencilerin manevi, ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimini arttırmak, 

 Kendilerinden gelen farklı inançlara saygı ve farklı dinlerin bir toplumda 

yaşadığı diğer insanlara karşı olumlu bir tutum geliştirmektir.
197

 

Son on yıllık periyot, din dersleri için İngiltere’de önemli gelişmelerin olduğu 

bir dönem olmuştur. Dünya çapında yaşanan önemli gelişmeler İngiltere’yi de etkisi 

altına almış, ülkedeki dinî grupların din eğitiminden beklentileri artarken, devletin 

din dersleri yolu ile oluşturmayı planladığı kişi profili de bu gelişmelerden 

etkilenmiştir.  

 

 

2. Program Geliştirmenin Planlanması ve Analizi   

 

Öğretim programlarının eğitim bilimi verileri ile gelişen ve değişen teknolojik 

imkânlar paralelinde değişmesi kaçınılmazdır. İngiltere gibi ülkelerde toplumun 

yapısı ve inançlara göre dağılımının hızlı bir şekilde yeniden şekillendiği 

düşünülürse bunun gereği ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra geliştirilen eğitim 

yaklaşımları ve uygulanan eğitim politikaları da bu değişmeye ivme katmaktadır.  

Ulusal Öğretim Programı temel alınarak geliştirilen Mutabakat Öğretim 

Programları sürekli güncellenmek durumundadır. Din Dersi Ulusal Çerçeve Kılavuzu 

(2004)’nun “Her yerel eğitim bölgesi Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi (Standing 

Advisory Council for Religious Education-SACRE) kurmak zorundadır. Bu konsey 

programı her zaman gözden geçirmeli, her beş yılda bir olmak üzere yeniden 
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konferansı toplayarak revize etmelidir.”
198

 hükmü gereğince bu işlem 

gerçekleştirilmektedir. 

Yerel danışma konseyleri her yıl SACRE komisyonu üyelerinin katılımı ile 

bölgelerindeki din eğitimi ile ilgili bir rapor hazırlayıp yayınlamaktadırlar.  

 

 

3. Programın Değerlendirilmesi 

 

Din Eğitimi programları İngiltere’deki temel dinleri dikkate alarak 

karşılaştırmalı olarak öğretir. Bu dinlerin birbirini tanıma, anlama ve saygı 

göstermesi anlayışı esastır. Programda Hristiyanlık dışındaki diğer dinlere eşit yer 

ayrılmaya çalışılır. Programda daha çok insan hakları bağlamında, insanların 

inançları ve ibadetlerini çoğulcu bir toplumda ortaya koymasını sağlayabilecek bir 

eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bu karşılaştırma yapılırken öğrencilerde diğer dinler 

hakkında ilgi uyarılmaya çalışılmaktadır. 

Temel kriterleri belirlenmiş olan din derslerinin okul ortamında izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için olası stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler şunlardır: 

 Öğrencilerin din eğitimi çalışmalarının incelenmesi, 

 Din dersleri çalışması sırasında öğrencileri ve öğretmenleri gözlemlemek ve 

dinlemek, 

 Öğrencilerle kendi çalışmaları hakkında konuşmak, 

 Öğretmenlerle tartışmaktır.
199

 

Bu stratejiler için verilen örnekler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.  
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Etkinlik İzleme / Değerlendirme Stratejileri 

1. Öğrencilerin Din Dersi standartları 

a. Öğretmenlerin notlarını izleme, 

b. Öğrencilere öğretilenleri 

gözlemleme ve öğrencilerin bilme ve 

anlamadaki güçlü ve zayıf yönlerini 

tanımlama, 

a. Öğrencilerden seçilmiş bir örneğin 

çalışmalarını gözden geçirmek. 

Ortak programdan beklentiler ile 

nasıl karşılanıyor! 

2. Okulda öğrencilerin ilerlemesi, Farklı yaş gruplarından çalışma 

örneklerini karşılaştırın, görev 

talepleri, çalıştığı malzeme 

genişliği ve karşılaştırma yapma 

bakımından öğrencilerin 

kapasitelerine, ilerleme ve gelişime 

bakın. 

4. Öğrencilerin çalışmalarının aralığı ve 

kalitesi 

a. Öğrencilerin kendi manevi eğitimleri 

üzerine odaklanmaları için belirli 

fırsatları tanımlayın? 

a. Ortak Programların gereklerinin 

karşılanmasını sağlamak için 

çalışma düzenlerini kontrol edin. 

4. Öğretmenlerin uzmanlığı ve kendine 

güveni, 

a. Güven inşa etmek için takım 

öğretimi fırsatları sağlamak, 

a. Öğretmenlerle birlikte onların güçlü 

ve zayıf yanlarını tanımlayın. 

 

Tablo 6: Din Dersleri İçin Stratejiler ve Etkinlik Örnekleri
200
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a. Programda İnançlararası Diyalog 

 

Günümüz Avrupa toplumlarında farklılıkları ile birlikte yaşayan azınlık 

grubuna dahil insanlar, zaman zaman çoğunluk grup ile sorunlar yaşamaktadır. 

Avrupa ülkeleri son 50-60 yılın getirdiği değişimi bir yandan okumaya ve 

anlamlandırmaya diğer yandan da hazmetmeye çalışmaktadır. Birlikte yaşama 

kültürünün yerleşmesi için toplumu ilgilendiren bütün alanlarda çalışmalar 

yapılmaktadır. Resmi kurumlar bu çalışmaların devam edeceğini, toplumun uyumu 

ve entegrasyonu için gerekenlerin yapılacağını her fırsatta deklare etmektedir.  

Öte yandan yaşanan toplumsal gelişmeler bu azınlıkların hayatlarının gittikçe 

zorlaşacağını, kültürel ve dinî arka planlarının medya ve kamuoyu tarafından 

beslenen yanlış algı ile onları sürekli potansiyel şüpheli olarak göstereceğini 

öngörmektedir. Azınlık gruplarını ötekileştiren ve marjinalleştiren, hatta bazen de 

hedef haline getiren bu genel görünüm, İngiltere’de de örnekleriyle yer bulmaktadır.  

Dinlerin ötekine karşı klasik algısının muhafazakâr olduğu bilinmektedir. Tarih 

dinlerin bu negatif yargısının yıkıma dönüştürdüğü olaylar ile doludur. Ancak tarih 

bizlere bu grupların birlikte yaşadığı birçok örneği de sunmaktadır. Günümüz 

toplumları çoğulculuğun getirdiği birlikteliği tekrar tecrübe etmektedir. Bu 

tecrübenin başarıya ulaşmasının insanlığın başarısı olacağı konusunda bütün 

otoriteler hemfikirdir. Bu süreçte din eğitimi günümüz ve gelecek toplumların 

inşasında yeni nesillerin tutumunu belirleyen en önemli unsurlardan birisidir.  

İngiltere din eğitiminde inançları birbirine yaklaştırma, birbirini anlamaya 

çalışma ve tanıma konusunda önemli mesafe kat eden ülkelerden birisidir. Bu anlayış 

programlarda yer verilen temel konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Öğretim programının yaklaşımı öğrencilerin sınıf içerisinde dinî ve kültürel 

paylaşımlarının arttırılmasını öngörmektedir. Din eğitimi öğrencilerin sosyal 

yaşamları üzerinden farklılıklarını algılamaları ve bunu sınıf ortamında 

paylaşmalarını kolaylaştırmalıdır.  Bu süreçte öğretmen öğrencileri cesaretlendirir, 

diyaloğu kolaylaştırma çabası gösterir.  
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1988 eğitim reformunda yer alan; “Her yeni öğretim programı, Birleşik Krallık 

’da dinî geleneklerin temelde Hristiyan ilkeler doğrultusunda olduğunu yansıtmakla 

birlikte bu ülkedeki diğer dinlere de atıfta bulunmalıdır.” kaynak
 
ilkesi, inaçlararası 

diyaloğun temellerini oluşturmaktadır. Zira bu dinlerin ve inançları ortak mekânlarda 

ve aynı sınıfta ele alınması gerekmektedir.  

Ülkedeki bütün programlar Hristiyanlık ile birlikte beş temel dini (İslam, 

Yahudilik, Budizm, Sihizm, Hinduizm) öğrencilere 14 yaşına kadar anlatmak üzere 

dizayn edilmiştir. Temel eğitimini tamamlayan bütün öğrenciler diğer dinler 

hakkında programın öngördüğü düzeyde bilgi sahibi olmaktadır. Eğitim sisteminin 

yapısı ve programların bölgesel farklılıkları öğrencilere bu inançların dışında kalan 

Bahailik, Caynizm, Zoroastrianizm ve Humanizm gibi diğer felsefi ve dinî akımları 

da tanıma imkânı vermektedir.
201

 Programların sadece beş dine değil, diğer inançlara 

da atıflar yapması ihtiyacı “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesinin gereği olarak
202

 bu inanç 

mensuplarının şiddetli baskısı altındadır.  

Okullarda inançlararası ilişkiler, birlikte yaşama ve diyalog din eğitiminin yanı 

sıra vatandaşlık eğitimi ile de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlık dersleri son 

on yıl içerisinde programlarda yer almaya başlamıştır. Dersin gerçekleştirmeyi 

planladığı amaçları, din eğitimi ile birlikte çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Son 

gelişmeler ile din derslerinin amaçları da vatandaşlık dersinin amaçları
203

 birbirine 

paralel hale getirilmiştir. Din eğitiminin amaçlarındaki bazı maddeler, bu ders 

yoluyla iyi vatandaşlar yetiştirilmesi amaçlandığı izlenimi vermektedir.  
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Robert Murray Thomas, Religion in Schools : Controversies Around The World, Praeger, 

London, 2006, s. 61.
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Jacqueline Watson,  Humanism in Agreed Syllabuses for Religious Education A Report to the 

British Humanist Association, November 2007, s. 4.  

Bkz. http://www.humanism.org.uk/_uploads/documents/Watson-Syllabus-Report.pdf, erişim: 

12.04.2012.
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Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara,  2007, s. 37. 

http://www.humanism.org.uk/_uploads/documents/Watson-Syllabus-Report.pdf
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Din eğitimi yoluyla vatandaşlığın teşvik edilmesi için din dersi programlarında 

hedef davranışlar yer almaktadır. Bu tutum ve davranışlar;  

 Birleşik Krallıktaki öğrencilerin ulusal, bölgesel dinî ve etnik kimliklerinin 

farklılığı hakkında bilgilerini ve anlayışlarını geliştirme, karşılıklı saygı ve 

anlayış ihtiyacı, 

 Öğrencilerin güncel manevî, ahlaki, sosyal ve kültürel konularda 

düşünmelerini sağlama, 

 Haklar, sorumluluklar ve vatandaşlık görevlerini yerel, ulusal ve küresel 

düzeyde keşfetmeleri,  

 Öğrencilerin haklarını sözlü, yazılı olarak savunma, konular, problemler ve 

olaylar hakkında kişisel görüşlerini söyleme
204

 

olarak sıralanmaktadır.  

 

 

b. Ulusal Çerçeve Öğretim Programı 

 

İngiltere’deki din eğitimi programları yerel idari bölgelerinde oluşturulan 

komisyonlar tarafından oluşturulmaktadır. Ülkedeki tüm yerel idareler kendi 

bölgelerinde din eğitiminin içeriğini ve metodunu belirleyebilmektedirler. Ancak 

yerel bölgelerde oluşturulacak olan bu programlara kılavuzluk etmek amacıyla 

Ulusal Çerçeve Öğretim Programı
205

 hazırlanmaktadır. Yerel idareler bu çerçeveyi 

esas almak zorunda değillerdir.  

Yeterlilikler ve Program Kurumu (Qulifications and Curriculum Authority-

QCA), İngiltere'de farklı dinî toplulukların temsilcileri ile işbirliği içinde, din eğitimi 

ve öğretimi için iki model program geliştirmiştir. Bunlar, zorunlu olmayan, genel 

kurallar içerirler. Yerel İdareler bunları tamamen kabul etme ya da kendi 

programlarını geliştirme konusunda özgürdür.  
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Bu programın tamamlayıcıları ilk ve ortaöğretim için çalışma üniteleri 

geliştirmiştir. Bu materyaller daha çok öğretmenlere sınıf ortamında programların 

uygulamasına örnek teşkil edecek kaynaklar sağlamak üzere geliştirilmiştir.
206

  

Ulusal Çerçeve Program, 1996 Eğitim Reformunu takip eden süreçte kanuni ve 

metodik gerekçeler dikkate alınarak oluşturulan ilk ulusal öğretim programı olması 

bakımından önem taşımaktadır. Bu programı aralarında Hristiyan, Yahudi, 

Müslüman, Budist, Sih, Hindu, Humanist gruplar, diğer dinî gruplar ve 

mezheplerden oluşan 25 farklı inanç grubu ve organizasyon hazırlamıştır. Bu yönü 

ile de İngiltere’deki temel dinî gruplar arasında eşi görülmemiş bir konsensüs anlamı 

taşımaktadır.
207

  Bu program komisyonunda Müslümanları Muslim Council of 

Britain ve Muslim Education Trust temsil etmiştir.  

Ulusal Çerçeve Program, din dersleri için bağlayıcı olmaması sebebiyle kanunî 

zorunluluğu olmayan (non-statutory) olarak nitelendirilmiştir. Ancak bunun yanında 

zorunlu olarak uygulama şartı taşımaktadır. Bu durum bir çelişki gibi görünmektedir. 

Bu tezatın aslında program yapıcı ve uygulayıcılar için açık bir mesaj niteliği 

taşıdığını iddia edenler olmuştur. Burada verilen mesaj, “programdaki stratejiler 

kanuni zorunluluğu olmayan, ancak evrensel zorunluluk taşıyan meseleler”
208

 

olduğudur. 

Programın kanunî temellerini 1988 ve 1996 Eğitim Reformları 

oluşturmaktadır. Burada programlarda Hristiyanlık vurgusunun gereği ve 

İngiltere’deki diğer temel dinî geleneklerin öğretim konusu yapılacağı maddesi temel 

gerekçeyi teşkil etmiştir. 

Program, İngiltere’de kanunî zorunluluğu olmayan din eğitimini ana hatlarıyla 

düzenleme ve sorumluluk duygusuyla bütün eğitim sistemi içerisindeki din 

eğitiminin kalitesi için bilgi sağlama olarak iki ana hedef gözetmektedir.  
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Ulusal Öğretim Programı öğrencilere din eğitiminin nasıl öğretileceğini 

tanımlamak üzere aşağıdaki kurumlara örnek sunar;  

 Yerel Eğitim Otoriteleri (LEA), 

 Mutabakat Öğretim Programı Konferansları (ASC), 

 Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi (SACRE).
209

 

İlgili kurumlar sınırlı birimlerden oluşmuşken programın ilgilendirdiği kişi ve 

kurumlar geniş bir yelpazede belirlenmiştir. Ulusal çerçeve program şu kişileri 

ilgilendirmektedir. 

 Öğretmenler, veliler ve çocuklar,  

 Okul idarecileri, yönetici ve liderler, 

 Diğer eğitim sağlayıcılar, 

 Öğretmen eğitimi ve kursu sağlayıcılar, 

 Müfettiş ve danışmanlar,  

 Kaynak geliştiriciler, din eğitimi ile ilgilenen diğerleri.
210

 

Ulusal çerçeve programın amaçları uygulayıcılar ve öğrencilere yönelik olarak 

belirlenmiştir. Bunlar; 

 Dinî karakter ve okul sorumluluğu için ilgili otoritelerin kullanması, 

 Dinî ve seküler toplulukları din eğitimi alanı hakkında bilgilendirme. 

2004 Din Dersi Çerçeve Kılavuzu, 2010 yılında yayınlanan bir kılavuz kitapçık 

ile yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklikteki temel gerekçe her beş yılda bir 

programların yeniden gözden geçirilmesi gereğidir. Yanı sıra bu revizyon 2004 

yılından bu yana ortaya çıkan pek çok yeniliğe uyum gibi başka sebeplerle de 

açıklanmaktadır. Bu sebepleri maddeler halinde ele alacak olursak; 

 Çocukların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri ile ilgili ortaya çıkan 

yeni araştırmalar, 

                                                           
209

 Religious Education, The Non-Statutory National Framework, 2004, s. 5. 
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 Eğitim Sistemindeki Değişiklikler: Akademiler ve sixth-form kolejleri
211

 

gibi yeni okul tiplerinin ortaya çıkışı, inanç temelli okullar ve okul 

sisteminin değişiklikler göstermesi, 

 1997 yılından başlamak üzere dinî grupların Voluntary Aided statüsünde 

inanç temelli okullar açmaları, 

 Geçmiş programın içerik olarak ve zaman olarak gerilerde kalmasıdır ki; bu 

süreçte okullarda din dersleri ile entegre olarak tarih, vatandaşlık ve 

hümanizm gibi konular da işlenmeye başlanmıştır.  

 Programların amaçlarında gençlere dünya anlayışı ve eğitimin önemini 

kavratacak kültürel kimlik ve toplumsal uyum gibi önemli birleştirici 

temaların oluşu,
212

 

 Ortaya çıkan genel hukuki düzenlemeler, 

yeni kılavuzun ortaya çıkışını sağlayan gerekçeler olarak sıralanmaktadır. 

 

 

c. Ulusal Program ile İlgili Tartışmalar 

 

Ulusal Öğretim Programının başarısı konusunda uygulayıcılar ve bazı dinî 

kurumların çekinceleri olduğu görülmektedir.  

 İngiltere’de altı kırsal piskoposluk bölgesinden 43 okul müdürü ile yüz yüze 

yapılan bir araştırmada din dersleri ile ilgili algı, dinî grupların derse bakış açıları ve 

müdürlerin ders değerlendirmeleri konularında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 

araştırmaya göre; okullarda kendine güven ve farkındalık oranı çok düşüktür. (%20) 

Bu okullar Hristiyanlık ile karşılaştırmalı olarak diğer dinlerin olduğu mutabakat 

öğretim programını takip etmektedirler. Müdürler ders kaynaklarının olmadığından 

Ulusal Programın onları daha fazla etkinlik yapmadan alıkoyduğunu iddia 

etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler Din Eğitiminde diğer inançları yanlış anlatmak 

                                                           
211 
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konusunda endişe duymaktadırlar.
213

 Bu araştırmanın son cümlesi dikkat çekicidir. 

Çünkü öğretmenlerin yeterlikleri konusunda dinî gruplarda oluşan tereddütleri 

destekler niteliktedir. Ülkede farklılıklardan yola çıkarak birlikteliği yakalama 

hedefinde olan din eğitimi anlayışına, yanlış dinî öğretiler üzerine kurularak 

ulaşılması mümkün görünmemektedir.  

Ülkedeki dinî kurumların en önemli temsilcisi olan İngiltere Kilisesi, uzun 

yıllardır uygulanan merkezi program yönteminin yeniden değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Kilise 1992 yılında yaptığı bir açıklama ile Din 

Derslerinin yerel mi yoksa ulusal düzeyde mi ele alınması gerektiği konusunda bir 

görüşü ortaya atarak, konunun ulusal düzeyde ele alınmasını önermiştir. Ancak 

hükümet fiili uygulamada bu görüşü benimsememekle beraber, okullarda kullanmak 

için iki ulusal model içeriği geliştirmiştir.  

Birincisi; dinî eğitim için yasal olmayan bir çerçeve üretmek, 

İkincisi; din eğitiminin Ulusal Programa entegre olması için bir tartışma 

başlatmaktır.
214

 

Din eğitiminin yerel idarelerin oluşturduğu programlardan, ulusal bazlı öğretim 

programlarına doğru evirilmesi anlayışı kilisenin önerisinin odak noktasını 

oluşturmaktadır. Hükümetin tavrı ise kilisenin önerisinin tartışılmasının önünü 

açarken arka planında bu öneriye destek verildiği yönünde yorumlanabilir. Dinî 

grupların yerel bazdaki programlarda kendilerine daha fazla yer bulabilmesi 

gerçeğinden hareket edilecek olursa, Kilisenin programlarda merkezileşme gerektiği 

anlayışına katılmaları oldukça zor görünmektedir. 

Yerel idarelerin oluşturduğu Mutabakat Öğretim Programlarının içeriği ve 

uygulaması da birçok eğitimci tarafından eleştirilmektedir. Ancak ülkedeki farklı 

bölgelerdeki dinî ve kültürel altyapılı nüfus dikkate alındığında mevcut uygulamanın 

esnekliği bu gruplara avantaj sağlamaktadır. Uygulamadaki ademi merkeziyetçi 

sayılabilecek anlayışın Ulusal Program lehine ortadan kaldırılması, geçtiğimiz 
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yüzyılın son çeyreğinden itibaren dinî grupların elde ettiği kazanımların tekrar 

gözden geçirilmesi sonucunu doğurabilecektir.  

 

 

4. Programda Din Eğitiminin Önemi 

 

Dinin insanın manevi, ahlaki, bireysel ve toplumsal hayatı 

anlamlandırmasındaki etkisi şüphesizdir. Diğer toplumlarda olduğu gibi çokkültürlü 

toplumlarda da sosyal dinamiklerden birisini din oluşturmaktadır. Bu durumun 

farkında olan bilim adamları ve uygulayıcı konumundaki yöneticiler dinin bu etkisini 

göz ardı etmemektedirler. Ayrıca kişinin bireysel ihtiyacı ve hakkı olarak görülen din 

eğitimi, karşıdakini, farklı olanı, ötekini anlamada yardımcı olmakta, belki de bu 

yolla uyumlu bir toplum oluşturma konusunda bir yöntem olarak eğitime konu 

edilmektedir.  

  Ulusal Çerçeve Programda din eğitiminin önemi şöyle belirtilmiştir.  

“Din eğitimi hayatın anlamı ve amacını, Tanrıya inancı, gerçeğin doğasını, 

yanlış ve doğrunun ne anlama geldiğini sorgular. Öğrencinin Hristiyanlık, diğer 

belli başlı dinler, gelenekler ve diğer dünya görüşleriyle ilgili bilgisini arttırır ve 

anlayışını geliştirir. Kişisel yansıma ve ruhani gelişim olanakları sunar. 

Öğrencilerin din ve inançları, öğreti ve ifade şekillerini, aynı dinin birey, aile, 

toplum ve kültür üzerindeki etkilerini fark etmelerini ve anlamalarını sağlar. Din 

eğitimi öğrencilerin bir yanda kendi dinlerini ve inançlarını sorgularken diğer 

yandan da değişik dinleri, inançları, değerleri ve gelenekleri öğrenmelerine yardımcı 

olur.  

Öğrencileri düşünme, analiz etme, yorumlama ve doğru inanç, ahlak gibi 

konuları değerlendirmeye zorlar.  

Din eğitimi öğrencilerin kimliklerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Kendi 

topluluklarında ve çoğulcu bir toplum yapısı içerisinde bireysel olarak gelişmelerini 

sağlar. Ayrıca din eğitiminin öğrencileri yetişkinliğe, iş hayatına ve hayat boyu süren 

bilgiye hazırlamada çok önemli rolü vardır. Öğrencilerin diğer kişilere, özellikle de 
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inancı farklı olanlara karşı saygılı ve duyarlı olmalarına imkân verir. Anlayışı 

arttırır, önyargıyla savaşmaya yardımcı olur.
215

  

Buradan hareketle; din eğitiminin okul programlarında yer almasının önemini 

birkaç madde altında özetleyebiliriz.   

 Manevi, Ahlaki, Sosyal ve Kültürel Gelişme; 

Öğrencinin ve toplumun manevi, ahlaki, sosyal, kültürel, zihinsel ve fiziksel 

gelişmesi, öğrencinin fırsatlara hazırlanması ve hayata hazırlanmasında din 

eğitiminin önemi vurgulanmaktadır. 

 Kişisel Gelişim ve Mutluluk; 

Din eğitimi öğrencinin yetişkinlik dönemi, iş hayatı ve hayat-boyu öğrenme 

durumlarına hazırlanmasında önemli rol oynar. Öğrencinin birey olarak mutlu ve 

kişisel yeterlikleri ve kendine güveni artmış olarak yetişmiş olması toplumsal planda 

sorunsuz vatandaşlara işaret etmektedir.  

 Toplumsal Uyum; 

Din eğitimi toplumsal uyum konusunda da önemli rol oynar. Öğrencilerin 

toplumda karşı karşıya geldiği farklılıkları anlamada, bu farklılıkları 

değerlendirmede, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı durmada yardımcı olur. Dinlerarası 

iletişim, karşılıklı hoşgörü ve diyalog gibi tutumları geliştirmede önemli yeri olan bu 

konuya aşağıda ayrıntılı olarak yer verilecektir.  

Din eğitimi öğrencinin kendi hayatı ve toplumsal hayatını anlamlandırmada 

önemli bir yerde durmaktadır. Öğrenciler din eğitimi ile kendi inançlarını ve bu 

inancın toplumsal hayatı nasıl etkilediğini öğrenme fırsatı bulmaktadır. Din eğitimi, 

yaşadıkları toplumda farklı inançlarla birlikte yaşama kabiliyeti geliştirirken, aynı 

zamanda öğrencilerde kimlik ve aidiyet duygusu oluşturur.
216

 

İngiltere’de din eğitimi, daha çok diğer dinler ve kültürler ile iletişimi ve barışı 

bakımından ele alındığında anlam ifade etmektedir. Zira din eğitimi ile öğrenciler 
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Hristiyanlık ya da diğer dinler hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda toplumda 

yalnız olmadıklarının farkına varmaktadırlar. Birlikte yaşadığı diğer inanç 

sahiplerine karşı önyargıdan kurtulur.  

 

 

5. Toplumsal Uyum (Community Cohesion) 

 

Toplumsal uyum ya da çokkültürlü toplumlarda, toplumu oluşturan grupların 

genel yapıya entegre olması konusu eğitim-öğretimin temel amaçları içerisinde yerini 

almıştır. Eğitimin toplumsal barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, empati yeteneği ve 

toplumsal uyum gibi evrensel ilkelere hizmet etmesi yönünde beklentiler her 

toplumda olduğu gibi; İngiltere gibi çokkültürlü toplumlarda bu beklentiler daha da 

artmaktadır. Kişi hangi dini, etnik, kültürel, bölgesel ya da ulusal mirasa sahip olursa 

olsun ortak duygu, İngilterelilik (British) bilincinin oluşması, vatandaşlık kültürünün 

tesisi gibi davranışlar ile yaşadığı toplum ile uyum içerisinde olmalıdır
217

 beklentisi 

kavramın temel amacı olarak nitelendirilmektedir. 

Azınlık gruplarının entegrasyonu konusu İngiltere için dil, kültür ve 

vatandaşlık bilincinin gelişmesinin yanında, ulusal güvenlik açısından da başka bir 

anlam taşımaktadır. Burada diğer Avrupa ülkelerinin entegrasyon anlayışının 

ötesinde bir şey söz konusudur. 11 Eylül hadisesi ve son on yıl içerisinde İngiltere’de 

meydana gelen olaylar, azınlıklar üzerinde psikolojik ve toplumsal bir baskının 

oluşmasının yanında, devletin de gözünü bu gruplarının üzerine diktiği bir sürecin 

başlangıcıdır. Son yıllarda ülkede yaşayan azınlıklar ve dinî gruplar ile ilgili 

yazılanların büyük çoğunluğunun bu konu etrafında dolaştığı açıkça görülmektedir.   

Din, entegrasyonu etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak dinlerin değişime karşı olan direnci ve etkisi bazılarınca entegrasyona engel 

teşkil ettiği yününde yorumlanmıştır. Uyum ve entegrasyon kavramı sosyolojik 

olarak ele alındığında da kaçınılmaz olarak dinî gruplara götürmektedir. Bu durumda 

dinî grupların uyum politikalarının hedefi olması doğrudan bir sonuç olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Konunun tarafları olan genel toplumsal yapı, devlet ve inanç grupları bu 

durumun farkındadır. Günümüzde asimilasyonun kabul edilemez bir dayatma olduğu 

herkes tarafından kabul edilirken, yerini yeni anlayışlar olan entegrasyon, uyum ve 

çokkültürlülük gibi kavramlara bırakmıştır.  

Dinlerin çatışma ve ayrışma aracı olması mümkündür. Tarih bunun örnekleri 

ile doludur. Ancak başarması zor olan, bu durumu tersine çevirip dinleri toplumu bir 

arada tutan bir tutkal haline getirmektir. Toplumsal uyum, kültürlerin bütün 

renklerinin yansıtıldığı bir yapı ile mümkün hale gelecektir. Bunu gerçekleştirme 

aracı olarak ilk akla gelen ise eğitimdir.  

Toplumsal uyum konusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamında tutum 

ve davranış oluşturma hedeflenirken, bu durum din eğitimi gibi derslerde özel 

amaçlar halini almaktadır. 

Toplumsal Uyum konusu 2006 Eğitim ve Denetim Yasası (The Education and 

Inspections Act 2006) ile İngiltere'deki tüm okullar için zorunlu olmuştur. Ancak 

İngiltere’de toplumsal uyum konusu uzun yıllardır gündemde olmasına karşın eğitim 

alanında resmi kayıtlara, 2002 yılında yerel eğitim birimlerinin yayınlarında 

rastlanılmaktadır.
218

  

Bu belgelerde;  

 Bütün toplumlar için ortak vizyon ve aidiyet duygusu taşıma,  

 Şartları ve alt yapıları/geçmişleri farklı insanları takdir etme ve olumlu 

değerler kazandırma, 

 Farklı tecrübeleri olanların benzer hayat fırsatlarına sahip olma, 

 İşyerinde farklı geçmişleri olan kişiler arasında okulda ve komşuluklarda 

güçlü ve olumlu ilişkiler geliştirme
219

 özelliklerini kazanan toplum, uyumlu 

toplum olarak nitelendirilmektedir.  

Toplumsal uyum kavramını politik çerçevede değerlendiren bilim adamları 

temelde beş bileşenle bu kavramı açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar; 
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 Ortak değerler ve yurttaşlık kültürü, 

 Sosyal düzen ve sosyal kontrol, 

 Sosyal dayanışma ve eşitsizliğin azalması, 

 Sosyal ağ/şebekeler ve sosyal kapital ve 

 Toprak bağı ve kimliktir.
220

 

Din Eğitimi yolu ile öğrencilerde toplumsal uyum konusunda dört aşamalı olarak 

geliştirilmesi planlanan davranışlar şu şekilde sıralanmıştır; 

1. Okul Toplumu: Din eğitimi, kültürlerin, inançların ve değerlerin çeşitliliğini 

olumlu bir bağlam içinde kutlanmasını ve araştırılmasını sağlayan pozitif bir 

kontekst oluşturur. 

2. Yerel Toplum: Din eğitimi, din ve inanç çeşitliliği kalıplarını araştırmak ve 

farklı yerel gruplarla bağlantılar kurmak için fırsatlar sağlar. 

3. İngiltere Toplumu: İngiltere’de din ve inanç çeşitliliği çalışmaları ve bunun 

ulusal/toplumsal hayata nasıl etki edeceği din eğitiminin önemli bir odak 

noktasıdır. 

4. Küresel Toplum: Din eğitimi, din ve inanç çeşitliliğini ve dünya meseleleri 

üzerine etkisini tanıyan küresel öneme sahip konularda çalışma yapar.
221

 

Toplumsal uyum kavramının vurgu yaptığı konulara bakıldığında aslında dinin 

doğrudan ilgili olduğu manevi, duygusal ve pratik alanları içermediği, ancak belki 

ahlaki konularda dinden referanslar ile desteklenebilecek konular olduğu 

görülmektedir. Kavramın refere ettiği değerlerin din dersinden çok vatandaşlık 

bilgisi dersinin amaçlarına hizmet ettiği anlaşılmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda “toplumsal uyum” kavramının okullarda hangi konseptte 

kullanıldığına örnek teşkil edecek bilgiler verilmektedir.  
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Tablo 7: “Toplumsal uyum” kavramı ile ilişkili kelime ve ifadeler ile okullardaki 

kullanım oranları.
222

 

 

Toplumsal açıdan önemi tartışılmaz olan ve bunun din eğitiminin de konusu 

olması gerektiği üzerinde uzlaşılan toplumsal uyum konusu, din dersi öğretim 

                                                           
222 

Bu veriler 2010 yılında Eğitim Bakanlığı için yapılan, okulların ve yerel otoritelerin “toplumsal 

uyum” konusundaki tutumları ile öğrencilerde bu kavram etrafında oluşan fikirleri ölçmek üzere 

yapılan bir araştırmadan alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Chris Phillips, Daniel Tse, Fiona 

Johnson Ipsos Mori, Community Cohesion and Prevent: How Have Schools Responded?, 

Research Report, Department for Education, 2011, s. 29.
 

Okulunuz ve yerel bölgeyi düşündüğünüzde aşağıdaki kelime ya da kavramların 

hangilerini “toplumsal uyum” terimi ile ilişkilendirirsiniz? 

 Tüm Okullar  İlköğretim  Ortaöğretim  Özel 

Okullar  

Temel:  Tüm katılımcılar %  %  %  %  

Vatandaşlık  87  87  85  89  

Çokkültürlülük  85  85  84  84  

İnanç  82  83  81  76  

Irk/Etnisite  82  81  84  79  

Engellilik  74  74  73  90  

Sosyo-ekonomik durum  73  71  85  71  

Cinsiyet  68  68  70  72  

Gelenek  64  66  60  51  

Yaş 64  63  66  59  

Mahrumiyet 63  61  75  67  

Anti-Sosyal Davranış  62  59  76  59  

Cinsel Kimlik  46  43  60  49  

Britanyalılık  41  41  43  28  

Şiddet içeren aşırılık 31  30  39  27  

Radikallik 27  26  34  21  
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programında nasıl gerekçelendirilmiştir? Bu konuda 2004 Ulusal Programında 

aşağıda yer verilen biçimiyle yer almaktadır.    

 Din eğitiminin önemine şu şekilde açıklama getirilmektedir “din eğitimi 

öğrencilerde başkalarına karşı -özellikle de kendisininkinden farklı olan 

inanç ve değerlere sahip olanlara-  saygı ve duyarlılık geliştirir. 

  Din eğitimi “ortak iyilik için farklı değer ve çeşitliliğe hazır olma” tutumu 

geliştirmeyi içerir. 

  Din eğitimi “ırklar ve inançlar arası uyum ve herkese saygıyı” teşvik eder, 

katkıda bulunur. 

  Her yaştan öğrencinin çalışma programları farklı inançtaki insanlar ile 

benzerlikleri ve farklılıkları yansıtan karşılaşmaları içerir. 

 'çoğulcu bir toplumda dini çeşitliliğin önemini değerlendiren' amaç 

derecelerini içerir.
223

 

 

 

6. Din Eğitiminin Okul Programına Katkısı 

 

Din eğitimi dersi öğrencinin kişisel hayatı ve manevî gelişimiyle birlikte, dalga 

dalga çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu davranışlar ortaya çıkarmakta, okulda da 

öğrenciler üzerinde bu tutum ve davranışlar gözlenmektedir. Bu ders, öğrenciyi 

manevî, ahlaki, sosyal ve kültürel açıdan geliştirmekle birlikte iş hayatı ve yetişkinlik 

dönemlerinde de olumlu etkiler oluşturacak kazanımlar geliştirmektedir.  

Din eğitimi dolaylı olarak okul etkinliklerini ve faaliyetlerini de 

desteklemektedir. Din Eğitiminin okul programına katkısı iki madde olarak 

sıralanmıştır.  

1. Öğretim Programının Değerlerini Destekleme: 
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Din eğitiminin doğruyu, adaleti, insanlara saygıyı ve çevreye duyarlı olmayı 

desteklediği ve teşvik ettiği ve bu bağlamda özellikle vurgu yaptığı konular şu 

şekilde sıralanmıştır. 

 Öğrencinin kendine ve başkasına değer vermesi, 

 Dini inanç ve pratiklerde ailenin ve toplumun rolü, 

 Toplumdaki çeşitliliği, benzerlikleri ve farklılıkları anlayarak kutlamak, 

 Dünyanın gelişimini sürdürmek, 

 Toplumun değişen doğasını ve dinin yerel, ulusal ve küresel topluluk 

üzerindeki etkisinin farkına varıp kabul etme.
224

 

 

2.  Öğretim Programının Amaçlarını Destekleme: 

Amaç 1. Okul Programı tüm öğrencilere öğrenmeleri ve başarmaları için 

fırsatlar oluşturmayı amaçlamalıdır. 

Amaç 2. Okul programı öğrencilerin manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini amaçlamalı ve tüm öğrencileri hayatın tecrübelerine, 

sorumluluklarına ve olanaklarına hazırlamalıdır.  

Bu maddede öğrencilerin kendi hayatları üzerine vurgu yapılarak özel dini 

tecrübeleri ve yaşantıları desteklenmektedir. Bu gelişim ve tecrübe sürecinde 

öğrencinin diğer inançlara ve kültürlere saygı davranışı geliştirmesi 

amaçlanmaktadır. Bu maddenin açıklaması yapılırken bu konuya vurgu 

yapılmaktadır. “Din eğitimi öğrencilerin bilinçlenmelerinin yollarını arar. Bu, 

öğrencilerin dünyadaki dinlerin net bir şekilde anlaşılmasına ve birbiriyle bağlı 

değişik inançların öğrenilmesine yardımcı olur. Ulusal çerçevede dini anlayışın, 

saygının önyargı ile savaşmanın artması için çalışır.”
225

 

Din Eğitiminin sadece dini tutum ve davranışları geliştirme amacı gütmediği, 

yanı sıra öğrencinin bütün hayatını etkileyecek davranışları da edindirmesi 

amaçlanmaktadır. Aşağıdaki maddelerde sıralanan bu tutumlar, öğrencinin 
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şahsiyetini oluşturan temel özellikleri içerdiği gibi kişisel ve sosyal hayatındaki 

maddi ve manevi erdemleri içermektedir.   

1. Manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimin din eğitimi ile teşvik edilmesi, 

2. Vatandaşlığı teşvik, 

3. Kişisel, sosyal ve sağlık eğitimini teşvik, 

4. Temel Becerileri Teşvik,  

 İletişim, 

 Sayı uygulaması, 

 Bilgi teknolojisi, 

 Diğerleri ile çalışma, 

 Kendi öğrenme ve performansını geliştirme, 

 Problem çözme, 

5. Programın diğer yönlerini teşvik, 

 Düşünme becerileri, 

  Mali yetenek, 

 Yaratıcılık ve kültür, 

 Irksal eşitlik ve toplumsal uyum için eğitim, 

 Bilimsel, medikal ve sağlık konularında etkin katkı, 

 İş, meslek ve iş ile ilişkili öğrenme, 

 Sürdürülebilir gelişim için eğitimdir.
226

 

 

 

7. Din Eğitiminde Tutumlar 

 

Tutum; insan davranışlarına yön veren ve bu davranışların olumlu ya da 

olumsuz olmasını sağlayan bir iç durumdur. “Belirli bir takım kişi, nesne ve olaylara 

karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan öğrenilmiş bir eğilim”
227

 

olarak tanımı yapılan kavram, insan davranışlarının sebeplerini oluşturan etkenlerden 

birisidir. 
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Tutumu konu edinen sosyal psikoloji bu yapıyı düşünce/biliş (tutum nesnesine 

yönelik düşünce ve inançlar), duygu (tutum nesnesine yönelik duygusal reaksiyonlar) 

ve davranış (tutum nesnesine yönelik davranış biçimleri)
228

 olarak üç bileşeni ile 

açıklamaktadır. Öğrencilerin hayatlarında tutum geliştirmenin din eğitimi açısından 

önemi tanımlardan ortaya çıkmaktadır.  Zira eğitim etkinliklerinin tamamı kişide 

tutum, davranış ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin kendi dini 

anlayışı ve tecrübesi ile birlikte çevredekilere karşı oluşturacağı yargıların istenen 

yönde gelişmesi ve davranışa dönüşmesi edineceği tutuma bağlıdır.  

Bu açıdan din eğitiminin öğrencilerde olumlu tutumlar geliştirmesi hayati 

önem taşımaktadır. Bu tutumlardan programların bütün aşamalarında göz önünde 

bulundurulan başlıca dördü şunlardır. 

 Öz-bilinç/kişisel farkındalık, 

 Herkese saygı, 

 Açık fikirlilik, 

 Değerlendirme ve meraktır.
229

 

Bu tutumlar öğrencinin kendi dinî inancını temsil, korkusuzca diğerleriyle 

paylaşma, dinî, ahlaki ve manevî fikirlerini geliştirme, kendisini ve insan olarak 

değerini bilme, yeni şeyler öğrenmeye isteklilik gibi öğrencide maddeden manaya, 

içten dışa ve kendisinden topluma ulaşan bir tecrübe süreci yaşamasını 

amaçlamaktadır.  

Burada diğer dinler hakkında tutum oluşturmayı amaçlayan madde “herkese 

saygı” maddesidir. Bu tutum öğrencilerin;  

 Diğerleri kendisinden farklı görüşlere sahip olsa bile diğerlerinden 

öğrenmeye istekli olma ve dinleme kabiliyetinin gelişmesi, 

 Ortak iyi için farklılık ve farklı değerlere hazır olma, 

 Bazı inançların kapsayıcı olmadığını takdir etme, 

 Onların kendi önyargılarını kabullenmek, tanımak ve hazırlıklı olmak, 
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 Diğerlerinin fikirleri ve duygularına karşı duyarlı olmak
230

 

Olarak sıralanan davranışlar edinmelerini amaçlamaktadır. 

 

 

8. Zorunlu Din Eğitimi Programı Tartışmaları 

 

İngiltere, günümüzde dini değerleri önemseyen ve gündelik hayatta bunun 

etkilerinin görünür olduğu bir toplum yapısı taşımamaktadır. Aksine son yüzyılın 

ikinci yarısından başlamak üzere dinin ve dini değerlerin insanların hayatından 

çekildiği ve kamusal alanda görünürlüğünü yitirdiği bir seyir izlemektedir. 1960 

sonrası İngiliz toplumu hızlı bir değişim yaşamıştır. Bu değişim kürtajın ve 

homoseksüelliğin kanunileştirilmesi (1967), boşanmanın kolaylaştırılması (1969), 

kadın hareketlerinin artması ve müzikten modaya kadar geniş bir yelpazede kendini 

göstermiştir.
231

 Sekülerleşme olarak tanımlanan bu durumdan, en çok Hristiyanlığın 

etkilendiği söylenebilir.
232

  Araştırmalar ve sayısal verilerin desteklediği bu durum, 

beraberinde 1944 yılından beri uygulanan zorunlu din eğitimini tartışmaya 

açmaktadır.  

İngiltere’de toplumsal tabanlı bazı örgütler okullarda zorunlu din eğitimi 

uygulamasına karşı çıkmaktadır. Örneğin, İngiltere Hümanistler Derneği (The British 

Humanist Association) din eğitimine şiddetle karşı çıkan kuruluşlardan birisidir. Bu 

dernek din eğitimi yerine, mezhebe dayalı olmayan, seküler bir öğretim programı 

yapılması görüşündedir. Ayrıca okulları seküler kuruluşlar olduğu ve laiklik ilkesi 

gereğince din eğitiminin bu kurumların dışında tutulması gerektiğini öne 

sürmektedir. Dernek, din eğitimi dersinin isminin “felsefe” ve içeriğinin de din, tarih 

ve aralarındaki ilişkileri içine alacak şekilde değiştirilmesini önermektedir.
233
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İngiltere’deki seküler tabanlı oluşumlardan olan Ulusal Seküler Toplum (The 

National Secular Society) adındaki kuruluş da, din eğitimi konusunda eleştirilerini 

yüksek sesle dillendirmektedir. Kuruluş din eğitimi programlarını “beyin yıkama 

faaliyeti” olarak nitelendirmekte, programın dinleri “sorgulanması gereken bir konu 

olmak yerine, kucaklanması/kabul edilmesi gereken bir gerçek” olarak sunduğunu 

ifade etmektedir.
234

   

Bir diğer kuruluş olan İngiltere Müslüman Konseyi (The Muslim Council of 

Britain) dinlerin öğretimi konusunda saygılı olunması gerektiğini ve bu öğretimin, 

toplumdaki diğer dinlerin inançları öğretiminde de dengeli olunması gerektiği 

konusuna vurgu yapmaktadır.
235

 

Din eğitiminin okullardaki uygulamasına karşı çıkan ya da içeriğini eleştiren 

kuruluşların birçoğu temel değerlere saygı çerçevesinde ortak fikirler beyan 

etmektedir. Din eğitimi konusunda dinî kurumların temsilcileri aşağıdaki maddelerde 

sıralanan konularda mutabık kalmışlardır.  

 Kişini inancı ne olursa olsun saygı duyulmalıdır. İnancın türü dini, kültürel 

ya da herhangi bir formda da olsa saygı duyulmalıdır.  

 Toplumun çoğunluğunun ait olduğu büyük dinler ve tek tanrılı olanların 

zemininde temel değerlere vurgu yapılmalıdır.  

 İnançlar sadece teist inançlardan ibaret değildir. İnançla birlikte gelenekten 

ahlaka, ilişkilerden, bilginin tasarımına kadar her şeyi kapsayan bir dünya 

görüşü vardır.  

 Veliler çocuklarını kendi inanç okulları olmadığında başka dinî inançların 

okullarına göndermek isteyebilir.  

 Cinsellik eğitimi kamusal alanda yer aldığı ve ahlaki kodlara aykırı olduğu 

için bazı inançlar için sorun oluşturmaktadır.
236

 

İngiltere tarihine bakıldığında dinin/Hristiyanlığın önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. Hristiyanlık bu ülkede kültür, dil ve tarih üzerinde etkin bir unsur 
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olarak yerini almıştır. Bu yapı içerisinde din eğitimi gelecekte nasıl bir şekil 

alacaktır? Din dersinin geleceği hangi sınırlar içerisinde tartışılmaktadır? 

Yukarıdaki sorulara toplumsal yapının gelişimi ile hukuki yapının gelişiminin 

tezat teşkil ettiği gibi doğrudan bir cevap vermek mümkündür. Zira toplumsal 

yapının günden güne sekülerleşmesine rağmen ülkedeki kanuni düzenlemelere 

bakıldığında din derslerinin sistem içerisinde yerinin güçlendirildiği görülmektedir. 

Son 25 yıl içerisinde yapılan köklü düzenlemelerde bu açıkça görülmektedir. Bu 

durumun toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı da söylenemez. Bazı marjinal dinî 

ve fikri akımlar dışında okullardaki din derslerine karşı çıkan yoktur. Tartışmaların 

derslerin varlığından çok içerik ve yöntem üzerinden yürütüldüğü söylenebilir.  

Gelişmeler göstermektedir ki, gelecekte uzun süre varlığını sürdürecek olan din 

dersleri, içerik ve yöntem olarak din dersi olmaktan çok toplumu bir arada tutmaya 

yarayan bir enstrüman olarak şekillenecektir. Devlet okullarında durum bu şekilde 

olurken inanç temelli okulların din eğitimi konusunda ciddi bir yer edineceğini 

kestirmek güç değildir.  

 

 

9. Program Geliştirme Çalışmaları ve Modeller  

 

Ortaya çıkan birçok model ve uygulamaya rağmen din eğitiminde yeni model 

arayışları halen devam etmektedir. Yeni modellerin öncekilerde olduğu gibi 

çokkültürlük üzerine inşa edildiği görülmektedir. Toplum katmanlarını göz ardı 

etmeyen ve diğerlerini de bu yapının birer unsuru olarak gören bu çalışmalar, ümit 

vericidir. Özellikle İngiliz eğitim sistemi ve din eğitimi uygulamaları üzerinde 

geliştirilmeye çalışılan bazı modelleri bu başlık altında incelenmiştir. 
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a. Warwick Modeli (Yorumlayıcı Din Eğitimi) 

 

Yeni program geliştirme çalışmaları ve modelleri içerisinde, Robert Jackson ve 

ekibi tarafından geliştirilmeye çalışılan Yorumlayıcı Yaklaşım (Interpretive 

Aproach), üzerinde durmaya değer bir nitelik taşımaktadır.  

Bu yaklaşım, araştırmanın din eğitimi yaklaşımları bölümü başlığında ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. Hatırlanacağı üzere, etnografik kaynaklı materyallerin 

öğrencinin sınıfta kullanacağı malzemeler arasına girmesini öngören bir yaklaşım 

olarak nitelendirilmektedir. 

Warwick Projesi olarak bilinen bu model çokkültürlülüğü günümüz 

İngiltere’sinde din eğitimine entegre etme çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje 

1983 yılında Robert Jackson danışmanlığında başlatılmış ve halen yürütülmektedir. 

Program geliştirme süreci üç aşamalı olarak yürütülmüştür. Birincisi; proje takımı 

İngiltere’de çocuklarla ilgili farklı dinî grup ve toplulukların etnografik ilişkileri 

üzerine araştırmalar yapmıştır. Yaklaşımın teorisi de sosyal bilimler, literal eleştiri, 

dini araştırmalar ve diğer kaynaklar kullanılarak geliştirilmiştir.
237

 İkinci olarak; 

araştırma ile alanda, yani sınıftaki din eğitimi ile ilişkilendirilecek teori - pratik 

ilişkisi metodunun tespiti yapılmıştır. Üçüncü aşama ise; din eğitimi için bir 

yaklaşım geliştirmek
238

 olarak yürütülmüştür.  

Yorumlayıcı Program Modelinin anahtar kavramları vardır. Robert Jackson bu 

kavramları şu şekilde açıklamaktadır; 

Temsil: Din eğitiminde dini gelenekler sadece sınırlı sistemlerle tanıtılmamalı, 

yanı sıra o dinin farklılığını ve her birinin eşsizliğini tanımalıdır. 

Yorum: Dinî geleneklerin işlenmesinde öğrencilerden kendi varsayımlarını bir 

kenara bırakması beklenmemeli, aksine kendi kavramlarını diğerleri ile 

karşılaştırmalıdırlar. “Öğrencinin kendi bakış açısı öğrenme işleminin esas 

parçasıdır”. 
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Yansıma: Dinî gelenek çalışmaları sayesinde öğrenciler kendi yaşam yollarını 

yeniden değerlendirmeli; eğitim malzemesi konusunda yapıcı eleştirel olmalı ve 

yorumlama süreçlerinin gelişimi konusunda kendi öğrenme doğasını yansıtan bir 

farkındalık oluşturmalıdır.
239

  

Jackson, program geliştirme ekibi tarafından yapılan araştırmanın tespitlerine 

göre okullara din eğitiminin geliştirilmesi için önerilerini şöyle sıralamaktadır.  

1. Okulların coğrafi, sosyal şartları ve farklı başlama noktaları ile öğretim 

yaklaşımları talepleri ciddi olarak ele alınmalıdır.  

2. Öğrenciler arası diyalog ciddiye alınmalıdır. Öğrenciler arasında düzenlenen 

diyaloglarda ilginç tecrübeler ortaya çıkmaktadır. İngiltere’de bazı okullar 

bu metodu uygulamakta ve olumlu sonuçlar almaktadır. 

3. Devlet okullarındaki din eğitiminin temel amacının dinleri anlama ile ilgili 

olması sebebiyle farklı dinî gruplardan gelen öğrencilerin bu amaca uygun 

olarak dinî anlayışlarının geliştiği gözlemlenmektedir.
240

  

 

 

b. Toledo Kılavuzu 

 

Son dönemde çokkültürlü eğitim bağlamında yapılan en kapsamlı 

çalışmalardan birisi Toledo Kılavuzu (Toledo Guiding)’dur. AGİT tarafından 55 üye 

ülkeyi kapsayacak şekilde inançların öğretiminde bir takım standartlar geliştirilmek 

üzere Toledo Kılavuzu adında bir rapor hazırlanmış ve bu ülkelerin konu ile ilgili 

görüşleri bu raporda sınanmıştır. Toledo Raporu temelde öğretim programlarının 

hazırlanması ve öğretmenlerin eğitimi gibi iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Rapora göre; öğretim programı, ders kitapları ve diğer eğitim materyalleri din 

veya seküler yaklaşımlar arasında ayırımcılık yapılmadan hazırlanmalıdır. Program, 

                                                           
239

 Jackson, Religions and Education in England Social Plurality,  s. 196. 
240

 Robert Jackson, Religious Education and Human Rights, s. 3. 
 

Bkz..http://www.religionandsociety.org.uk/attachments/files/1329132926_Jackson-final.pdf, 

erişim: 28.06.2012. 

http://www.religionandsociety.org.uk/attachments/files/1329132926_Jackson-final.pdf


107 

geliştirme ve uygulamaya açık olmalı ve öğrencilerin yorum ve önerileri için fırsat 

verilmelidir. Toledo Raporunda bir AGİT üyesi ülke olan İngiltere’de dinler ve 

inançlar hakkında etkin bir öğrenme imkânı sunmanın yanında avantaj ve 

dezavantajları ile birlikte dinler ve inançlar hakkında program yaklaşımı olarak 

benimsenmiş bir uygulamanın olduğundan bahsedilmektedir.
241

  

Toledo Raporunun, zaman zaman İngiliz din eğitimi modelini referans olarak 

aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, çokkültürlü bir din eğitimi modeli geliştirme 

çabası içerisinde olduğundan, sosyal olarak bu yapıyı taşıyan ülkeler tarafından takip 

edilmektedir. Bu açıdan İngiltere için de bir model olup olmayacağı gelecekte 

görülecektir.  

 

 

 9. Mutabakat Öğretim Programı (The Agreed Syllabus) 

 

İngiltere’de 1944 Eğitim Reformu ile din eğitiminin tüm okullarda zorunlu 

olduğu ve bu eğitimin bir program dâhilinde olacağı kayıt altına alınmıştır. Din 

Eğitiminin mahalli idareler tarafından oluşturulacak bir komisyonun hazırlayacağı 

Mutabakat Öğretim Programı çerçevesinde verilmesi yine bu reformun bir sonucu 

olmuştur.  

1944’ten günümüze kadar programların içeriği ve tarzına bakıldığında köklü 

değişiklikler olduğu görülecektir. Okulların Kilisenin etkisinden uzaklaşması, 

toplumsal yapının farklılaşması, program hazırlama komisyonu katılımcılarının diğer 

dinler lehine arttırılması bu değişikliklerden sadece birkaçıdır. Din öğretimi konusu 

olarak temelde İncilin merkeze alınması, öğrencilerin hayatlarını anlamlı kılması 

konusunda ciddi tenkitler ortaya çıkarmış, neticede öğrenci merkezli öğretim 

metotları geliştirilmeye başlanmıştır.  
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Günümüz Mutabakat Öğretim Programları, 1988 ve 1996 Eğitim Reformları ile 

dizayn edilmektedir. Bu programlar 1996 Eğitim Reformunun “Schedule 31” 

bölümüne göre düzenlenmektedir.
242

 

Mutabakat Öğretim Programı, Ulusal Çerçeve Program esas alınarak Yerel 

Eğitim Otoriteleri tarafından İngiltere Kilisesi ve diğer dini kuruluşlar ve 

eğitimcilerin de katıldığı komiteler işbirliği ile hazırlanır. İngiltere’de sayıları 150’yi 

bulan SACRE’ler her beş yılda bir bu programları tekrar gözden geçirir, revize eder 

ya da yeniden oluştururlar. 

Mutabakat Programlarının birçok akademik disiplini dikkate alması gerektiği 

ancak programlarda bunun göz ardı edilerek, daha çok değişik dinlerin farklı 

özelliklerine odaklandığı eleştirisi getirilmektedir.
243

 Ülke genelindeki yerel eğitim 

otoritelerinin yapısı göz önüne getirilecek olursa bu eleştiriye hak verilebilir. 

Mutabakat Öğretim Programları incelendiğinde birçoğunda yakın benzerlikler 

görülmektedir. Yerel Eğitim Otoritelerinin bir diğer programı kendi bölgeleri için 

adapte etmeleri sebebiyle bu benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Bu benzerliğin en 

önemli sebeplerinden birisi de bütün programların Ulusal Çerçeve Programı esas 

alıyor olmalarıdır.  

Mutabakat Öğretim Programları ile ilgili bir başka tartışma konusu da, 

programlarda dini çeşitliliğin yeterince yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Programlarda altı 

temel dinin öğretime konu edilmesine rağmen, gerek Hristiyan geleneği içerisinde 

ortaya çıkmış etnik ve yorumsal farklılıklar, gerek diğer dinî çeşitliliğin gerektiği 

gibi yansıtılamadığı ifade edilmektedir. 
244

 

Bu bağlamda ortaya çıkan sorunlardan birisi de; programların dayandığı 

kanunlarda, Hristiyanlık dışındaki dinlerin genel ifadeler ile zikredilmesidir. 1996 

Eğitim Reformunda “İngiltere’nin dini geleneği temelde Hristiyanlıktır.” ifadesi yer 

alırken, devamında “İngiltere’de temsil edilen diğer temel dinler”
245

 denilerek bu 
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dinlerin hangileri olduğu netleştirilmemektedir. Bunun içeriğinin doldurulması yerel 

idarelere bırakılmaktadır.  Bu durum yerel idareleri bir açıdan özgür bırakırken, diğer 

bir açıdan ülkede kendini temel dini akımlar içerisinde gören grupların 

mağduriyetine sebep olabilmektedir.  

Mutabakat Öğretim Programlarının merkezileştirilmesi konusunda zaman 

zaman ülkede tartışmalar da yapılmaktadır. Bu konu programların kontrolünün de tek 

elde toplanması anlamına gelmektedir ki, ülkedeki azınlıklar ve dinî gruplar için 

tartışma yaratacağı kesindir.  

 

 

a. Öğretim Programı Hazırlama Komisyonları 

 

İngiltere’de din eğitimi öğretim programı hazırlama görevi ilk defa 1944 

Eğitim Reformu’nda belirlenen ve günümüze kadar da değişmeden devam eden bir 

uygulama ile yerel bölge eğitim birimlerine devredilmiştir. 1944 Eğitim Reformu 

program hazırlayıcıları arasında “diğer dinî gruplar” ifadesi kullanmıştır. Bu ifadenin 

1944-1960 yılları arasında ifade ettiği anlam ile 1960 sonrası yüklendiği anlam aynı 

olmamıştır. Şöyle ki; ilk dönem diğer dinî gruplar ifadesinden Anglikanizm’in 

dışında kalan Hristiyan mezhepleri ile Yahudiler anlaşılmıştır. Ancak toplumsal 

yapının değişmesi ile ortaya çıkan yeni dini inançlar sebebiyle, ikinci dönemde bu 

ifade Hristiyanlık dışında kalan diğer dinler ve inançlar olarak yorumlanmış ve 

uygulamaya bu şekilde yansımıştır.
246

 Din eğitimi dersi ve programlarının kilit 

kavramlarından olan bu ifade, uzun yıllar tartışma konusu olmasına rağmen 

günümüzde teamül olarak yerini bulmuştur.  

Sayıları 150’nin üzerinde olan bu yerel bölgeler kendi etnik ve dini yapılarına 

uygun farklı programlar hazırlayabilmektedirler. Burada program hazırlama 

sürecinde aktif olarak yer alan üç temel kurum ile bu süreçteki görev ve 

sorumlulukları ele alınmıştır.  
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a. a. Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi   

 

Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi (Standing Advisory Council for 

Religious Education-SACRE) yerel bölgelerde din eğitiminin yerel programlara göre 

yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuş bir danışma birimidir. Yerel Eğitim 

Bölgelerinin (LEA) içerisinde kurulmuştur ve her eğitim bölgesi bu konseyi 

kurmakla yükümlüdür. Konseyin görev ve sorumlulukları 1996 Eğitim Reformu ile 

son şeklini almıştır. Bu konsey, öğretme metotları, öğretim materyalleri ve 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin sağlanması konuları üzerinde yoğunlaşır.
247

  

Konseyin bir diğer görevi de her yıl din eğitimi konusunda rapor yayınlayarak 

okullara, öğretmen enstitülerine ve öğretim programı birimlerine ulaştırmaktır. Bu 

rapor, Konseyin Yerel Eğitim Otoritesine üzerinde anlaştıkları herhangi bir konudaki 

tavsiyelerini içerir. 

Konseyin bu tavsiyecilik rolü, iki konudaki sorumluluğundan kaynaklanır. 

Birincisi, LEA’nın Mutabakat Öğretim Programını gözden geçirmesini gerektirebilir. 

İkincisi, okullardan ibadet eylemi için yasal gerekliliği gerektiren bir değişiklik 

isteğini dikkate alabilir. Bu istek okullardan genellikle çoğunluğu Hristiyanlık dışı 

dinlerden oluşan öğrencilere ibadet ortamı sağlama talebi olarak gelebilir ve Konsey 

buna onay verirse okul bu konuda yer belirleyebilir.
248

 Bu tür bir revizyon ya da 

gözden geçirme talebinin olup olmayacağı durumu her bir temsilcinin bir oy hakkı 

üzerinden değerlendirilerek kararlaştırılır.
249

  

Yasa gereği (1996 Eğitim Reformu) Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi 

(SACRE)’ni oluşturan dinî ve sosyal kuruluşlar şunlardır: 

 Hristiyan Mezhepleri (Baptist Birliği, Methodist Kilisesi, Yeni Kiliseler, 

Ortodoks Kiliseleri, Kuveykırlar (Religious Society of Friends), Roman 

Katolik Kilisesi, Kurtuluş Ordusu (the Salvation Army), Birleşik Reform 

Kilisesi) 
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 Diğer Dinler (Budizm, Hinduizm, İslam ve Yahudilik) 

 Anglikan Kilisesi (üç temsilci) 

 Belediye Meclis Üyeleri (beş temsilci) 

 Müdürler ve Öğretmen Dernekleri 

 Yerel Eğitim Otoriteleri (LEA)
250

 

 Ayrıca dini vakıf ve derneklerle insan hakları örgütleri gibi kuruluşlar da 

farklı bölgelerde bu yapının içerisinde yer alabilmektedirler.  

Ülkedeki SACRE’leri izleme konusunda 2008 yılında yayınlanan bir rapora 

göre, SACRE’lerdeki diğer dinlere ait temsilcilerin oranı şu şekilde verilmiştir. 

SACRE’lerin %45’inde diğer dinlerin temsilcileri çoğunlukla temsil edilmekte, 

%10’unda ise Yahudi-Hristiyan inancının dışında sadece bir ya da iki temsilci 

bulunmaktadır. Ayrıca 7 SACRE, temsilcilerinin kompozisyonu hakkında bilgi 

vermemiş, %17’si temsilcilerinin hangi dini veya inancı temsil ettiğini 

bildirmemiştir. Rapora göre sadece bir SACRE Hristiyanlık dışında hiçbir dinin 

temsil edilmediğini bildirmiştir. Bu örgütlerden %37’sinin bölgesindeki diğer inanç 

grupları ile iletişim halinde olduğu bildirilmiştir.
251

   

Din Eğitimi Daimi Danışma Konseyi’nin görevleri şunlardır: 

a. Yerel Eğitim Otoritelerine (LEA) okullarındaki din eğitimi ve mutabakat 

programları konusunda tavsiyelerde bulunmak (Voluntary Aided okullarını 

kapsamaz), 

b. Yerel Eğitim Otoritelerinin din eğitimi için mutabakat programının tekrar 

gözden geçirilip geçirilmeyeceğine karar vermek,  

c. Yerel Eğitim Otoritelerine okullarındaki Toplu Dua ile ilgili tavsiyelerde 

bulunmak (Voluntary Aided/Controlled okullarını kapsamaz),  

d. Hristiyan karakterli olmayan toplu ibadetler için müdüre yapılan talepleri 

dikkate almak, 
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e. Din Eğitimi ve Toplu İbadetler için öğretmenlerin eğitilmesi konularında 

tavsiyelerde bulunmaktır. 

 

 

a. b. Ulusal Sacre’ler Birliği 

 

Ulusal SACRE’ler Birliği (National Association of SACREs), İngiltere ve 

Kanal Adalarındaki 152 SACRE’nin bağlı olduğu ulusal gönüllü bir kuruluştur.
252

 

Üyeler, 9 yönetim bölgesine göre coğrafi olarak gruplandırılmıştır. Ulusal 

SACRE’ler Birliği, üyelerinin yılık üyelik aidatları ile finanse edilen ve kar amacı 

gütmeyen ulusal bir birlik olarak tanımlanmaktadır.
253

  

Bu birlik, 1988 Eğitim Reformundan sonra, SACRE üyeleri tarafından yapılan 

bir toplantı ile Yerel SACRE’leri güçlendirmek ve yeni görevler sunmak amacıyla 

1993 yılında kurulmuştur.
254

 Kuruluşundan itibaren çeşitli vakıflardan destekler 

almıştır.  

Ulusal SACRE’ler Birliği’nin kuruluş sebepleri şu maddeler ile sıralanabilir. 
 

 Yerel SACRE’leri kuvvetlendirir ve sorumluluklarını yerine getirirken 

onlara destek olur. 

 Okul öğretim programının tümü içerisinde yereli sınırlandırıp, din eğitimini 

destekleyerek din eğitiminin tarafı olur.  

 SACRE’lerin ve Mutabakat Öğretim Programı Konferanslarının (Agreed 

Syllabus Conference) çalışmalarını mülahaza eder, inanç birlikleri ve 

öğretmenler ile yerel bazda danışma girişiminde bulunur. 

 Çocuk Bölümü, okullar ve aileler ile diğer ilgili yerler ile iletişim zemini 

geliştirir ve sürdürülmesini sağlar. 

 İnançlar arası anlayış ve duyarlılığı geliştirmeye çalışır.  

                                                           
252 

An Information Booklet about NASACRE, s. 4, http://www.nasacre.org.uk/ , erişim: 24.08.2008.
 

253 
An Information Booklet about NASACRE, s. 13.

 

254 
An Information Booklet about NASACRE, s. 16.
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 Daha iyi öğretmenler ve bütün alanlarda danışmanların yetişmesini 

destekleyerek Din Eğitiminin güçlenmesini sağlar.
255

  

 

 

a. c. Mutabakat Öğretim Programı Konferansı (Agreed Syllabus 

Conference -ASC) 

 

Bu yapı yerel eğitim bölgeleri tarafından oluşturulmakta ve desteklenmektedir. 

Bu konferans bölge eğitim otoritesine din eğitimi programlarının oluşturulması 

konusunda tavsiyede bulunur.  

Mutabakat Öğretim Programı Konferansı dört komiteden oluşmaktadır. Bu 

komite üyelerinden her birinin bir oy hakkı bulunur.  

Komite A: Hristiyan mezhepler, diğer dinler ve dini mezhepler.  

Komite B: İngiltere Kilisesi. 

Komite C: Öğretmen dernekleri. 

Komite D: Yerel Eğitim Birimi.
256

 

 

 

10. Program Dili 

 

İngiltere’de devlet okullarında eğitim dili İngilizcedir. Özel statülü bazı okullar 

dışında (derslerin bir kısmı) İngilizce dışında bir dilde eğitim verilmesi kanunen 

mümkün değildir. Din dersleri üzerinde düşünüldüğünde bazı dinlerin temsilcileri bu 

derslerde dini orijinal metinler okunması ya da orijinal dilin kullanılması konusunda 

talepler dile getirseler de bu dersin İngilizce olmasını ve öğretmenlerin dersleri bu dil 

üzerinden işlemelerini tartışmaya değer bulmamaktadırlar. 

                                                           
255 

An Information Booklet about NASACRE, s. 6-7.
  

256
 Religious Education in English Schools: Non-statutory Guidance 2010, Department for 

Children Schools and Families, (DCSF), s. 13-14. 
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Burada söz konusu olan ikinci önemli konu, azınlıkların din derslerinin 

anadilde verilmesi talepleridir. Benzeri tartışmaların birçok Avrupa ülkesinde uzun 

yıllardan beri yapılageldiği bilinmektedir. Örneğin Almanya’daki Türk toplumu din 

derslerinin Türkçe verilmesi gerektiğine dair taleplerini her platformda dile getirip 

mücadelelerini sürdürmektedir. İlginçtir ki, İngiltere’de bu tartışmaların akademik 

çevreler, dinî gruplar ya da sosyal zeminde tartışıldığı ya da talep edildiğine pek 

rastlanmamaktadır. Bunun farklı sebepleri olmakla birlikte devletin din derslerini 

zorunlu okul programına alması, uyguladığı dinlerarası metot ve belki de en önemlisi 

dersi herhangi bir dinî otoritenin üstlenmemiş olmasıdır. Dersi bir dinî otoritenin 

üstlenmemiş olmasından kastedilen, devletin din eğitimi işini dinlere ve dinî 

kurumlara bırakmamasıdır. Program geliştirme sürecinde kendilerine danışılan bu 

kurumlar sonraki aşamalarda sadece gözlemci konumunda kalmaktadırlar.  

Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir husus bazı kavramların orijinal 

anlamlarının İngilizce olarak karşılığının bulunmadığı ya da ibadet dilinin orijinal 

dili kullanmayı gerekli kıldığı durumların olduğudur. Bu problemin farkına varan 

program yapıcılar programların sonuna sözlükler ekleyerek sorunu aşmaya 

çalışmışlardır.  

Okullardaki uygulamalara bakıldığında bir dinin orijinal dilinin kullanımı 

konusunda din dersinin işlenişi sırasında ya da öğrenme ortamında objektif kriterlere 

dayandırıldığı ön kabulünün bazı uygulamalar ile ihlal edildiği de söylenebilir. 

Bunun en açık örneği toplu dua uygulamasıdır. Kanunen her okulun günlük yapması 

öngörülen bu uygulama dinî müzik, ilahiler, vaazlar gibi Hristiyan dinî pratiklerinin 

bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır. 

Din eğitiminin öğrencinin dil kabiliyetini geliştirdiği ve buna bağlı olarak 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal pek çok yeterlik kazandırdığı ifade edilmektedir. 

Kelime hazinesinin gelişmesi, iletişimde derinlik ve hassasiyetin artması, ötekinin 

dinî kültürünü dinleme, bunlar olurken kendi dinleme ve anlama kabiliyetinin 

gelişmesi, kutsal metinleri okuma, şiir, günlük, gibi farklı yazı tekniklerini deneme 

ve argüman geliştirip tartışma yapabilme
257

 din eğitimi yoluyla kazanılan dil 

kabiliyetlerden bazıları olarak sıralanmaktadır.   

                                                           
257

 Religious Education, The Non-Statutory National Framework, 2004, s. 18. 
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C.  ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

 

Günümüzde İngiltere din eğitiminin gerekliliğini çokkültürlükten bağımsız 

düşünememektedir. Kültürel kimliğin bir parçası olan din, bu ülkede çokkültürlülük 

kavramı ile iç içe geçmektedir. Gelinen noktada İngiltere’nin çokkültürlülüğü 

tartışmaya açtığı, başarısının ve içinde bulunulan durumun tatmin edici olup 

olmadığını sorguladığı görülmektedir. Bu tartışmanın ilerleyen yıllarda daha da 

artacağı ve yeni boyutlar kazanacağını tahmin etmek zor değildir. 

 

 

2.  Öğretim Programlarının Çokkültürlü Yapıya Geçiş Süreci 

 

Avrupa’da da geçtiğimiz yüzyıl içerisinde sosyal hareketlere bağlı olarak dinî 

gruplar bağlamında da birçok gelişme ve hareketlenmeler meydana gelmiştir. 

Yüzyılın başlarında kendi içerisinde sorunlar ile yüzleşen ülkeler, ikinci yarısından 

itibaren de özellikle dış göçlerle farklılaşan demografik yapının entegrasyonu ile 

meşgul olmuştur.  

Bu yeni kültürlerin Avrupa kültürü ile tanışması için göçmen çocuklarının 

okullarda kültürel programlara alınmaları yeni bir yöntem sorununu da beraberinde 

getirmiştir. Bunun bir sonraki adımı da, din eğitiminin okullarda verilmesinin 

imkânları çerçevesinde olmuştur. 

İngiltere temel dinî geleneği Hristiyan olan ve yerli halkı Avrupa kökenli 

milletlerden oluşan bir ülkedir. Ancak son yüzyılın ikinci yarısında çeşitli sebeplerle 

gelen göçlerle demografik ve kültürel yapı tamamen değişmiş ve artık çokkültürlü bir 

toplum haline dönüşmüştür. İngiltere’nin çok dinli yapıya kavuşması ile eğitimde 

çok dinli yapıya geçilmesi eş zamanlı olarak gerçekleşmemiştir. Toplumun çok dinli 

yapıya sahip olması, eğitimde de çok dinliliğin sebeplerinden birisi ve belki de en 

önemlisi olmuştur. 

İngiltere’de din eğitimi 1870 tarihinden sonra okullara girmiştir. 1870 tarihinde 

çıkarılan eğitim yasası kilise ile devletin eğitimde ve din eğitiminde sınırlarını 



116 

belirlemiştir. Buna göre okullarda kilisenin belirlediği din eğitiminin dışında 

herhangi bir mezhebin öğretimi yapılmayacaktı.
258

 Bu eğitim daha çok Hristiyan 

niteliği taşıyordu. Hristiyan niteliği taşımasıyla beraber bir mezhep önceliği 

taşımamaktaydı. Okullarda Din eğitimi konusunda daha çok aile ve öğretmenin 

kararlaştırdığı ancak baskı oluşturmadığı “vicdan maddesi” (conscience clause) 

işletiliyordu.
259

 Bu madde ailelere çocuklarını din eğitimi dersinden alma hakkı 

tanımaktaydı. 

1944 yılında çıkarılan eğitim kanunu, öğretim programlarında Hristiyanlık ve 

İncil vurgusunu uzunca bir dönem daha devam ettirmiştir. Ancak 1960’larda 

öğretmenler tarafından İncil öğretiminin din eğitiminde amaca hizmet etmediği 

yönünde tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu tartışma da programların yeniden 

gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.  

Bu süreçte okullardaki öğrenci profilinden hareketle Hristiyanlık dışındaki 

dinlerin de toplumda var olduğu ve bunlara da bu derslerde atıflar yapılması 

gerektiği üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu süreç, sonucu itibariyle öğretim 

programlarının diğer dinleri göz ardı etmemesi gerektiği, yeri geldikçe bu dinlerin de 

öğretim konusu yapılmasının gereğini ortaya koymuştur. 

İngiltere’de günümüzde din derslerinde konu edilen temel dinlerin nasıl 

belirlendiği konusu tartışılmaktadır. Bu ders kanuni metinlerdeki İngiltere’deki temel 

dinî gelenekler ifadesi uyarınca düzenlenmektedir. Bu durum sayısal bir nedene 

bağlanabilir. Çünkü öğretim programları ve öğretim ortamları bu sayıları baz alarak 

dizayn edilmektedir. Nüfus sayımı verileri de bunu destekler niteliktedir. Ancak 

ülkede azımsanmayacak kadar dine duyarsız nüfus olduğu gibi ateist ve humanist 

gibi diğer dinî ve spiritual gruplar varlığını sürdürmektedir. Bu gruplar din eğitiminin 

lüzumu, zorunluluğu, içeriği, program komisyonlarının teşekkülü ve temsil gücünün 

zayıflığı gibi temel konularda eleştirilerini sürdürmektedir.  

 

 

                                                           
258

 Kay, s. 14. 
259 

Gates,  s. 418.
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a. Çokkültürlülük Sürecini Etkileyen Faktörler 

 

Ders programlarının dini, felsefi, etnik ve kültürel grupları dikkate alması 

gerektiği devlet kurumları, araştırmacılar, bilim adamları ve bazen de bu gruplar 

tarafından yapılan araştırma ve raporlarla deklare edilmiştir. Bu durum bir mücadele 

alanı olarak, günümüzde tarafların asgari olarak memnun olduğu, ancak 

iyileştirilmesi konusunda da taleplerini sürdürdüğü fiili bir süreçtir.  

 

 

a.a. Ninian Smart’ın Etkisi 

 

Lancaster Üniversitesinden bir grup ile Ninian Smart,
260

 1970’li yılların 

başında bir çalışma yaparak din eğitimine seküler bir şekil vermişlerdir. Smart, bu 

“seküler ideoloji/dünya görüşü” kavramını -her ne kadar bazılarını tam bir dünya 

görüşü olarak görmese de- Marksizm, liberal demokrasi, Faşizm ve Hümanizmin 

                                                           
260 

Ninian Smart (1927-2001): İngiltere’nin Cambridge kentinde doğmuştur.  Oxford Üniversitesinde 

dil, tarih ve felsefe eğitimi almıştır. 1948 yılına kadar İngiliz Ordusu İstihbarat Kuvvetleri’nde 

bulunmuştur. Queen's College ve Oxford Üniversitesi'nde Klasikler ve Felsefe okumuştur. II. 

Dünya Savaşı'ndan sonra Oxford'da dünya dinleri ve din felsefesi üzerine ilk tezini yazmıştır. 

1952-1955 yılları arasında Wales Üniversitesi öğretim görevliliği ve sonra Yale Üniversitesi'nde 

misafir öğretim görevlisi olmuştur. 1956 yılında Londra Üniversitesine atanmış daha sonra da 

1961 de Birmingham’da ilk HG Wood Teoloji Profesörü olmuştur.  1967 yılında Lancaster 

üniversitesinde İngiltere’nin ilk Din Araştırmaları Bölümünü kurdu. 1976 yılında California 

Üniversitesi Karşılaştırmalı Dinler Çalışmalarında ilk J. F. Rowny Profesörü oldu. Ayrıca konuk 

profesör olarak, Hindistan-Varanasi, Wisconsin, Princeton,  Hong Kong, Queensland ve 

Lampeter’da bulunmuştur. 1996 yılında Santa Barbara’nın en yüksek profesörlük ünvanı olan 

Akademik Senatonun Araştırma Profesörlüğüne seçildi. Aynı zamanda 2000 yılında, Inter 

Religious Federation for World Peace Başkanlığı sıfatını koruyarak American Academy of 

Religion’a başkan olarak seçilmiştir.   

Eserleri:  
Reasons and Faiths: An Investigation of Religious Discourse, Christian and Non-Christian (1958), 

A Dialogue of Religions (1960), Philosophers and Religious Truth (1964), Secular Education and 

the Logic of Religion (1968), The Religious Experience of Mankind (1969), The Phenomenon of 

Religion (1973), The Science of Religion & the Sociology of Knowledge: Some Methodological 

Questions (1973), The Phenomenon of Christianity (1978), Beyond Ideology: Religion and the 

Future of Western Civilization (1981), Worldviews: Cross-cultural Explorations of Human Beliefs 

(1982), Nineteenth-Century Religious Thought in the West (1985; co-ed., 3 vols.), Dimensions of 

the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs (1996) (Bkz. 

http://www.as.ua.edu/rel/aboutrelbiosmart.html).
 

http://www.as.ua.edu/rel/aboutrelbiosmart.html
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inanç ve pratik sistemleri gibi bir anlamda kullandığını ifade etmiştir.
261

 Smart’ın 

başkanlığını yaptığı bu komite, School Council Working Paper No: 36 adlı bir 

çalışma ile orta dereceli okullarda din eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunu 

incelemiştir. Din fenomenolojisinin yöntem ve teorisini kullanarak dünya dinlerini 

öğretime uygun hale getirmeye çalışmışlardır.
262

  

 

 

a. b. Swann Raporu  

 

Etnik grupların eğitim sorunları ile ilgili İngiltere’de yapılan ilk kayda değer 

rapor Swann Raporu olarak bilinen “Herkes İçin Eğitim- Educaton for All” (1985) 

raporudur. Bu rapor ırkçılık, çok kültürlü eğitim, çocukların dil ve kültürel 

kimliklerinin desteklenmesi ihtiyacı, etnik azınlık öğretmenlerinin istihdamı ve 

İngiltere’deki Müslüman ve azınlıkların eğitimi konusundaki sorunlar üzerine 

kapsamlı bir tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu rapor ile aynı zamanda iki dilli eğitim 

ve ayrı inanç okullarına da karşı çıkılmıştır.
263

    

Rapor eğitim sisteminde değişmesi gereken temel problemin sadece etnik 

azınlığın çocuklarının nasıl eğitileceği olmadığı, yanı sıra bütün çocukların 

eğitiminin nasıl yapılacağı olduğuna vurgu yapması
264

 sebebiyle “Herkes İçin 

Eğitim- Educaton for All” başlığını kullanmıştır. Swann Raporu, din eğitimine 

kültürel çoğulculuk (cultural pluralism) kavramı ile çözüm bulmaya çalışmıştır.
265

 Bu 

                                                           
261 

John Tillson, “Ethics on a post RE curriculum”, Philosophy of Education Society of Great 

Britain (PESGB) Annual Conference, 01-03 Apr 2011, New College, Oxford,  s. 5.
 
Bkz. 

http://www.philosophy-of-education.org/uploads/papers2011/Tillson.pdf, erişim: 15.04.2012.  
262

 Robert Jackson, Intercultural Education and Religious Diversity, bkz. 

 http://folk.uio.no/leirvik/OsloCoalition/Jackson0904.htm, erişim: 23.02.2013. 

Papers and Resource Materials for the Global Meeting on Teaching For Tolerance, Respect 

and Recognition in Relation With Religion or Belief, Oslo, 2-5 September 2004 - The Oslo 

Coalition on Freedom of Religion or Belief.
 

263 
British Muslim And Education, Muslims in the Uk : Policies For  Engaged Citizens,  Open 

Society Instıtute 2005, bkz. http://www.quest-learning.org/BritishMuslimsEdHals.pdf, erişim: 

16.05.2011.
 

264 
Gillard, Education in England: a Brief History, s. 62. 

 

265 
Penny Thompson, “Religious Education from Spens to Swann”, Inspiring Faith in Schools 

Studies in Religious Education, [edited by] Marius Felderhof, David Torevell, and Penny 

Thompson, Ashgate Publishing Limited, 2007, s. 69. 

http://www.philosophy-of-education.org/uploads/papers2011/Tillson.pdf
http://folk.uio.no/leirvik/OsloCoalition/Jackson0904.htm
http://www.quest-learning.org/BritishMuslimsEdHals.pdf
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kavram fenomenolojik yaklaşımın yansıması olarak raporda yerini almıştır. Rapor, 

okullarda Hristiyanlığın programlardaki merkezi önemini vurgulamakla birlikte 

ülkedeki azınlıkların ve misafir konumundaki farklı kültürlerin de din eğitiminden 

pay almaları gerektiğini vurgulaması bakımından önem taşımaktadır.
266

 

Swann Raporunun eğitim ile ilgili temel tespitleri ve çözüm önerileri şunlar 

olmuştur; 

 Başarısızlığın tek bir sebebi olmadığı gibi, çözümün de tek bir yolu yoktur. 

 Beyaz çoğunluk nüfusun tutumlarını değiştirmede eğitim önemli rol 

oynamaktadır. 

 “Etnik azınlıkların” eğitiminde öğretmenlerin bilinçlendirilmesi için daha 

fazla hizmet içi eğitim de dâhil olmak üzere büyük bir sağduyu/duyarlılığa 

ihtiyaç vardır. 

 Eğitim kurslarında etnik olarak farklı olan toplumun ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır. 

 Öğretmen ve öğrenci etnisitesini gösteren istatistiki bilgiler derlenmelidir.  

 Birinci öncelik İngilizce öğrenimi olmalıdır. 

 Okul dersleri, azınlıkların ana dilleri kullanılarak ve öğretim aracı edilerek 

öğretilmemelidir.  

 Okullar “etnik azınlık” dillerinin öğretimi ve korunması açısından 

sorumluluk üstlenmemelidir.
267

  

Yukarıda ele aldığımız raporların dışında İngiltere’de dinî grupların din eğitimi 

taleplerini dile getiren birçok rapor çalışılmış ve yayınlanmıştır.
268

 Bu raporlarda 

genel özellik, dinî ve kültürel kimliğin desteklenmesi, dinî inançlar, değerler ve hayat 

görüşlerinin tanınması ve saygı duyulması, fırsat eşitliği gibi konulara vurgu 

yapmasıdır.  

                                                           
266

 Thompson, s. 71. 
267

 Gillard, Education in England: a Brief History, s. 62. 
268 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. British Muslim And Education, Muslims in The Uk: 

Policies for  Engaged Citizens,  Open Society Instiute 2005, s. 162-169, http://www.quest-

learning.org/BritishMuslimsEdHals.pdf, erişim: 16.05.2011.
 
 

http://www.quest-learning.org/BritishMuslimsEdHals.pdf
http://www.quest-learning.org/BritishMuslimsEdHals.pdf
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İngiltere’de, din derslerinden ülkedeki kültürel farklılıkların uyum içerisinde 

yaşamasına katkıda bulunması istenmektedir. 2006 Eğitim ve Teftiş Yasasında (The 

Education and Inspections Act 2006) “ülkedeki okulların toplumsal uyuma yardımcı 

olması”
269

 konusunda tavsiyede bulunulmuştur.  

 

 

b. İngiltere Kilisesinin Din Dersleri ile İlgili Tutumu 

 

İngiltere’de Kilise, din eğitiminde ve öğretim programlarının dizaynı sürecinde 

konunun en önemli aktörü olarak aktif rol almaktadır. Kilise bu süreci izlemekte ve 

gerektiğinde müdahale ederek yönlendirmektedir. Bir din eğitimcisi ve aynı zamanda 

kilise mensubu olan John Hull’un, 2004 programı ile ilgili değerlendirmelerinde 

“program Hristiyanlığa etkin/baskın bir yer vermektedir. Bu etki ilk aşamadan son 

aşamaya kadar hissedilmektedir. Bununla birlikte bütün öğrenciler İngiltere’deki 

diğer büyük inanç geleneklerini de anlayacak ve saygı duyacaktır.”
270

 ifadelerindeki 

Hristiyanlık vurgusu programdaki bu anlayışın en bariz örneklerinden birisidir.  

İngiltere Kilisesi ülkedeki din eğitimi konusunda kendi okulları yoluyla da 

aktif olarak rol almaktadır. Bilindiği gibi ülkedeki okulların yaklaşık %25’i kilise 

okuludur.
271

 Bu durum din eğitimi alanında bir tekel oluşturmakta ve ülkede din 

eğitimi ile ilgili konuların belirlenmesinde etkili olmaktadır.  Kilise okullarının genel 

sistem içerisindeki başarısı da, kilise tarafından dile getirildiği gibi istatistiklere de 

yansımaktadır. 

Diğer taraftan Kilise yaptığı araştırmalar ve yayınladığı raporlarda eğitim 

sistemindeki son gelişmelerden endişe duyduğunu da dile getirmektedir. 2012 Mart 

ayında kilise tarafından yapılan bir araştırmaya dayanarak
272

 yapılan açıklamalarda 

“hükümetin son reformlar ile din eğitimini ikinci plana atarak gereken önemi 
                                                           
269

 SACREs and Community Cohesion: QCA Annual Analysis of SACRE Annual Reports from 

2006/7, Qualifications and Curriculum Authority 2008, s. 5. 
270 

Bkz. http://www.cofe.anglican.org/news/pr4404.html, erişim: 18.10.2010.
  

271
Bkz. http://www.churchofengland.org/education/church-schools-academies.aspx, erişim: 

01.03.2011.
 

272
 The Church School of the Future Review, March 2012, Archbishops’ Council Education 

Division, 2012.  

http://www.cofe.anglican.org/news/pr4404.html
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vermediği, ulusal programdaki değişikliğin yıkıcı etki yarattığı ve sınav sisteminin 

başarısızlığa götürdüğü” iddia edilirken, hükümet de yapılanların arkasında 

durduğunu açıklamıştır.
273

  Kilise din eğitimi ve öğretiminde yeni bir strateji 

geliştirilmesi tavsiyesinde bulunarak mevcut durumun değişmesi gerekliliğini 

savunmaya devam etmektedir.
274

 

Okullardaki din eğitimi uygulamalarına kilisenin ilk tepkisi 1870 yasası gereği 

ortaya çıkan, devlet okulları ile kilisenin eğitim üzerindeki tekelinin kırılması 

tarihinden başlatılabilir. Bu yasa ile sadece okullar ikiye ayrılmamış, aynı zamanda 

din eğitimine yeni bir şekil verilmiştir. Bu durum çoğu din adamı tarafından hoş 

karşılanmamıştır.
275

 Bu tarihten günümüze gelinceye kadar ortaya çıkan gelişmeler 

kilisenin etkisini ve otoritesini ortadan kaldırmamakla birlikte devlet okullarının 

lehine olduğunu göstermektedir. 

Kilise kendi din eğitimi metodunu uzun yıllar kendi okullarında devam 

ettirmiştir. Bu metot kateşizm olarak tanımlanıyordu. Ortaya çıkan gelişmeler ve 

toplumsal ihtiyaçlara bir süre mukavemet gösteren bu okullar, kilise tarafından 

yürütülen çalışmalar ve yeni raporlar çizgisinde günümüzde yeni metotlar 

uygulamaya başlamıştır.  

 

 

3. Programlarda Hristiyanlık 

 

Günümüzde çokkültürlü bir yapı arz eden din dersi programlarında, 

Hristiyanlık için özel bazı imtiyazlar verilmiştir. Örneğin 1988 Eğitim Reformunda 

din dersi programı “diğer önemli dinlerin öğretimini ve uygulamasını göz önüne 

alırken, ülkedeki dinî ananelerin ekseriyetle Hristiyanlık olduğu gerçeğini 
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yansıtmalıdır.”
276

 denilerek diğer dinler ile Hristiyanlık ayrı olarak 

değerlendirilmiştir.  

İngiltere %71,6’sı Hristiyan (Anglikan, Roman Katolik, Presbiteryen, 

Metodist) olan bir ülkedir ve bu özelliği din eğitimi alanında açıkça görülmektedir. 

Çokkültürlülük adına ülkenin geldiği en ileri noktada Hristiyanlık vurgusu en bariz 

hali ile kendini göstermektedir. Bu etkiyi din dersi programlarında da görmek 

mümkündür.   

2004 Ulusal Çerçeve Öğretim Programında “1996 Eğitim Yasasına göre 

Mutabakat Öğretim Programlarında Büyük Britanya’da dinî geleneklerin çoğunlukla 

Hristiyanlık olduğu, ayrıca ülkede diğer dinlerin ve geleneklerin de görüldüğü 

dikkate alınmalı ve bu durum programa yansıtılmalıdır.”
277

 denilmektedir.   

Ulusal Çerçeve Programda Hristiyanlığı ön planda tutan başka açıklamalar da 

bulunmaktadır. Örneğin, “Dinler ve İnançlar” başlığı altında “programın her 

aşamasında (key stages) Hristiyanlık öğretilecektir”
278

 denirken, bu aşamaların 

uygulamasında değinilecek ilk din olarak Hristiyanlık öngörülmektedir.   

Din Dersi programlarının Hristiyanlık vurgusu yaptığı temel konulardan birisi 

de “Toplu Dua”
279

 uygulamasıdır. Sadece programlara dayalı olarak değil aynı 

zamanda kanuni olarak da uygulama sorumluluğu getirilen toplu dua etkinliği 

ülkedeki diğer inanç grupları tarafından eleştirilmektedir.  
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a. Hristiyanlığın Diğer Dinlere Bakışı 

 

İngiltere gibi bir ülkedeki din eğitimi ve dinî grupların din eğitimindeki 

durumu konusu ele alınırken, Hristiyanlığın diğer dinlere bakışı meselesi, açıklama 

getirilmesi gereken bir konudur. Dinlerin tanrı inancı, kutsal kitap, dünya görüşleri, 

kurtuluş ve diğer iman esasları diğerine karşı tutumu belirleyen temel kriterleridir. 

Hristiyanlığın da diğer dinlere ve daha genel anlamda inanç gruplarına bakışını bu 

konular belirlemektedir. Ancak teolojik konuların sosyal hayata yansıması sadece 

dinî alana mahsus kalmamaktadır. Bu anlayışla şekillenen ve sosyal alana taşan 

siyasi, sosyal, medya vb. alanlarda etkileri olabilmektedir. Kaldı ki; İngiltere, resmi 

dinî otoritenin devletin bütün organlarına ve hatta en derin olarak eğitim alanına etki 

edebildiği ve yönlendirebildiği bir ülkedir. Bazı eğitim kurumlarının/okulların kilise 

ile aynileşmiş bir yönünün olduğu da bilinmektedir. 

Konu İngiltere olduğunda, Hristiyanlığın diğer dinlere bakışının yanı sıra, 

Anglikanizm’in diğer dinler ile ilişkileri ve bakışı da üzerinde durmaya değer bir 

konu haline gelmektedir. Anglikanizm, Katolik kilisesinde olduğu gibi, kurtuluşun 

İsa Mesih’in yolu dışında mümkün olmadığını kabul etmektedir. Bu inanç 

Anglikanizm’in diğer dinler hakkında düşünceleri hakkında ipucu vermektedir. 

Anglikan Kilisesinin diğer dinler ile ilişki kurulması konusunda görüşlerini çok 

eskilere götürmek oldukça zordur. Kilisenin klasik-geleneksel görüşlerindeki 

farklılaşma, son yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaktadır. İngiliz toplum yapısının 

oluşturduğu çokkültürlülük, kiliseyi bu konuda kararlar almaya, taraf olmaya ve fikir 

beyan etmeye zorlamıştır. Katolik kilisesinin İkinci Vatikan Konsili kararlarından 

etkilenmesi söz konusu olsa da, Anglikan Kilisesi olarak ilk düşüncelerin 1970’lerde 

ortaya çıktığı görülmekte, ardından 1988 yılında Yahudi, Hristiyan ve özellikle 

Müslüman diyaloguna dikkat çeken ve imkânlarını sorgulayan “Jews, Christians and 

Muslims: The Way of Dialogue” konferansı
280

 ile tartışılmaya devam ettiği ve resmi 

bir kilise söyleminin oluştuğu görülmektedir. 2000’li yıllardan sonra da Kilisenin bu 

görüşleri farklı platformlarda söylem olarak yer almıştır.   
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İngiltere Kilisesini dinî çoğulculuk tartışmaları içerisine çeken, başlangıçta iki 

temel konunun olduğu söylenmektedir. Birincisi; 1972 yılında kiliselerin diğer inanç 

gruplarına satışı, ikincisi de; İngiltere Hristiyan Kiliseler Birliğinin diğer inanç 

grupları ve dinler ile ilişkiler konularındaki yayınlarıdır.
281

 Ancak günümüzde bu 

yelpaze genişlemiş ve toplumu ilgilendiren bütün alanlarda kilisenin diyalog söylemi 

duyulur hale gelmiştir.  

İngiltere Kilisesi diğer inanç grupları ile diyalog oluşturulması ve İngiliz 

toplumundaki çoğulculuğa öncülük etmek amacıyla 1981 yılında Rahipler Meclisi 

(General Synod) kararı ile “İnançlararası Diyaloğun Dört Esası” başlığıyla şu 

maddeleri benimsemiştir.  

 Diyalog, bir kişinin diğeri ile karşılaştığında başlar. 

 Diyalog, karşılıklı anlayış ve karşılıklı güvene bağlıdır. 

 Diyalog, hizmeti toplumla paylaşmayı mümkün kılar. 

 Diyalog, gerçek şahitlerin (authentic witness
282

) aracıdır.
283

 

İngiltere Kilisesinin diğer inançlar ile diyaloğu global olmaktan daha çok, 

ülkede yaşayan insanların selameti ve barışı çerçevesinde düşündüğü 

görülmektedir.
284

  

 

 

b. Hristiyan Grupların/Mezheplerin Din Dersinden Beklentileri  

 

İngiltere’deki din dersi uygulamalarından diğer dinî grupların beklentileri ve 

talepleri olduğu gibi Hristiyanların da talepleri olduğu görülmektedir. Bu taleplere 

bakılacak olursa din eğitiminin alışılagelen tarihi perspektifin dışına taşması ve 
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çokkültürlü bir yaklaşımla aynı sınıfta diğer dinlerle birlikte öğretilmesi etrafında 

yoğunlaştığından, bu uygulamaların Hristiyanları da tatmin etmediği anlaşılmaktadır.  

John Hull, bu talepleri aşağıdaki maddeler ile sıralamaktadır.  

4. Öğretmenlerin dersleri kişisel tecrübeleri ve ilgileri ile 

ilişkilendirmeleri gerekir. Aksi takdirde öğretmen dinî bakış açısını 

kaçırabilir. 

5. Hristiyanlık ile ilgili bilgiler öğrencinin ilgisini çekecek 

nitelikte olmalıdır.  

6. Hristiyanlık ile ilgili ders materyalleri gelişmiş din 

araştırmaları çerçevesinde seçilmelidir.  

7. Derslerdeki Hristiyanlığın içeriği, kilise otoritelerinden 

inançlarının tanımının yapılması istenerek yine Hristiyanlar tarafından 

belirlenmelidir.  

8. Hristiyanlık tarihi “tek disiplin” yaklaşımı ile 

öğretilmelidir. Hristiyanlık tarihi, kilise tarihi, felsefi ve etik Hristiyanlık 

gibi konular, her dönemde (key stage) ele alınmalıdır. 

9. Diğer bir “tek disiplin” yaklaşımı olarak Hristiyan kökenli 

çalışmalar talep edilmektedir. Tarih boyunca din eğitiminde yöntem olarak 

kullanılan bu yaklaşım günümüzde de özellikle İncil temelli çalışmaların 

yorumlanmasında kullanılmalıdır.  

10. Hristiyanlık aynı zamanda modern dünyanın çağdaş 

gereçleri kullanılarak da öğretilmelidir. Tiyatro, film, sosyal bilim disiplini 

olarak etnografı gibi unsurlar etkili olarak kullanılmalıdır.
285

 

Hull, geliştirilecek olan öğretim programlarında bu metotlar kullanılacak olursa 

Hristiyanlığın İngiliz okullarında gerçek berraklığına kavuşacağını düşünmektedir.   
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3. Programlarda Yer Alan Diğer Dinler 

 

İngiltere’de, son din eğitimi ulusal çerçeve öğretim programı 2004 yılında 

yayınlanmıştır. Bu program, ülkede resmi temsili olan Budizm, Hinduizm, İslam, 

Yahudilik ve Sihizm’in öğretilerini konu edinmektedir. 2004 Ulusal Çerçeve 

Programında “Dinler ve İnançlar” başlığı altında bu dinler izah edilmiştir. “Büyük 

Britanya’daki diğer temel dinler (Budizm, Hinduizm, İslam, Yahudilik ve Sihizm) 

eğitim dönemlerinde öğretilmelidir. 3. Dönemin (Key Stage 3) sonunda öğrencilerin 

diğer beş dini de derinlemesine öğrenmiş olmaları gerekir ve okullar ve ASC’ler 

bunu temin eder.”
286

  

Programlarda Hristiyanlık dışında kalan diğer beş din, iki gruba ayrılmıştır. Bu 

gruplar; her ne kadar bu başlıklarda yer almasa da, tasnifi itibariyle semavi olan ve 

semavi olmayan, ilahi dinler ve ilahi olmayan dinler ya da monoteist ve politeist 

dinler gibi bir düşünce ile oluşturulmuş görüntüsü vermektedir.  

A Grubu: İslam ve Yahudilik. 

B Grubu: Hinduizm, Budizm ve Sihizm. 

Bu gruplar programın uygulanması sürecinde önem taşımaktadır. Çünkü hangi 

yıl ve dönemde bu gruplara yer verileceği programda belirlenmiştir.  

1. Dönem (Key Stage 1) 

 Hristiyanlık, 

 İslam, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve Sihizm dinlerinden birisi hakkında 

bilgi. 

2. Dönem (Key Stage 2) 

 Hristiyanlık, 
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 İslam, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve Sihizm dinlerinden birisi hakkında 

bilgi. 

3. Dönem (Key Stage 3) 

 Hristiyanlık, 

 A Grubundan bir din, 

 B Grubundan bir din, 

4. Dönem (Key Stage 4) 

 Hristiyanlık, 

 A Grubundan bir din, 

 B Grubundan bir din,
287

 

Bu sıralamaya göre öğrencilerin dinlerin birbirleriyle ilişkisi, benzerlik ve 

farkları gibi konuları öğrenmeleri öngörülmüştür. Karşılaştırmalı öğretimde 

dinlerarası diyalogun önemi vurgulanır ve dinlerarası önyargının giderilmesine katkı 

sağlanmaya çalışılır.
288

 

 

 

a. Yahudilik  

 

Günümüzde Avrupa’da Yahudilerin en yoğun nüfusa sahip oldukları ikinci 

ülke İngiltere’dir. Ülkedeki Yahudilerin büyük çoğunluğu da Londra’da 

yaşamaktadır.
289

  

Tarihi vesikalara bakıldığında, İngiltere’deki Yahudi varlığını çok eskilere 

götürmek mümkündür. Ancak bu varlığın bazı zamanlarda sürgünlerle kesintiler 

yaşadığı da yine tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Bu yönüyle Yahudilerin İngiltere 
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serüvenleri, bazı yönleriyle genel Yahudi tarihiyle benzerlik gösterir. Örneğin, 1290 

yılında kraliyet emriyle ülkeden kovulmaları ve 1650 tarihinde Hollanda 

Yahudilerinin göçleri sebebiyle tekrar İngiltere’ye kabul edilmeleri bu benzerliğin en 

bariz örneğidir. Yahudiler İngiltere’ye tekrar geldiklerinde bütün dinî ve sosyal 

kurumlarını kurma hakları da verilmiştir.
290

 Okullar da bu kurumların arasında yerini 

alarak kültürel ve dinî geleneğin devamlılığını sağlamada etkin rol oynamıştır. 

Yahudiler, İngiltere’deki en iyi organize olan ve kurumsallaşan dinî grup olarak 

tanınmaktadırlar. 

Son verilere göre İngiltere’de ilk ve ortaöğretim kurumu olarak 90 Yahudi 

okulunda toplam 27.000 öğrenci varlığından söz edilmektedir. Ülkedeki toplam 

Yahudi nüfusu ile karşılaştırıldığında ortalama %10, Yahudi öğrencilerin 

%50’sinden fazlası gibi bir orana tekabül ederken bu rakam, Yahudi okullaşmasının 

başarısını göstermektedir.
291

 Bu okullar inanç temelli olarak isimlendirilen, yarı 

bağımsız, programları okul yönetim kurulu tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan 

okullar kategorisinde teşekkül ettirilmiştir.  

İngiltere’de yaşayan Yahudilerin eğitim problemleri meselesine bakıldığında, 

genel eğitim içerisinde devlet okullarındaki din eğitimi konusunda fazlaca bir 

literatüre rastlanmamaktadır. Ancak İnanç Temelli Okullar kapsamındaki okullar baz 

alındığında bu türden değerlendirmeler, talepler ve eleştirilere rastlamak 

mümkündür. Bunun sebebi olarak ülkedeki Yahudilerin eğitim faaliyetlerini bu tür 

okullar üzerinden yürütmesi ve okul çağındaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 

bu okullarda öğrenim görmesi olarak açıklanabilir. 

İngiltere’de 2001 nüfus sayımına göre 266.740 Yahudi bulunduğu 

istatistiklerde yer almaktadır. Farklı kaynaklarda ülkedeki 2010 yılı Yahudi 

nüfusunun 292,000’e ulaştığı
292

 bilgilerine rastlamak da mümkündür. Ülkedeki 
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Yahudilerin farklı mezheplerine (Reformist ve Ortodoks) ait yaklaşık 450 sinagog 

vardır. 

Yahudi Okullarının dışında devlet okullarındaki Yahudi öğrenciler ve velileri 

bazı talep ve şikâyetleri dile getirmektedir. Ülkedeki Yahudi toplumu gençlerin güçlü 

ve bilinçli bir Yahudi kimliğine sahip olmaları konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

İnanç Temelli Okulları ortaya çıkaran unsurların en önemlilerinden birisi bu saiktir. 

Örneğin Yahudi dinî bayramlarında okulların tatil edilmesi, holokost, erkek 

öğrencilerin kipa
293

 giymesi, kosher yemek gibi konularda taleplerin yoğunlaştığı 

görülmektedir. 

 

 

b. Sihizm 

 

Kişilere dinî aidiyetlerinin sorulduğu 2001 nüfus sayımı verilerine göre, 

İngiltere’de 336.000 Sih yaşamaktadır. Diğer dinî gruplar gibi Sihler de bu nüfus 

sayımı verilerinin gerçeği yansıtmadığını, ülkedeki gerçek nüfuslarının 560 bin 

civarında olduğunu iddia etmektedirler.
294

  

İngiltere’de Sihlerin okullarda yaşadıkları problemler genellikle giyim tarzları 

ve taktıkları bazı aksesuarlar ile ilgilidir. “Turban” olarak adlandırılan ve başa 

takılan sarık şeklindeki özel kıyafet ile “kara” denilen bileziğin okullarda da 

takılabilmesi yönünde girişimleri olumlu sonuçlanarak serbest bırakılmıştır.  

Bunun dışında “Kirpan” adı verilen ve bele takılan bir çeşit bıçak görüntüsü 

veren aksesuarın okullarda kullanılması tartışma konusu olmuştur. Sih toplumun 

çalışmaları sonucu bazı bölgelerde öğrencilerin okullarda kirpan takması serbest 

bırakılmıştır. Birmingham, Redbridge ve Bedfordshire Eğitim Bölgeleri (LEA) bu 
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izni veren eğitim bölgeleri olarak bilinmektedir.
295

 Ancak bir çeşit bıçak olan Kirpan 

okullardan güvenlik sorunu oluşturduğu, diğer öğrenciler tarafından tehdit olarak 

algılanması gibi sebeplerle, İngiltere’nin neredeyse genelindeki okullarda 

yasaklanmıştır. 

 

c.  Budizm 

 

2001 nüfus verilerine göre İngiltere’de 151,816 Budist yaşamaktadır. 

Günümüzde ülkedeki Budist nüfus oranının %0,4 kadar olduğu sanılmaktadır. Bu 

oranlar Budist toplum tarafından gerçekçi bulunmamaktadır. Çünkü bazı insanların 

dinleri konusunda istatistiki bilgi oluşturacak verileri vermekten kaçındıkları iddia 

edilmektedir.  

1930 yılından beri İngiliz devlet okulu programlarında Budizm konusuna 

rastlanmaktadır.
296

 Günümüze gelinceye kadar din eğitimi konusunda kazanımlar 

elde eden Budist toplum, yine de bu ilerlemenin yeterli olmadığı görüşündedir.  

Budistlerin din dersleri konusunda çeşitli beklentileri vardır. Bunlar maddeler 

halinde sıralanacak olursa; 

1. Öğretmenler: 

 Okullarda Budizm hakkında ders veren öğretmenlerin bazen bu din hakkında 

bilgi sahibi olmadığı, bazen de medya yolu ile elde ettiği bilgilerin ötesine 

geçemediği ifade edilmektedir.  

2. Öğretim Programları: 

 Öğretim programlarında yer bulan Budizm, program komisyonlarında 

temsilcilerinin bulunmasına rağmen zaman zaman bu bilgilerin güncellenmesi 

konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.  
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3. Budizm Algısı: 

 Okullardaki Budizm algısı oryantalist bakış açısından etkilenmekte ve bu 

bakış açısı Budizm’i marjinalleştirmektedir.
297

  

Budizm konusunda İngiltere’de ön plana çıkan kurum Londra Budist Toplumu 

(The London Buddhist Society) dur. Bu kurum 1924’ten beri ülkede faaliyet 

göstermekte ve okullarda din dersleri konusunda Budist toplumu adına temsil 

görevini yürütmektedir.
298

 Bu kuruluş ülkedeki tek temsilci değildir. Bununla birlikte 

İngiltere’de faaliyet gösteren çok sayıda Budist toplum kuruluşu vardır. Bu 

kuruluşların sayısı bazı kaynaklarda 1.000 olarak verilmektedir.
299

 Ülkedeki Budist 

nüfus oranına bakıldığında bu kurumsallaşma olağanüstü bir başarı olarak 

tanımlanmalıdır. Ancak bu rakamlar ülke gerçekliğine uymadığı gerekçesiyle 

eleştiriler de almaktadır.
300

 

 

 

d. Hinduizm 

 

2001 nüfus sayımına göre İngiltere’deki Hindu nüfusu %1 lik bir oran ile 546, 

982 kişi olarak belirlenmiştir. Bu orana göre Hindular, ülkedeki üçüncü büyük dinî 

grubu oluşturmaktadır. Hinduların %97’si kendilerini Asyalı ya da Asyalı İngiliz 

olarak tanımlamaktadır.
301

  

İngiltere’ye ilk gelen Hindular 18. yüzyılda Hint Asya bölgesi ile Bengal’den 

gelen doktor ve avukat gibi iyi eğitimli meslek gruplarından oluşmaktaydı. Ardından 

İngiltere’nin koloni ilişkisi olan başta Hindistan’dan olmak üzere 1947’de başlayan 

iş göçü ile 60 ve 70’lerde Hindu nüfusu artarak devam etmiştir. Ancak gelen ikinci 
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grup, ilk grup kadar eğitimli olmayıp, daha çok vasıfsız işçilerden oluşmaktaydı.
302

 

Günümüzde diğer inanç grupları ile karşılaştırıldığında Hindular eğitim seviyesi 

yüksek olan grubu oluşturmaktadırlar. 

İngiltere’de ilki 2008 yılında açılan toplam iki Hindu Okulu bulunmaktadır. Bu 

okullar Hindu inançlarına göre eğitim vermektedir. Bunun dışında kalan genel devlet 

okullarında verilen din eğitimi içerisindeki Hinduizm de, kuruluş amacı genel eğitim 

içerisinde Hinduizm’i takip etmek, desteklemek ve geliştirmek olan Hindu Akademi 

adlı kuruluş tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Ders materyallerinin 

önemli bir kısmı bu akademi tarafından sağlanmaktadır.
303

  

Hinduların vejetaryen oldukları bilinmektedir. Dinî inançları gereği et ve 

hayvansal ürün yemeyen Hindular, okullarda da bu diyetlerine özen göstermek 

istemektedirler.  

 

 

4. Dinî grupların Okullar ve Din Eğitimi Konusundaki Problemleri 

 

İngiltere’de yasalar gereği hiçbir inanç mensubu, öğrenci ya da öğretmen 

okulda inancı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Mesela inancı bahane edilerek 

öğrenciye fazladan ödev verilemez. Kıyafetleri sebebiyle dışlanamaz, ya da okuldan 

uzak tutulamaz. Ancak bütün bu yasal altyapıya rağmen ülkede dinî inanç 

gerekçesiyle uygulanmış, kayıtlara geçen pek çok hadise vardır.  

İçişleri Bakanlığının 2001 yılında ülke genelindeki 1.830 dinî organizasyon ile 

yaptığı ankette, ülkede yaşayan dinî gruplar ile ilgili ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Bunların eğitim ile ilgili olanlarına maddeler halinde bakılacak olursa; 

 Çoğu organizasyona göre okullarda haksız muamele vardır. 

 Öğrencilerin davranışları gelenekleri/inançları ile yakından ilgilidir.  
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 Müslüman ve Sih organizasyonların büyük çoğunluğu, pagan 

organizasyonların 18 de 14’ü, siyahî Hristiyan organizasyonların 11’de 10’u 

öğretmenler tarafından sık sık haksız muamele gördüklerini bildirirken, Hristiyan ve 

Yahudi organizasyonlardan %40’dan daha azı ara sıra haksız muamele ile 

karşılaştıklarını söylemişlerdir.
304

  

Ankete katılan Müslüman, Hindu, Sih ve Pagan organizasyonları çoğu, Din 

öğretimi ve Din Dersi öğretim programlarında haksız muamele ile karşı karşıya 

kaldıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Müslüman ve Sih organizasyonların üçte ikisi 

okul uygulamaları ve politikalarında kendilerine karşı artan bir haksız muamele 

olduğunu rapor etmişlerdir.
305

  

Bu haksız muameleleri her inanç grubu kendi açısından sıralamıştır. Örnek 

verilecek olursa: 

Budistler: Budizm’in bilinmemesi, öğretilmemesi, Hristiyan öğretiminin 

program gereği öncelikli olması, Budizm’in kötü yönleri ile öğretildiği ve yanlış 

anlaşılması,  

Hindular: Öğretmenlerin Asyalılara kötü bakması, ırksal ve fiziksel 

suiistimal/öteleme, 

Yahudiler: Sınavların dinî bayramlara denk gelmesi, öğretmenlerin İsa’yı 

Yahudilerin öldürdüğü yönündeki baskısı, sözlü suiistimal/öteleme, 

Müslümanlar: Cinsel eğitim ve giyim konusu, helal gıda konusu, Müslüman 

öğretmenlerin olmaması, çocukların inancı sebebiyle saldırıya uğraması, bayram 

tatillerinin olmaması, giyim yüzünden sınıfa alınmama, öğretmenlerin aşağılayıcı bir 

dil kullanması, karışık yüzme sınıflarına katılım, ibadet imkânı vb.
306

 

Öğretim programları konusunda en fazla eleştiri getirenler “inançlar arası” 

(inter-faith) gruplar ile paganlar olmuştur. Bu eleştirilerin özünde de, bu inançların 

programlarda dikkate alınmaması meselesi yatmaktadır. Çünkü programlarda esas 

alınan dinler ve inançlar arasında bu marjinal gruplar yer almamaktadır.  
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Okullarda karşılaşılan haksız muamele ile ilgili belirgin örnekler ise denekler 

tarafından şöyle sıralanmıştır: 

 Giriş ücretleri (Hindular, Müslümanlar), 

 Öğretim programları (inançlar-arası gruplar, Müslümanlar, Sihler, 

Zerdüştler), 

 Fonlama (Sihler, Zerdüştler), 

 Tatiller-dinî bayramlar (Yahudiler, Müslümanlar), 

 Marjinalleşme (Jainler, Müslümanlar, Zerdüştler), 

 Ders programı- ders tarifesi (Yahudiler, Müslümanlar)
307

  

Bu araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Okullarda oluşan din ve 

inanca dayalı ayrımcılık özellikle Müslüman, Sih ve Hindular üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu grupların rapor ettiği olaylar Hristiyan, Yahudi, Budist ve 

Bahailer tarafından rapor edilenlerden bariz şekilde çoğunluk göstermektedir.
308

 

Ayrıca din eğitimi programında belirtilen “programın temel karakteri 

Hristiyanlıktır.” ilkesi, zaman zaman diğer inanç gruplarına karşı üstünlük duygusu 

oluşturarak onlar üzerinde rahatsızlık hissi uyandıracak davranışlara sebep 

olmaktadır.  
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III. BÖLÜM 

İNGİLTERE’DE MÜSLÜMANLAR  

VE DİN DERSİ PROGRAMLARINDA İSLAM DİNİ 

 

A. İNGİLTERE’DE MÜSLÜMANLAR 

 

İngiltere’de Müslüman varlığı 18. yüzyılın ortalarına kadar götürülmektedir. 

Ancak bu tarihten önce de İngilizler ile Müslüman arasında bazı ilişkilerin olduğu 

bilinmektedir. Haçlı seferleri İngiliz-Müslüman ilişkilerinin başlangıç aşamalarından 

birisidir. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in İspanyollara karşı Osmanlı 

donanmasından yardım istemesi, bu münasebetlerden birisi olarak tarihte yerini 

almıştır.
309

  

İngiltere’deki ilk Müslümanlar Yemen, Gujurat, Sind, Assam ve Bengal’den 

gelen genellikle işçi sınıfından oluşuyordu. 20. yüzyılın ortalarına kadar küçük 

gruplar halinde olan Müslüman varlığı, 1950’den sonra büyük bir artış göstermiştir. 

Ülkeye gelen ilk Müslümanlar ve özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında gelen 

göçmenler Cardiff, Liverpool, Manchester, South Shields ve Londra gibi şehirlere 

yerleşmişlerdir.
310

 1951’de 23.000 olan Müslüman nüfusu on yıl sonra 82.000 ve 

1970 lerde 369,000 olarak kayıtlara girmiştir.
311

  

Günümüzde Müslümanlar Hristiyanlardan sonra ülkedeki en büyük ikinci dinî 

grubu oluşturmaktadır. 2001 verilerine göre ülkede yaklaşık 1.6 milyon Müslüman 

yaşamaktadır. Bu oranlarla Müslümanlar ülke nüfusunun %3’ünü oluştururken 

Hristiyanlık dışındaki dinlerin oransal olarak yarıdan fazlasını (%52) 
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oluşturmaktadır.
312

 Geçen on yıl içerisinde Müslüman nüfusun ne oranda arttığı 

merak konusudur. Ülkede 2011 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçları henüz 

açıklanmamış olmakla birlikte zaman zaman basına yansıyan bazı araştırmalar bu 

konuda fikir vermektedir. Ülkede Ulusal İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılında 

413.000 kişi ile yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’deki Müslüman nüfusu, genel 

nüfusun % 4.4 oranına ulaşmış ve on yıl içerisinde yaklaşık iki katına çıkan bir seyir 

izlemiştir.
313

 İngiliz The Telegraph gazetesi, Aralık 2010 da yayınladığı bir makalede 

İngiltere’deki Müslüman nüfus artışına dikkat çekmiştir. 2010 Aralık ayı itibariyle 

İngiltere’de 2,869,000 Müslüman yaşadığına vurgu yaparken, Müslümanlar arasında 

doğum oranının yüksek oluşu ve ülkeye gelmekte olan göçmenlerin bu sonucu ortaya 

çıkardığını iddia etmiştir.
314

 Bu araştırma sonuçlarına dayanarak günümüzde 

İngiltere’deki Müslüman nüfusunun 3 milyona ulaştığı tahmini yapılmaktadır. 

Son 20 yıllık periyotta diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere’de de 

ortaya çıkan bu hızlı Müslüman nüfusu artışı, ilgiyi bu grup üzerinde 

yoğunlaştırmaktadır. İlginin odağında çeşitli sosyal, siyasi ve kültürel konular ile 

birlikte dinin de en önemli unsurlarından birisi olan “entegrasyon” konusu vardır. 

Müslümanların İngiliz toplumuna uyumu diğer dinî grupların uyumu ve 

entegrasyonundan daha fazla ilgi uyandırmaktadır. Nüfus patlaması olarak 

değerlendirilebilecek bu sayısal sonuç, ülkede yayın yapan gazetelerde “aşırı 

Müslümanlar” ve “cihat” gibi terörize kavramların yanı sıra kadın hakları, evlilik, 

boşanma, eşcinsellik ve kürtaj gibi sosyal konularda tutucu Müslümanların vereceği 

cevabın ne olacağı gibi problemler çerçevesinde tartışılmaya başlanmıştır.
315

 

İngiltere’deki Müslüman nüfus milli kökenleri itibariyle farklı coğrafyalara ait 

olsalar da, Pakistan kökenliler yarıya yakın bir oranla çoğunluğa sahiptir. Ülkedeki 
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Müslüman nüfusun %43’ü Pakistan, %16’sı Bangladeş, %8’i Hindistan ve %6’sı 

Arap, Afgan, İran, Türk, Kosova, Kuzey Afrika ve Somali kökenlilerden 

oluşmaktadır.  

Ülkedeki Müslüman nüfusun yaklaşık yarısı (%46) İngiltere’de doğanlardan 

oluşmaktadır. Dinî gruplar içerisinde en genç oran Müslümanlara aittir. 2001 

verilerine göre Müslüman nüfusun üçte biri (%34) 16 yaş altında bulunurken, 

yaklaşık yarım milyon Müslüman öğrenci
316

 İngiliz eğitim sistemi içerisinde eğitim 

almaktadır.
317

 Bir diğer araştırmaya göre İngiltere’de sayısı artan iki dinî gruptan 

birisi kiliseye giden siyahiler, ikincisi de Müslüman gençlerdir.
318

 

Ülkedeki Müslüman nüfusun 25 bin kadarı Şii, diğer büyük kısmının ise Sünni 

olduğu belirtilmektedir.
319

  

 

 

1. İngiltere Müslüman Kimliği 

 

İnsanlar genellikle kendilerini milliyetleri, kültürleri, dinleri, memleketleri ya 

da aidiyet hissettikleri başka bir şeye atfen tanımlamaktadır. Bu sebeple İngiltere’de 

Müslüman kimliği denildiğinde söz konusu toplumun kendisini neye atfederek, nasıl 

tanımladığı önem taşımaktadır.  

İngiltere’deki Müslümanların geçirdikleri sosyal ve kültürel süreç aynı 

zamanda yeni bir kimliğin de oluşum aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimliği 

etkileyen faktörler olarak göç, azınlık kimliği, sosyal politika olarak çokkültürlülük, 

din gibi unsurlar, günümüz İngiltere Müslüman toplumunu şekillendirmektedir. Her 

biri üzerinde ayrıntılı olarak durulması gereken bu unsurlar araştırmada iç ve dış 

faktörler olarak sınıflandırılmıştır.  

                                                           
316 

Hull, Religious Education and Muslims in England, s. 10-23.
 

317
 Shiraz Thobani, Islam in the School Curriculum Symbolic Pedagogy and Cultural Claims, 

Continuum, London, 2010, s. 68. 
318

 Kingsley Purdam, Reza Afkhami, Alasdair Crockett, Wendy Olsen, “Religion in the UK: An 

Overwiew of Equality Statistics and Evidence Gaps”, Journal of Contemporary Religion, 2007,  

22:2, s. 151. 
319

 Storry, s. 251. 



138 

Din üzerinden bir kimlik/aidiyet inşası bazen iç faktörler, bazen da dış faktörler 

ile oluşmaktadır. İslam ve Müslümanlar doğrudan İngiliz toplumu tarafından olmasa 

da toplumu şekillendiren, yönlendiren ve informe eden faktörler tarafından çoğu 

zaman farklılıkları ile ön plana çıkarılmaktadır. Bu farklılıklar büyük oranda negatif 

özellikler olmaktadır. Dış faktörler olarak değerlendirilen bu durum, Müslüman 

toplumun herhangi bir müdahalesinin ve etkisinin bulunmadığı alanı oluşturmaktadır. 

Dış faktörler; yaşanılan bölge, komşuluk, şehir, ülke ve genel anlamda küresel 

olayların etkisi altındadır. Bir başka ifade ile dış faktörler, Müslüman toplumun nasıl 

göründüğü, algılandığı ve diğeri üzerinde oluşturduğu etkidir. Dünyanın herhangi bir 

bölgesinde meydana gelen kişisel bir olay bile bazen toplum içerisindeki 

Müslümanlara dokunan etkiler oluşturabilmektedir. Bu konuda örnek bulmak hiç de 

zor değildir. Amerika’da yaşanan 2001 olayı bu konunun en çarpıcı örneğidir. Bu 

etkiler altında yaşayan Müslüman toplum, çevresine karşı çeşitli tepkiler 

geliştirmektedir. İçe kapanma, gettolaşma, sürekli kendisini tanımlamaya çalışma ve 

anlatma ihtiyacı, “İslam eşittir barış” vurgusu, dış faktörlere karşı geliştirilen temel 

savunma mekanizmaları ve davranış modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Müslümanların halâ ülkede bir göçmen gibi algılanması veya Müslümanların 

bu algıyı diri tutması, başka bir kimlik tanımını beraberinde getirmektedir. 

Müslümanlar bu algıya göre göçmenler sınıfı olarak tanımlanmaktadır. Evlilikler ve 

çeşitli yollardan gelen iş göçü de göçmenler sınıfı olarak nitelenen bu kimliği canlı 

tutan sebepler olarak sıralanmaktadır.  

İngiltere Müslüman kimliğinin oluşumunda ikinci ve en önemli etki iç faktörler 

tarafından şekillendirilmektedir. İç faktörler Müslüman toplumun ya da bireyin 

kendisini hangi sınırlar içerisine dâhil ettiği ile ilgilidir. Bu faktör milli ve dinî 

kimliğin etkisi altındadır. Ülkedeki göçmen kökenlilere nereli oldukları 

sorulduğunda halen “Pakistan, Hindistan ya da Türkiye” gibi yanıtlar alındığı 

görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre İngiltere Müslümanları kendilerini 

tanımlama biçimleri zaman içerisinde değişerek yeni formlar kazanmıştır.
320

 

Çokkültürlülük ve entegrasyon politikalarının gereği olan din ve milliyet birlikteliği 

içeren “İngiliz-Müslüman” kimliği henüz oluşmasa da, oluşmasına yönelik işaretler 
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 Explore Your British Muslim Identity,  

bkz. http://www.muslimnews.co.uk/yoursay/index.php?ysc_id=3, erişim: 02.08.2012. 
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yeni nesil Müslümanlarda belirmeye başlamıştır. Bir dönem sadece göçmen 

Müslümanlar olan bu grup, zaman içerisinde yerleşik Müslümanlar, vatandaş 

Müslümanlar ve giderek İngiliz Müslümanlar olmaya doğru giden bir dönüşüm 

yaşamaya başlamıştır.
321

 

Yeni kuşakların kendilerini tanımlama biçimleri, yeni kimlik oluşumu 

konusunda ipuçları vermektedir. İngiltere’de doğan ve büyüyen son kuşak 

Müslümanların ülkedeki sosyal koşullara uyum sağlayarak İslam geleneğini entegre 

edip yeni bir İngiliz Müslüman kimliği oluşturma konusunda çaba harcadığı 

söylenebilir.
322

 Ancak ülkedeki Müslümanların günden güne topluma entegre olan bu 

yapısının, kimi zaman ülkede yaşanan sosyal ve kültürel olaylardan negatif yönde 

etkilendiği görülmektedir. Örneğin Temmuz 2005’de meydana gelen Londra 

metrosundaki bombalama olayı toplumda negatif Müslüman algısını besleyerek 

oluşturan temel olaylardan biri sayılabilir.  

Başka bir açıdan bakıldığında İngiltere’deki Müslüman toplumun ülkedeki 

serüveni geleneksel toplum yapısından seküler toplum yapısına geçiş olarak 

değerlendirilebilir. İngiltere’de de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi benzer 

toplumsal sınıflardan, benzer sebeplerle nüfusun yer değiştirdiği görülmektedir. 

Ülkedeki Müslümanlar geldikleri ülkelerin genellikle alt sosyal tabakalarından, 

eğitim düzeyi düşük ve kırsal kesim yoğunluklu bir göç ile genellikle ekonomik 

sebeplerle gelen insanlardan oluşan bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Yıllarca 

kültürel ve dinî etkilerle muhafazakâr bir duruş sergileyen bu toplum, giderek 

sekülerleşen İngiliz toplum yapısının etkisini sürekli hissetmiştir. Müslümanlar iki 
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Essex Üniversitesi Müslümanların İngiliz toplumuna entegrasyonu konusunda 2012 yılı ortalarında 
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toplumsal yapı arasında sıkışan, kendilerine bir yaşam alanı oluşturmaya çalışan ve 

bunun zorluklarını bireyden aileye, kadından erkeğe, iş hayatından yaşanılan 

bölgeye, eğitimden ibadet alanına kadar her şart ve durumda hissetmektedirler. 

Modern toplumsal yapının getirdiği bütün problemler Müslüman toplumda da 

yaşanmaktadır. Ailevi problemler hatırı sayılır oranlarda insanların gündemini 

meşgul etmektedir. Suç oranı Müslüman gençler arasında, diğer dinî ve etnik 

gruplara göre yüksek olduğu gibi diğer gruplara oranla eğitim düzeyinin de daha 

gerilerde kaldığı görülmektedir.  

 

 

2. Müslümanlar ve Din Eğitimi 

 

Müslümanlar günümüzde İngiliz toplumunun temel unsurlarından birisi olarak 

varlığını sürdüren bir dinî azınlıktır. Bu dinî azınlık ülkenin vatandaşları olarak diğer 

vatandaşların sahip olduğu haklardan yararlanmak istemektedir. Farklı 

coğrafyalardan gelen ve etnik yapılardan
323

 oluşan Müslüman toplumun sosyal 

talepleri ile birlikte önde gelen hak ve taleplerinin başında eğitim gelmektedir. Bu 

talep çeşitli şekillerde temellendirilmeye çalışılmaktadır.   

İngiltere’de din eğitiminde İslam konusu, ülkedeki Müslümanların toplum 

içerisindeki dağılımı ve oranı ile doğrudan ilişkilidir. İngiltere’de devlet okullarında 

İslam dininin öğretilmesini ve programlarda yer almasını iki temel argüman 

çerçevesinde temellendirmek mümkündür.  

 

a. Tarihi Sebepler: 

 Göç: Çoğunluğu son yüzyılın ikinci yarısında olmak üzere ülkeye gelen 

Müslüman nüfusun sayısı 2 milyon civarında tahmin edilmektedir. Resmî 

rakamlara göre nüfusun %2.7’sinin Müslüman olduğunu belirtmektedir.  

                                                           
323 
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 İngiliz Milletler Topluluğundaki Müslümanlar ile ilişkiler de bu başlık 

altında sıralanabilir.  

Ülkede yaşayan göçmen tabanlı toplum, özellikle ilk kuşaklar geldikleri ülkeler 

ile kültürel ve duygusal bağlarını sürdürmektedir. Halen İngiltere’de yaşayan ve 

vatandaşlık hakları da dahil olmak üzere haklar elde etmiş insanlar, anavatanlarından 

evlilikler yapmakta, anadillerini muhafaza etme ve yeni kuşaklara öğretme 

konusunda hassasiyet taşımakta, yatırımlarının bir kısmını kendi ülkelerine 

yapmaktadırlar. Bu bağlar ülkede yaşayan Müslüman toplumun tarihi ve kültürel 

kökleri ile ilişkiyi sağlamaktadır.  

İngiltere’de İslam’ın tarihsel analizine bir başka bakış açısına göre de, “kilise 

ile ilgili” dönem (ecclesiastical-1920–1960), “liberal” dönüş dönemi (1960–1980), 

“yeni-muhafazakârlık” tepki dönemi (neo-conservative-1980–1990) ve “11 Eylül 

sonrası” dönem olmak üzere dört dönem halinde incelenmektedir.
324

 Bu aşamaların 

her birinin başlangıcı için önemli olaylar ve reformların dikkate alındığı görülür. 

Birinci aşama olan 1920’lerde zayıf da olsa Hristiyanlık dışı ilk mutabakat 

programlarının ortaya çıktığı görülürken, 1960’larda din eğitiminde Hristiyan 

eğitiminin gerilemesi anlamına gelen gelişmeler ortaya çıkmaktadır. 1980’lerde 

Swann Raporunun yayınlanmasıyla çokkültürlülüğün zirvelerine çıkılan ve 

devamında 1988 Eğitim Reformunun ortaya çıktığı bir dönem yaşanmıştır. 11 Eylül 

sonrasında ise sadece İngiltere’de değil tüm dünyada İslam ve Müslüman algısının 

değiştiği, İslami kavramların yeniden yorumlandığı bir dönem başlarken aynı 

zamanda kültürel çeşitlilik, toplumsal kimlik ve sivil katılım gibi konularda 

öğrencilerin nasıl eğitilebileceği konularında eğitimde dinin yerinin tartışıldığı bir 

dönem olmuştur.  

 

 

b. Sosyolojik Sebepler (Çokkültürlülük):  

Günümüzde temel insan hakları çerçevesinde değerlendirilen din eğitimi, 

küresel ve yerel kanunî düzenlemeler ile garanti altına alınmıştır. İngiltere de, 

yukarıda zikredilen argümanlar çerçevesinde vatandaşlarına din eğitimi imkânı 

sağlamaktadır.  
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İngiliz eğitim sistemi ve tarihi göz önünde bulundurulduğunda İslam’ın din 

eğitimindeki yerini iki perspektiften değerlendirmek gerekir. Bunların: 

Birincisi; ulusal düzey, 

İkincisi; yerel düzeydir. 

Bu düzeylerden birincisi daha çok ülkenin İslam dinine bakışı ve genel 

politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Devletin genel din politikaları ve 

hükümetlerin yaklaşımı yanında, kilisenin etkisi de bu düzeyin temel 

belirleyicileridir. Ülkedeki Müslümanları temsil eden birimlerin de bu politikaların 

oluşturulmasında rol alması ve sürece dahil olması sağlanmaktadır. Eğitim 

reformlarıyla ortaya çıkan din eğitimi uygulamaları da bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  

Din eğitiminin ulusal düzeyde etkilendiği bir diğer konu da din eğitiminde 

benimsenen yaklaşımlardır. Son kırk yıl içerisinde ortaya çıkan çokkültürlülük ve 

dinî çeşitliliği eğitime uyarlayabilme çabaları içerisinde din öğretiminde 

uygulanabilecek yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Daha önce üzerinde durduğumuz bu 

yaklaşımlardan bazıları halen okullarda uygulanmakta ve İslam da diğer dinlerle 

birlikte bu anlayışlar çerçevesinde öğretime konu edilmektedir.  

İkinci düzey; 1944 Eğitim Reformunun sonucunda ortaya çıkan yerel eğitim 

otoritelerinin, 1988 Reformu ile din dersi öğretim programlarının oluşturulmasında 

yetkili hale gelmeleri ile ilgilidir. Ulusal düzeyde yapılan değişiklik, yenilik ya da 

reformlar bu düzeydeki gelişmeleri doğrudan etkilemektedir. Örneğin her ne kadar 

din dersi programı yapma hakkı yerel otoritelere bırakılmış olsa da, Ulusal Çerçeve 

’de belirlenen amaçlar, yaklaşımlar ve etkinlikler temel belirleyiciler olmaktadır. 

Yerel programları oluşturan kurulun içerisinde İslam adına bulunan temsilcilerin 

yetkinliği ve etkinliğinin yanı sıra ülkede bulunan çok sayıda bölgenin yaptığı yerel 

programların birbirine olan benzerliği, yerel düzeyde üzerlerinde ciddi çalışmalar 

yapıldığı konusunda sorular oluşturmaktadır. 

İngiltere’de devlet okulları ya da inanç temelli olarak tanımlanan okullarda 

farklı şekillerde din eğitimi uygulamaları vardır. Bu din eğitimi uygulamalarının 

politikaları ve işleyişleri etrafında şekillenen, tarihî süreci irdeleyen, toplumsal 
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eşitliği öngören, okullardaki uygulamaları merak eden ve İslam ile bağlantısı olan 

temel sorular yöneltilmektedir. 

1. İslam’ın İngiliz eğitim sistemi içerisinde pedagojik kategori olarak yer 

almasından beri, din eğitimi politikalarının değişmesine etki eden sebepler 

nelerdir? 

2. Devlet ve Müslüman toplum kavramlarında İslam’ın paralel tanıtımı ile 

üretilen sosyo-politik etkinin doğası ne olmuştur?  

3. Uygulayıcılar okul temelli İslam’ı nasıl yorumlamışlardır ve öğrencilerine 

bunu nasıl anlatmaktadırlar? 

4. Eğitimdeki kültürel temsil konusunda daha genel bir düzeyde uygulanabilir 

olan bu analizlerden çıkarılabilecek dersler nelerdir?
325

 

İngiltere’de eğitim alanında erken dönem kaynaklarına bakıldığında İslam 

konusunda yeterli bilgiye rastlanılamamaktadır. Diğer yandan son döneme 

bakıldığında ciddi çalışmalar olduğu görülmektedir. Ülkedeki Müslüman 

kuruluşların yayınları, raporlar, üniversitelerdeki araştırmalar, tezler, öğretmenler 

tarafından ortaya konan çalışmalar ve öğretim materyalleri Müslümanların din 

eğitimi ile ilgili kaynaklarını ciddi oranda zenginleştirmiştir. 

 

 

B. İNGİLTERE’DE TÜRK TOPLUMU 

 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında Türkiye ve Kıbrıs’tan oluşan göçler ile 

İngiltere’ye gelmiş ve yerleşmiş çok sayıda kişi bulunmaktadır. İngiltere’de Türk 

toplumu denildiğinde kültürel, sosyal ve tarihi farklılıkları kadar ülkeye göçleri ve 

sosyal yapıları da farklılık gösteren gruplar karşımıza çıkmaktadır. Türkler ve Kıbrıs 

Türkleri ülkedeki Türk toplumunu oluşturmaktadır.  

İngiltere’de yaşayan Türkleri tanımlamak için dil, kültür, coğrafya ve ırk gibi 

farklılıkları ön plana çıkaran ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. “Türkçe Konuşan 
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Toplum”, “İngiltere Türkleri”, “İngiltere Türk Toplumu” gibi ortak tanımların yanı 

sıra, bu toplumu oluşturan her bir etnik unsuru tek tek sıralayarak da tanımlar 

yapılmaktadır. Zaman zaman “Türk Sünni Müslümanlar”
326

 gibi din ve inanç temelli 

tanımlamaların da araştırmalara konu edildiği görülmektedir. İngiliz resmi 

söyleminin ise her grubu ırk ve bölge temelinde tanımlayarak konuya yaklaştığı 

araştırmalar ve raporlarda açıkça yansıtılmaktadır. 

İngiltere’de yaşayan ve Türk toplumu olarak ele aldığımız bu gruplar sosyal 

yaşam ve dil birliği gibi sebeplerle aynı başlık altında değerlendirilmektedir. Türkiye 

ve Kıbrıs Türklerinin aidiyet ve kimlik tanımları, yaşam tarzları ile kültürel 

benzerlikleri ve maddi-manevi açıdan gündemlerinin halen Türkiye üzerinden 

oluşması gibi sebeplerle ülkedeki bu gruplar “İngiltere Türkleri” olarak 

tanımlanmaktadır.
327

 Bu araştırmada ülkede yaşayan söz konusu toplum için, Türk 

Toplumu ve zaman zaman da İngiltere Türkleri tabiri kullanılacaktır. 

Türk toplumunun İngiltere’ye geliş sebeplerinden en önemlileri ekonomik ve 

siyasi sebeplerdir. Ülkeye gelen ilk Türkler İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950-1960’lı 

yıllarda başlayarak ilerleyen yıllarda sayıları artarak devam eden Kıbrıs Türkleri 

olmuştur. Kimi kaynaklarda İngiltere-Kıbrıs ilişkilerinin oluştuğu 1914 yılından 

itibaren Kıbrıs Türklerinin İngiltere’ye gelmeye başladığı bilgisi verilmektedir. 

Göçün ilk yıllarını oluşturan 1920-1930 yıllarında İngiltere’de 1.000 kadar Kıbrıslı 

Rum’un bulunduğu, ancak 1933-1936 yıllarında sadece üç-dört Kıbrıs Türkünün 

bulunduğu resmi kayıtlarda yer bulmaktadır.
328

 Kıbrıs Türkleri İngiltere ile 

aralarındaki koloni bağı sebebiyle göç tercihlerini bu yönde kullanmışlardır. 

Bilindiği gibi Kıbrıs 1914 yılında İngiliz sömürgesi haline gelmiş, bu yolla serbest 

dolaşım hakkı elden Kıbrıs halkı, tebaası olduğu İngiltere’ye göç etmeye başlamıştır. 

Bu göçün temel sebepleri olarak ekonomik sebepler ile adada yaşanan sorunlar 

olarak gösterilebilir.  
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Türkiye’den gelen göçmenler 1960 sonrası İngiltere’ye gelmeye başlamıştır. 

Almanya gibi ülkeler ile yapılan iş gücü anlaşması çerçevesinde işçi gönderilirken 

İngiltere ile bu kapsamda bir anlaşma yapılmamıştır. Bu sebeple kendi gayretleri ile 

Türkiye’den gelen bu grup ilk dönemlerde genellikle tekstil endüstrisinde çalışırken 

ilerleyen zamanlarda ise gıda, marketçilik ve restoran/kebapçılık gibi alanlara 

yönelmiştir.
329

 

Günümüzde ülkedeki Türklerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 2001 

nüfus sayımı verilerine göre bu üç grubun toplam sayısı 230 bin kadardır.
330

 Bahsi 

geçen 2001 yılı nüfus sayımında kişilere milli kökenleri sorulurken şıklar içerisinde 

Türk toplumunu temsil eden bir seçenek olmaması rakamların doğruluğu konusunda 

şüpheler oluşturmaktadır. Zira milliyet kısmında “diğer” seçeneğini işaretleyip 

açıklama olarak da “Türk” uyarısını yapmayan kişiler bu istatistikte yer 

almamaktadır.  

Son yıllarda yapılan bazı araştırma verilerine göre Türk toplumunun nüfusunu 

ortaya koyan güncellenmiş rakamlar ortaya çıkmaktadır. Birleşik Krallık İçişleri 

Bakanlığı (Home Office)  tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırma ülkede 500 

bin kadar Türk yaşadığı bilgisini vermektedir.
331

 Ülkedeki Türk toplumunun sayısı 

konusu halen muğlak olmasına karşın bu gibi rakamlar en iyimser rakamlar olarak 

kayıtlara geçmektedir. Ancak şu sonuca ulaşılmaktadır ki, kendisini Türk toplumu 

içerisinde tanımlayan nüfus geçen on yıl içerisinde iki katına yaklaşan bir oranda 

artmıştır. 

Haringey Bölgesinde yapılan bir araştırmaya göre bölgede yaşayan Türk 

toplumu diğer azınlıklardan farklılaşarak kendine özgü karakteristikler 

sergilemektedir. Bu veriler incelendiğinde Türk Toplumunun yaşam tarzı olarak 

İngiliz sosyal yapısına ve tarzına yakınlaştığı, farklılıklarını ön plana almayan ve 

siyasi yapıdan memnun oldukları sonucu çıkarılmaktadır. Aynı zamanda ülkede var 
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olan bazı Müslüman gruplarda olduğu gibi kültürel ve dinî kimliklerini ön plana 

çıkaracak giyim ve yaşam tarzının çeşitli biçimlerde görünür hale getirilmesi, Türk 

Toplumu tarafından benimsenmemiştir. Bir dönem bazı tasavvufi akımlar etkisiyle 

az sayıda da olsa dış görünümün farklılaştığı söylense de günümüzde araştırmalara 

konu olabilecek örneklere rastlanmamaktadır. Araştırmanın Türk Toplumu hakkında 

ulaştığı sonuçlar kısaca şunlardır: 

 Daha az fiziksel görünüm, 

 Daha az belirgin giyim tarzı, 

 İslamcı fakat militan değil (seküler İslam), 

 Politik güç ve varlık eksikliği, 

 Londra dışında sosyal ve kurumsal varlık gösterememe
332

  

Türk Toplumunun yaşadığı çevreye entegrasyonu bakımından pozitif veriler 

olarak nitelenebilecek bu durum diğer yandan silik bir toplumsal yapının da kodlarını 

taşımakta olup gelecek için endişe uyandırmaktadır. Çünkü kurumsallaşma, sivil 

örgütlerin sayılarının artması ve politik alanda varlık gösterebilme azınlık 

statüsündeki sosyal yapıların geleceği bakımından hayati önem taşımaktadır.  

 

 

1. Eğitim 

 

Yerel eğitim birimleri tarafından 2003 yılında etnik kökenlerine göre öğrenci 

sayılarının belirlendiği bir araştırmaya göre, Türk toplumu yaklaşık 15.000 öğrenci 

ile İngiliz okullarında yer bulmaktadır.
333

  

İngiltere’de Türklerin en yoğun olduğu şehir Londra’dır. Türk toplumu Kuzey 

Londra’da Hackney, Enfield, Islington ve Barnet gibi bazı bölgelerde 

yerleşmişlerdir.  

Hackney ve Enfield’da (2005), okulların yaklaşık %10’u, 
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Islington’da (2004),   okulların yaklaşık %7’si, 

Barnet’te (2005), okulların yaklaşık %1.2’si, 

Güney Londra’da yer alan Southwark’da (2002-03) okulların yaklaşık %0.8’i 

Türk kökenli öğrencilerden oluşmaktadır.
334

  

Türk Toplumunun okul başarısının, genel başarı sıralamasının altında olduğu 

görülmektedir. Genel lise bitirme sınavı olan GCSE (2005 yılı) sonuçlarına göre 

Türk öğrencilerin başarı durumu %40 iken, ülkenin genel ortalaması %55’tir. Bu 

durum Türk toplumunun sosyo-ekonomik durumu, yoksulluk ve öğrenciler açısından 

kötü ev koşulları gibi sebeplerle açıklanmaktadır. Dil yetersizliği, dışlanma ve içe 

kapanma gibi sebepler de başarısızlığı etkileyen diğer sebepler olarak 

sıralanmaktadır.  

The London Challenge Turkish Forum tarafından 2004 yılında yapılan bir 

araştırma Türk toplumu öğrencilerinin başarı oranlarının düşük olmasının sebeplerini 

şöyle sıralamıştır: 

 Aile yapısı ve kültür, özellikle kuşaklar arası çatışma, 

 Ailelerin eğitim sistemi hakkında bilgilerinin yetersizliği, 

 Dil zorlukları/yetersizliği, 

 Ailelerin ve öğrencilerin okul tarafından destek görmemesi, 

 Öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin düşük olması, 

 Velilerin işleri ve göçmen sorunlarının oluşturduğu olumsuz etki, 

 Olumlu rol modellerin olmaması.
335

 

The Turkish Community Action Forum adlı kuruluş da öğrencileri etkileyen bu 

sebepleri dil ve kültür gibi maddeleri de ekleyerek sıralamıştır: 

 Okullarda Türkçe konuşanların azlığı, 
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 Türk toplumunun ve kültürünün öğretmenler tarafından iyi anlaşılamaması, 

 Geçim kaygısı, uzun çalışma saatleri gibi sebeplerle ailelerin baskı 

yapması.
336

 

Yukarıda sıraladığımız maddelerden hareketle öğrencilerin okul başarısını 

etkileyen sebepler temel başlıklarla aile etkisi, dil problemi ve okul/öğretmen 

kaynaklı olarak özetlenebilir. Özellikle birinci kuşak ailelerin ülkedeki önceliğinin 

eğitim olmadığı anlaşılmaktadır. Zira İngiltere’ye gelen ilk göçmenler bir-kaç yıl 

çalışıp, bir miktar para elde ederek geri dönmeyi planlamışlar, bu süre zarfında da 

gerek çocuklarının geleceği gerekse çalışma hayatında uzun vadeli planlar ve 

yatırımlar yapmamayı tercih etmişlerdir.   

İngiltere’de yaşayan Türk Toplumu artık yerleşik duruma geçerek ülkede uzun 

süre kalmayı kabullenmiş olsa da sosyal dönüşüm henüz istenen düzeyde 

gerçekleşememiştir. İçine kapalı bir toplum, gettolarda yaşama, dil ve kültür 

dönüşümünü gerçekleştirememe gibi belirgin karakteristik özellikler halen 

gözlemlenmektedir. Tablo gün geçtikçe olumlu yönde değişse de istenen seviyeleri 

yakalamak için yeterli değildir.  

 

 

2. İngiltere’deki Türk Okulları 

 

İngiltere’de ülkede yaşayan diğer azınlıklar gibi Türkler için de kendi 

çocuklarının eğitimini devlet okulları dışında ya da devlet okulları paralelinde 

yapmak istediklerinde farklı şekillerde eğitim imkânı sunulmaktadır. Bu imkânı 

veren kanuni zeminin oluşumu konusunda ilk bölümde ayrıntılı olarak bilgi 

verildiğinden burada tekrar değinilmemiştir. İngiltere’de Türk Toplumunun 

çocuklarının eğitimi için kurduğu ve işlettiği hafta sonu okulları, yardımcı okullar 

(supplementary schools) ve özel okullar statüsünde okul türleri karşımıza 

çıkmaktadır. İngiltere’de büyük çoğunluğu Londra’da olmak üzere yaklaşık 30 kadar 

Türk Dili ve Kültürü Okulu ve iki adet tam zamanlı eğitim veren okul 
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bulunmaktadır. Burada bu okulların kuruluş, işleyiş ve ders programlarına yer 

verilerek açıklanmıştır.   

İngiltere’de genel eğitim içerisinde durumu çok parlak olmayan Türk 

öğrencilerin devlet okulları dışında eğitim alabilecekleri farklı eğitim imkânları 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ülkedeki azınlık gruplarının okullaşma oranları ve bu 

okulların başarı seviyeleri Türk Toplumu ile karşılaştırıldığında diğerleri lehine 

başarının yüksek olduğu görülmektedir. Kilise okulları, Voluntary Aided statülü 

okullar ve inanç temelli okulların başarıları belirgin oranda devlet okullarına göre 

yüksektir. Daha az okullaşma ve kurumsallaşmaya rağmen Müslümanların özel 

okullar yoluyla öğrencilerin başarı çıtasını yükselttiği tecrübe edilmiş bir gerçektir.
337

 

İngiltere’deki Türklerin okullaşma çalışmaları bazı velilerin özel çabaları 

sonucunda hafta sonu okulları ile başlamıştır. İlk kurulan bu okullarda dersleri zaman 

zaman öğretmenler bazen de gönüllüler vermiştir. İlerleyen yıllarda Türkiye ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen öğretmenler bu dersleri vermeye 

başlamıştır. Günümüzde bu okulların bir kısmı dernekler bünyesinde faaliyet 

gösterirken bir kısmı İngiliz devlet okulları bünyesinde okul binasının kiralanması, 

günlük ders programı sonrasında ya da haftasonu okulları yoluyla eğitim 

vermektedir.  

Türk Dili ve Kültürü Okulları kendi tüzüklerine göre seçilen bir yönetim 

kurulu ve başkanı tarafından idare edilirler. Bu dernekler yerel idareler ve 

otoritelerden maddi destek alarak ya da sadece öğrenci aidatları ile faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Hafta sonu dernek okulları klasik anlamda kurumsallaşmış eğitim 

öğretim merkezleri sayılamaz. Öğrencileri yaş ve seviyelerine göre sınıflandırmak 

oldukça zor olduğu için birleştirilmiş sınıf uygulamasına sıklıkla rastlanmaktadır.
338
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Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkçe ve Türk Kültürü 

Dersine devam eden öğrencilerin dağılımını 2005 yılı rakamlarına göre şu şekilde 

vermiştir.
339

 

 

Okul Öncesi Eğitim         350 

İlköğretim 3.650 

Ortaöğretim 300 

Toplam 4.000 
 

Tablo: Türk Kültürü Dersine devam eden öğrencilerin dağılımını 2005 
 

İngiltere’de yaşayan Türk toplumu eğitim sorunlarını zaman zaman masaya 

yatırarak problemleri tespit etmek, çözüm teklifleri getirmek ve ilgili kurum ve 

kuruluşları harekete geçirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların 

sonuncusu 2011 yılında “1. İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı”nda konunun 

resmi tarafları, öğretmenler, okul temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 

Londra’da gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştay’da genel olarak İngiltere’de faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü 

Okullarındaki eğitimin niteliği ve niceliği konuları üzerine yoğunlaşılmıştır. Okullar 

ve Türk toplumunun eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı Çalıştayın sonuç 

bildirgesinde aşağıdaki konular ön plana çıkmıştır. 

 Türk öğrenciler ve veliler İngiliz Eğitim Sistemini iyi bilmediklerinden 

eğitim haklarından yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. 

 Mevzuatı bilmeme ve dil yetersizliği uygulamada sorunlar oluşturmaktadır. 

 Türk Dili ve Kültürü okullarının ortak kullanabilecekleri program eksikliği 

olduğundan bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.  

 Sadece Türk öğrencilerin gidebileceği tam zamanlı bir okulun olmaması 

faaliyetlerde sürekliliği ve etkinliği olumsuz etkilediğinden bu sorun Kuzey 

ve Güney Londra’da birer okul açılarak çözülmelidir.  
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 Mevcut ders kitapları ve materyalleri ihtiyaca cevap veremediği, güncelliği 

koruyamadığı, öğrencilerin yaş gruplarına hitap eden seviyeden uzak olduğu 

gerekçesiyle görsel ve işitsel materyallerle desteklenerek yenilenmesi 

gerekmektedir. 

 İngiliz eğitim sistemi içerisindeki genel sınavlardaki Türkçe bölümü için 

hazırlık kitapları ve materyalleri hazırlanmalıdır. 

 Velilerin sürece dahil edilmesi, öğrencilerin mesleki okullara teşviki, 

başarılı olanların desteklenmesi, rol-model üzerinden öğrencilerin 

özendirilmesi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, yöneticilerin 

eğitimcilerden olması gibi konular da sonuç bildirgesinde yer alan diğer 

maddeler olmuştur.
340

  

 

 

a. Wisdom School 

 

Wisdom School İngiltere genelindeki yardımcı okullarında daha çok İngilizce 

ve matematik kursları veren Axis Educational Trust adlı kuruluş tarafından 2006 

yılında kurulmuştur. İngiltere’de tam zamanlı eğitim vermeye başlayan ilk Türk 

okuludur. Okulun dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Fethullah Gülen 

Hareketi okullarının İngiltere’deki uzantısı olduğu bilinmektedir. Kuruluşundan bu 

yana Kuzey Londra’da Harringey bölgesinde bulunan mevcut okul binasında eğitim 

veren okul, yeni bir mekân arayışı içerisindedir.  

Wisdom School ilk ve ortaokul (primary ve secondary) bölümlerinin her 

ikisine de öğrenci kabul etmektedir.  Okulda, Ulusal Öğretim Programı takip 

edilmektedir.  Bu kapsamda Matematik, İngilizce, Bilim (Kimya, Biyoloji ve Fizik), 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnsan Bilimleri (Tarih, Coğrafya ve Din Eğitimi), 

Modern Diller (Türkçe ve İspanyolca), Beden Eğitimi, Sanat, Dizayn ve Teknoloji, 

Müzik ve Drama dersleri verilmektedir.  
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Okul din eğitimi derslerini ulusal ve yerel programlar çerçevesinde, bu 

programların benimsediği yaklaşımlara göre vermektedir. İslam konusunun ayrıca 

işlendiği özel bir program ve faaliyet yer almamaktadır.  

Türk kültürü ve dili konusunda okul programında dersler bulunmaktadır. 

Okulun eğitim dili İngilizce olup seçmeli olarak modern diller içerisinde Türkçe 

dersleri de okutulmaktadır. Okul kız-erkek karışık olarak eğitim vermektedir. 

 

 

b. Marathon Science School 

 

Marathon Science School, Seven Hills Education Trust tarafından 2009 yılında 

kurulmuştur. Marathon School Kuzey Londra’daki Süleymaniye Kültür Merkezi 

(İngiltere Türk-İslâm Kültür Merkezi Vakfı-UK Turkish-Islamic Cultural Centre 

Trust) olarak bilinen komplekste barındırdığı öğrencilerine Güney Londra’daki 

okulunda eğitim vermektedir. Okul 11 ile 16 yaşları arası erkek öğrencileri kabul 

eden (single sex school) tamamı ile yatılı bir “Secondary School”dur. Okul her yıl 

Nisan ayında yapılan giriş imtihanları ile öğrenci kabul etmektedir. 

Marathon Science School adından da anlaşıldığı gibi bilimsel bir eğitim modeli 

ve programı takip etmektedir. Ancak bu programın yanı sıra öğrencilerde dinî ve 

ahlaki gelişimi öngören dersler ile programı desteklemektedir. Dinî ve kültürel 

içerikli dersler ile desteklenmiş okul programında aşağıdaki dersler yer almaktadır. 

Matematik, İngilizce, Bilim (Kimya, Biyoloji ve Fizik), Beden Eğitimi, Din 

Eğitimi, Kur’an (Klasik Arapça ile), Hadis, Fıkıh, İslam Tarihi, Tarih, Coğrafya, 

Müzik, Türkçe, Arapça, İspanyolca, ICT (Information and communication 

technologies-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi), PHSE (Personal, Social, Health 

and Economic-Kişisel, Sosyal, Sağlık ve Ekonomi) 

Marathon School okul programında “Manevi değerler ve karakter eğitimi” 

üzerine özellikle vurgu yapmaktadır. Bu eğitim “sevgiye ve saygıya dayalı, manevi 

değerlerimizin öğretildiği bir eğitim programı” olarak tanımlanmaktadır. Manevi 

değerler ve karakter eğitimi sürecinde Adab-ı Muaşeret, Sosyal ve Bireysel Davranış 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communication_technologies_in_education
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https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-RR080
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Eğitimi, Güzel konuşma, diksiyon ve hitabet, İletişim Becerileri, Özgüven Gelişimi, 

gibi dersler programda yer bulmaktadır.
341

 

 

 

c. Yardımcı Okullar (Supplamentary School) 

 

İngiltere’de Türk toplumu için tam zamanlı okul imkânlarının tam olarak 

oluşmamış olması sebebiyle genelde yardımcı okullar ile öğrencilere cevap 

verilmeye çalışılmaktadır. Supplamentary School denilen bu okullarda ulusal 

programdaki temel derslere yardımcı dersler (matematik,  bilim -kimya, biyoloji, 

fizik- ve İngilizce) okutulmakta ayrıca bazı okullarda din dersleri de verilmektedir. 

Bu okullar bölge eğitim kuruluşu (Local Education Authority) tarafından 

denetlenmektedir. Öğretmenlerinin görevlendirilmesi ile ücretleri Türkiye ve Kıbrıs 

devletlerince yapılmakta bazen de vakıflar kendi imkânları ile (okul yönetim kurulu) 

bu ücretleri ödemektedir.  

İngiltere’de Türk Dili ve Kültürü Okulu adını ve misyonunu taşıyan şu okullar 

bulunmaktadır: 

1. Akasya Haftasonu Okulu 

2. Anatolia Cultural And Educational Society 

3. Aziziye Hafta Sonu Okulu 

4. Ali Riza Değirmencioğlu Turkish School 

5. Batı Londra Türk Okulu  

6. Blackfen Turkish School 

7. Bickley Turkish Parents Club 

8. Dr. Fazıl Küçük Turkish School  

9. Eltham Turkish School 

10. Edmonton Salisbury Turkish School 

11. Edmonton Fazilet Turkish School 

12. Enfield Türk Okulu 
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13. Fatih Türk Okulu 

14. Grange Park Turkish School 

15. Greenwich Türk Okulu 

16. Hazelwood Atatürk School 

17. Hornsey Atatürk School 

18. Hülya Turkish School 

19. Lighthouse Education Society Schools 

20. Mevlana Eğitim Merkezi 

21. Namık Kemal Turkish School 

22. New Malden Manor Turkish School 

23. Northamton Haftasonu Okulu 

24. Oakthorpe Turkish School 

25. Raındrop Ruıslıp Kültür Merkezi 

26. Rushey Green Primary School 

27. Southgate Atatürk School 

28. Türk Islamic Cultural Trust School (Süleymaniye Türk Okulu) 

29. Waltham Forest Turkish School 

30. Valide Sultan Türk Okulu 

31. West London Türk Okulu 

32. Wimbledon Türk Okulu 

 

 

C. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA İSLAM DİNİ 

 

Bu başlıkta devlet okullarında okutulan din derslerinde İslam dininin hangi 

konseptte yer aldığı konusu ele alınmıştır. Konu tarihten günümüze, okullarda din 

eğitiminin durumunun ne olduğunun tespiti ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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1. Tarihi Süreç 

 

İngiltere’de mevcut din eğitimi derslerinde, diğer dünya dinleri ile birlikte 

İslam da öğretilmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ülkede yaşanan kültürel 

ve sosyal çeşitliliğin, çokkültürlülüğün eğitime yansımasında Hristiyanlık dışındaki 

dinlerin de öğretim konusu edilmesi ile birlikte, İslam da bu uygulamanın içerisine 

girmiştir.  İlk olarak 1975 Birmingham Mutabakat Öğretim Programında İslam dini 

ile ilgili bilgiler yer almıştır. Ardından ülkedeki Hristiyanlık dışındaki diğer dinlerin 

okullarda resmen öğretilmesinin ilk defa yolunu açan 1988 Eğitim Reformu ve 

sonrasında gelen reformlarla da teyit edilerek, İslam dini programlarda bulunan temel 

dinler arasında yer almıştır.  

İngiltere’nin eğitim tarihine bakıldığında İslam ile ilgili ilk referanslara 1920–

1940 arasında Hristiyanlık Dışı Dinî İnançlar ve Dünya Dinleri gibi başlıklar altında 

yer verildiği görülmektedir.
342

 Bu programlarda diğer dinlere Hristiyanlık 

misyonerliğinin çalışma alanları olarak bakıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 

İslam algısının oldukça arkaik, putperest dinlerle eş, düzeltilmesi gereken 

yanlışlarının olduğu bir din olarak anlaşıldığı ve öğretildiği de görülmektedir. 

Örneğin 1921 tarihli Nottinghamshire programında Anadolu ve “günümüzde 

kâfir/dinsiz/barbar ülkeler” (heathen countries today) başlığı ile bir konu yer almıştır. 

Yine aynı dönemde William Paton “Jesus Christ and the World's Religions” adlı 

karşılaştırmalı dinler tarihi çalışmasında İslam “yarı doğru” din başlığında 

incelerken, The Faiths of Mankind adlı kitabında da İslam ve diğer dinleri 

Hristiyanlığın üstünlüğü karşısında yargılamaya devam etmiştir.
343

 

Diğer dinlere ve inançlara karşı 1940–1950 yılları arasında algının tamamen 

değişmediği ancak bir önceki on yıla göre programlarda daha dikkatli yaklaşıldığı 

söylenebilir. Bu yaklaşımın açık olarak görüldüğü programlardan birisi, diğer 

bölgelerin de büyük oranda kabul ettiği Sunderland (1944) programıdır. Bu 

programda İslam, Yahudilikten etkilenmiş ve hızla yayılan bir “salgın hastalık”, 
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Hazreti Muhammed de “oriental hükümdar” ve “reformcu/ıslahatçı” olarak 

tanıtılmıştır.
344

 

Aynı şekilde, 1947 Londra programında İslam ile ilgili;  

 Muhammedan dinin 7. yüzyılda Arabistan’da ortaya çıktığı,  

 Kurucusunun Muhammed olduğu,  

 Kurucusunun kendisine tanrı tarafından yeni bir vahiy verildiğini iddia 

ettiği,  

 Dinin tek tanrılı, ancak pek çok materyalist unsurlar taşıdığı,  

 Müslümanların Hristiyanlığa belki de en fazla duyarlı dinî grup oldukları” 

iddialarına yer verilmiştir.
345

 

Bu dönem öğretim programlarından İslam konusunda dikkate değer 

değerlendirmeleri olan bir diğeri de West Riding (1947) programıdır.
346

 Önceki 

programlara göre İslam konusunu daha kapsamlı ele alan programın kısmen tarafsız 

bir dil kullandığı söylenebilir. Programda diğer dinler ve İslam ile ilgili şu 

açıklamalar yer alır;  

“Dünyadaki büyük dinler hakkında karşılaştırmalı bir çalışma” başlığı altında; 

  Öğretmen sadece, dünyanın büyük dinlerinin seçkin özelliklerini 

tanımlamayı hedeflememeli, bilakis karşılaştırmalı bir çalışmayı da hatırda 

tutmalıdır. 

  Her büyük dinin dünya tarihinin bir döneminde katkı yaptığı konusunda 

öğrencinin değerlendirme yapması sağlanmalıdır. 

  Bütün bu katkılar, Hristiyanlığın daha yüksek bir düzleminde 

birleştirilmelidir. 

“Muhammedilik” (Mohammedanism) başlığı altında; 
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  Muhammedin hayatı; putperest uygulamaları konusunda yaptığı reformlar: 

Toplumsal kötülükler (kan-kavga) ve ahlaki saldırılar (bebek öldürme), 

  Yahudilik ve Hristiyanlık Etkisi, 

  Öğretisinin Temeli: “Allahtan başka ilah yoktur ve Muhammed onun 

elçisidir.” 

  Muhammediliğin (Muhammedan) kutsal kitabı (Kuran), 

  İnanan için cennet, inanmayan için cehennem materyali, 

  Muhammediliğin ibadeti: Cami ibadeti, oruç (Ramazan), sadaka vermek, 

hac (Mekke), kadınlar için davranış, 

 Muhammediliğin Mezhepleri: Şia (İran), Sünnilik (Ortodoks grup), Sufiler 

ve Dervişler (mistisizm etkileri)
347

 konuları sıralanmıştır.  

1948 tarihli başka bir programda
348

 “Dinlerin Karşılaştırmalı Bir Çalışması” 

başlığı altında İslam şu şekilde ele alınmıştır. 

 “Muhammedilik” (Mohammedanism) (İslam). 

 Tanrı'nın koşulsuz her şeyi yapabilme gücüne vurgu ile mutlak bir 

tektanrıcılık. 

 Ahlaki olarak biraz daha düşük olmasına rağmen Tanrı'nın genel 

karakteristiği Yahudilikten ortaya çıkmıştır.  

 Pratikte insanın mutlak bir hür iradesinin var olmadığı Mutlak bir 

determinizmi içerir. 

 Vahiy. 

 Muhammed ve kutsal kitap (Kur’an). 

 İdeal: Ölümden sonra cennete ulaşmak. Cennet, tanrı ile tam olarak 

yakınlığın olmadığı saf bir duygusal varoluştur. 

 Günah: Ahlaki suçlar (seviye Yahudilikten daha düşüktür), tabuların ihlali 
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 Kefaret (Atonement): İyi işler, tövbe, dua, hac, kurban.
349

 

Eğitim alanında reformların görüldüğü 1940-1950 dönemi programlarında 

İslam konusu temelde yukarıda altını çizdiğimiz başlıklar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Bu programlarda üzerinde durulması gereken bazı hususlar vardır. Örneğin İslam 

dini yerine “Muhammedilik” gibi isimlendirmelerin kullanılması dikkat çekicidir. 

Müslümanlar kendilerini “Muhammed Ümmeti” olarak tanımlamış olsalar da bu 

tanımlama Muhammetçilik ve ya Muhammedilik kavramlarına denk düşmemektedir. 

Bu dönemde Batıda her ne kadar İslam için Muhammetçilik ya da Muhammedilik 

kavramları kullanılsa da,
350

 kişiye izafetle bir fikir akımı, felsefe ekolü ya da dinî 

akım algılaması oluşturma, hatta bir dönem Batı’da anlaşıldığı gibi “Muhammed’e 

tapan kişiler” olarak tanımlama çabası sezinlemek mümkündür. Çünkü o dönemde de 

Müslümanların bu isimlendirmelerden hoşlanmadığı bilinmektedir.
351

 Programlara 

yansıyan bu durumun, bu dönemde Batının İslam dini algısının merkezinde Hz. 

Muhammed’in olduğu ve İslam’ı bir kişiye izafetle tanımlama yaklaşımı sergilendiği 

sonucuna varılabilir. Hristiyanlıktan hareketle Hz. Muhammed’i anlamaya çalışmak 

ve dindeki yerini belirlemek muhtemeldir ki; bir dönem Batı düşüncesinde yanılgı 

oluşturmuştur. Zira Hristiyanlık için İsa’nın konumu ile İslam için Hz. Muhammedin 

konumu aynı değildir. Çünkü İslam’da Hz. Muhammed sadece bir insan ve 

peygamber iken, Hristiyanlıkta İsa dinin tam merkezinde tanrı olarak yer alır. 

Programlardaki İslam konusu içerisinde dikkat çeken diğer bir konu da Hz. 

Muhammed’in reformist bir kişilik olarak tanıtılmasıdır. Manevi yönü 

soyutlandığında ortaya koyduğu yeniliklerin, dünyevi bakış açısı ile reform olarak 

tanımlamak mümkündür. Programlarda Hz. Muhammed’in putperestliği reforme 

ettiği, alternatif yeni bir öğreti getirdiği noktasında yaklaşım sergilenirken, İslam’a 

karşı dıştan bir bakış açısı ile Orta Çağ-Batı dinî öğretilerinin etkisinin olduğu 

görülmektedir. Yahudilik ve Hristiyanlığın da İslam üzerindeki etkilerinden 

bahsedilmektedir. Gözden kaçırılan bir konu var ki, İslam inancı putperestlikle 

birlikte Yahudilik ve Hristiyanlığın da bozulmuş yönlerinin düzeltilmesi ya da 
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reforme edilmesi esasına dayanmaktadır. İslam’ın Hristiyanlık ve Yahudilikten 

etkilenmiş bir din olarak tanıtılması da süregelen kadim teolojik tartışmaların 

etkisiyle dönemin İslam algısını tespit etmek açısından önemli ipuçlarıdır.   

Ayrıntılarına yukarıda değindiğimiz bu programların genel yaklaşımı, İslam’ı 

karşılaştırmalı bir anlayışla sunma üzerine kuruludur. İslam ile karşılaştırılan dinler 

ise genelde Hristiyanlık ve Yahudilik olmuştur.  

Programlarda İslam dininin kavramları yerine Hristiyanlığın kavramları 

üzerinden tanımlamalara gidilmiştir. Muhatapların/öğrencilerin konuyu anlamalarını 

kolaylaştıracak bu yöntem beraberinde yanlış algılar da oluşturmaya müsaittir. 

Hristiyanlıkta “Atonement” kavramı, Hz. İsa’nın diğer insanların günahlarına 

karşılık olarak kurban seçilmesini ifade etmekte iken İslam’daki “ibadet” kavramının 

yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu kavram İslam kültürü içerisinde kastedileni 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır.  

İngiltere’de 1960’lı yıllara kadar pek çok programda yer almayan İslam 

konusu, yer bulduğu programlarda da önceki yıllarda olduğu gibi karşılaştırmalı 

dinler perspektifiyle ele alınmıştır. 1960 sonrası göçlerle oluşan ülkedeki demografik 

değişiklikler ile ortaya çıkan dinî çeşitlilik, din eğitiminde karşılaştırmalı yaklaşımın 

yeterliliğinin sorgulanmasını sağlamıştır. Ülkedeki dinî grupların din eğitimi 

konusundaki taleplerine 1944 Eğitim yasası çerçevesinde çözüm bulunması 

gerekiyordu. Bu yasa, programları yerel eğitim birimlerinin yapmasını öngörüyordu. 

Bu durumda yerel program komisyonlarına Hristiyanlık dışındaki dinlerin 

temsilcilerinin de girmesi ve bu çalışmalara katılması problemin çözümü için önemli 

bir adımı ifade ediyordu. Bu talepler ilk olarak 1967 yılında Londra Yerel Eğitim 

Otoritesi (London LEA) tarafından organize edilen program çalışma komisyonuna 

Müslüman temsilcilerin de olduğu Hristiyan olmayan dinlerin temsilcilerinin 

çağırılması ile karşılık bulmuştur.
352
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2. Din Derslerinde İslam Dini  

 

İngiltere okullarında öğrenim gören Müslüman öğrencilerin sayısı 2001 nüfus 

sayımı verilerine göre yaklaşık olarak 500 bin olarak tespit edilmiştir. Ancak on yıl 

içerisinde Müslüman nüfusun genel nüfusa oranının %4.4 seviyelerinde bir artış ile 

yaklaşık iki katına çıktığı çeşitli araştırmalar tarafından öngörülmektedir.
353

 Bu 

veriler ışığında İngiltere’de günümüzde bir milyona yakın Müslüman öğrenci olduğu 

tahmin edilmektedir. Farklı etnik kökenlere sahip Müslüman toplumu bazı şehirler ve 

bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerdeki okullarda Müslüman öğrenci oranı da 

oldukça yüksektir.  

Mevcut yasal düzenlemelere göre İslam dininin, İngiltere’deki diğer temel 

dinlerle birlikte din eğitimi ve öğretiminin konusu olması Müslümanlar için eğitim 

alanında bir kazanım olarak görülse de genel çerçevede memnuniyet verdiği 

söylenemez. Ancak İngiliz modeli din eğitiminin amacı bu memnuniyetsizliğin 

yerindeliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Zira din eğitimi “genel anlamda 

öğrencilere ülkedeki farklı dinleri tanıtmak, haklarında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak, kişisel olarak da öğrencinin manevi, ahlaki ve kültürel gelişimine katkıda 

bulunmak” amacını taşımaktadır. Bu amaçlar aynı zamanda program içeriğinin 

öğretim metodunu da belirlemektedir. Yani din eğitimi dine eleştirel düşünceyi 

öngören bir tepki geliştirmeli, sadece öğretici (instructional) bir tutum ve metot 

izlememelidir.
354

  

Din eğitiminin amacının yukarıda belirtilen çerçevede çizilmesi programa konu 

olan bütün dinleri kapsaması beklenirken, özellikle Hristiyanlığın istisna tutulması 

Müslümanlar ve diğer dinî gruplar tarafından eleştiri konusu olmaktadır. 

Gerekli kanuni düzenlemeler sonrası ulusal düzeyde çok fazla program 

geliştirilmiş değildir. Zira günümüzde her beş yılda bir yerel programların revize 

edilmesi gerekli görülürken ulusal düzeyde böyle bir gereklilik söz konusu değildir. 

Bu kapsamda ilk ulusal yayın 1994’te yapılmıştır. Programda yer alan İslam ile ilgili 

bölümlerden programın yaklaşımı konusunda bazı bilgiler elde etmek mümkündür.  
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Söz konusu programda İslam dini öğretimi ile ilgili konular “anahtar öğrenme” 

bölümü altında tevhit, iman, ibadet, ahlak ve yeri geldikçe sosyal hayatta İslam dini 

olarak dört ana başlık halinde incelenmektedir. Ayrıca Hz. Muhammed’in hayatı 

olmak üzere, Kur’an konusuna öncelik tanınmaktadır. İslam’ın şartları olarak 

adlandırdığımız namaz, oruç, zekât ve hac gibi konuların da İslam dini öğretiminin 

içeriğine dahil edildiği görülmektedir. Dini bayramlara ayrı başlıklar altında özel 

bir önem verilmekte ve bu bayramların ne olduğu ve nasıl kutlandığı üzerinde 

durulmaktadır. Bütün yaş gruplarına göre hazırlanan model müfredatta ve ders 

kitaplarında, aile hayatı konusuna özel bir önem verildiğine şahit olunmaktadır. Aile 

hayatı konusunun içerisinde çocuğa isim verilmesinden başlanarak aile içerisindeki 

ilişkiler, sorumluluk ve roller üzerinde durulmaktadır. Sosyal hayat ve İslam kültürü 

konuları da model müfredat programlarında zikredilen diğer ana konulardır. Sosyal 

hayat başlığı altında başkalarına saygılı davranmak, dürüst olmak, insanlar arası 

ilişkilerde kibar olmanın önemi, büyüklere ve öğretmenlere saygı, ihtiyaç sahibi 

olanlara yardım, İslamiyet’te ümmet kavramının anlamı ve dini, sosyal ve eğitimsel 

bakımdan caminin rolü üzerinde durulmaktadır. İslam kültürü konusu içerisinde 

Müslüman alimler ve bilim adamları, diğer din mensuplarına saygı gibi hususlara 

değinilmektedir.”
355

 

2000 yılında yayınlanan ve 1994 programının revize edilmiş hali olan 

programda, Kurban Bayramı ve İslam’ın şartları konusuna dinden öğrenme ve dini 

öğrenme yaklaşımları ile örnek sınıf etkinliği olarak yer verilmiştir. Burada örnek 

olarak yer vereceğimiz İslam’ın şartları etkinliği ile öğrencilerin Müslüman 

toplumun inanç esaslarını gözlemlemeleri, kendi tecrübeleri ile toplumun İslam’ın 

temel inançlarını yaşama biçimi arasında bağ kurmaları için bir fırsat oluşturma 

amaçlanmıştır. Etkinlik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 

İslam Şartlarından ve İslam’ın Şartları Hakkında Öğrenme 

İslam Hakkında Öğrenme İslam’dan Öğrenme 

Müslümanlar her zaman inanır… Her zaman inanırım… 

Müslümanlar günde beş defa… Her gün yapmak isterim… 
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Müslümanlar her hafta (ya da 

maaşlarını aldıklarında) verirler… 

Eğer cömert olmak istersem ben de… 

 

Müslümanlar yılda bir defa kişisel 

gelişim/disiplin için… 

Gelecek yıl benim isteğim… 

Müslümanlar hayatlarında bir defa 

gitmek isterler… 

Hayatımda gitmek isterim… 

 

Tablo 8
356

: Dinden ve Din Hakkında Öğrenme Etkinlik Örnekleri 
 

Din dersi 2004 yıllında ulusal düzeyde yayınlanan “zorunlu olmayan ulusal 

çerçeve program”
357

 ile tekrar düzenlenmiştir. 2004 programı öğretim konusu 

yapılan dinler konusunda yerel bölgelere çeşitli önerilerde bulunmaktadır. Bu 

sebeple bu kitapçığın yaklaşımı ve İslam’ı ele alışı önem arz etmektedir.  

Ulusal program, Müslüman temsilcilerin de içerisinde olduğu bir komisyon 

tarafından hazırlanmaktadır.
358

 Bu kitapçık zorunlu eğitim kapsamındaki bütün 

eğitim kademelerinde zorunlu olan din eğitimi için bir öneri niteliği taşımaktadır. 

Program, yaklaşım olarak dinlerin mukayesesi esasını takip ettiğinden her 

aşamasında dinleri gerek fenomen olarak gerek anlayış olarak tanıtmaya 

çalışmaktadır.  

Programın her aşamasında (key stage) Hristiyanlık ile birlikte bir ya da iki din 

ele alınmaktadır. Dinlerin inanç, ibadet ve ahlak sistemlerinin yanı sıra yeri geldikçe 

toplumda görünür olan özellikleri, sosyal problemler ve bunlara dinlerin verdiği 

yanıtlar programın yaklaşımı çerçevesinde işlenmektedir. İslam dininin bu konulara 

bakışı ve bu konulardaki görüşü programın içeriğinde özel bir bölüm olarak yer 

almamaktadır. Bu tür ayrıntılar daha çok sınıf içi etkinlikler ve yerel programlara 

bırakılmaktadır.  

 Uygulamaya yakınlığı ve detaylara inişi sebebiyle yerel programlar dinleri ele 

alışı bakımından daha fazla bilgi vermektedir. Ulusal programda yer almayan birçok 

özel bilgi yerel programlarca ele alınmakta, öğretime uygun hale getirilmektedir. Bu 
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sebeple burada mevcut yerel din dersi programlarından (Agreed Syllabus) bir örnek 

incelenmiştir. 

 

 

3. Hackney Mutabakat Programı (The Hackney Agreed Syllabus) 

 

Hackney, Kuzey Doğu Londra’da bulunan, göçmenlerin ve Müslüman nüfusun 

yoğun olduğu idari bölgelerden birisidir. Hackney’de 2001 sayımı verilerine göre 

28.000 Müslüman yaşarken bölgenin genel nüfusuna oranı %14’tür.
359

 Bölgede 

resmi kayıtlarda görülen yaklaşık 13 cami/mescit faaliyet göstermektedir
360

. Kimi 

kayıtlara göre bu rakam 17’ye kadar çıkabilmektedir.
361

 Bölgedeki bu camilerde 

hatırı sayılır aktif cemaat olduğu gibi, kadın faaliyetleri, haftasonu okulları, Kur’an 

kursları, sosyal etkinlikler ve bazı ekonomik faaliyetler cami müştemilatında ve 

çevresinde yürütülmektedir.  

Hackney Mutabakat Öğretim Programı,
362

 bölgesindeki devlet okullarındaki 

din dersleri için geliştirilmiş bir din eğitimi programıdır. Kilise okulları, özel okullar 

ve inanç temelli okullar bu programı uygulamak zorunda değildir. Program İngiltere 

Kilisesi, diğer dinî grupların temsilcileri, öğretmen birlikleri temsilcileri, yerel eğitim 

birlikleri tarafından yapılmış, bu çalışmalara Müslüman temsilciler de katılmıştır.  

Hackney din dersi öğretim programının teorik ve kavramsal yapısı büyük 

oranda ulusal programı takip etmiştir. Ulusal programın kanuni temelleri, ortaya 

koyduğu ilkeler, yöntemler, din eğitiminin amaçları, öğrencilerde oluşturması 

beklenen davranışlar gibi temel yapılar bu programda da korunmuştur. Yerel sosyal 
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Turkish Association, Abu Huraira Educational Trust, Shah Poran Masjid And Islamic Centre 

Trust, Kaynak: http://mosques.muslimsinbritain.org/show-browse.php?borough=Hackney, erişim: 

18.08.2012.
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ve dinî yapı dikkate alınarak içeriğe yansıtılan bölümler, ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. 

Programda din eğitimi için kazanım hedefleri; 

1. Dinler Hakkında Öğrenme, 

2. Dinden öğrenmedir. 

Programdaki bütün konular bu iki bakış açısına göre ele alınmaktadır.  

Öğretim programında yer alan bir başka bölümde ise Din Eğitiminde 

geliştirilmek istenen tutum, davranış, yetenekler ve yöntemler ele alınmaktadır.  

Buna göre Din Eğitimi şu tutumları kazandırır: 

Sözünde durma-sadakat, 

Adaletlilik, 

Saygı-hürmet, 

Kendi kendine anlama, 

Araştırma. 

Din Eğitimi ile kazandırılacak yeterlikler ve yöntemler de şunlardır: 

Araştırma-inceleme, 

Yorumlama-açıklama, 

Derinlemesine düşünme, 

Empati kurma, 

Değerlendirme, 

Analiz etme, 

Sentez, 

Uygulama, 

Açıklama.  

Hackney Din Dersi Öğretim Programı dört temel bölümden (key stage) 

oluşmaktadır. Bu bölümler süresince çocuklar programda esas alınan Hristiyanlık, 
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İslam, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve Sihizm’in temel özellikleri ve öğretileri 

hakkında bilgi sahibi olurlar.  

Programda esas alınan temel başlıklar şunlardır: 

 Allah inancı, 

 İbadet, kutsal kitap, 

 Peygamber inancı, 

 Dinî değerler ve davranışlar. 

Bu konu başlıkları dinî öğrenme ve dinden öğrenme yaklaşımlarına göre her 

dine özel bir yer ayrılarak işlenmiştir.  

Kitabın sonuna terimler sözlüğü eklenmiştir. Programa esas alınan dinlerin her 

biri için ayrı ayrı hazırlanan bölümlerdeki terimler, başka dillere çevrildiğinde anlam 

bütünlüğü bozulabilir endişesiyle önce orijinal dilleriyle yazılmış, ardından 

telaffuzları verilmiş ve sonunda açıklaması yapılmıştır. Bu sözlük hem ders 

öğretmenine rehberlik etmekte hem de öğrencilere bu kelimeler yoluyla dinî 

bilgilerini geliştirme imkânı tanımaktadır.  

Dinî semboller, kitabın kapağından başlayıp son sayfasına kadar göze çarpan 

en temel unsurlardır. Burada her din için sadece bir sembol kullanılmıştır. Örneğin, 

Hristiyanlık için haç, Yahudilik için altı kollu şamdan figürleri kullanılmıştır. 

Programda İslam için seçilen sembol ise ay-yıldızdır. (Türk bayrağına benzer 

biçimde) 

Burada Hackney bölgesi Mutabakat Öğretim Programının İslam ile ilgili 

bölümleri ele alınmıştır. Programın İslam bölümünün hangi konulara, nasıl yer 

verdiği burada ayrıntılarıyla görülebilecektir.  

 

1. DÖNEM (KEY STAGE 1) 

KONU Genel Çalışma Programı 
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 Keşfet: Kur’an Müslümanlara bir 

olan Allah’ı nasıl öğretir. O Allah ki; 

dünyayı ve dünyayı çekip çevirmek 

için insanı yarattı. 

 Allah’ın emirleri doğrultusunda nasıl 

yaşanacağı konusunda insanlara 

örnek olan Hz. Muhammedin hayatını 

keşfet. 

Attainment Target363 (AT)1a. Dinî 

hikâyeler ve kutsal metinleri 

keşfetme ve anlamları hakkında 

konuşma 

 

 Müslüman çocuklar Allah inancı 

konusunda gün boyunca nasıl 

cesaretlendirilebilir.  

Örnek: Namaz ile 

cesaretlendirilebilir. 

AT1b. Bayramlar, dindeki ibadet ve 

ritüeller. 

 Keşfet: Müslüman çocuklar, Allah 

inancı ve Müslüman kimliği 

konusunu evde nasıl öğrenebilirler. 

Örn: namaz, günlük edep-adap, 

Ramazan ve Ramazan bayramı. 

 Aile, toplum, ev, cami, medrese/okul, 

imam gibi kavramlar Müslüman 

çocuklara nasıl iyi bir Müslüman 

olunacağını öğretir ve örnekler verir. 

AT1c. Bir dine aidiyetin önemini 

açıklama ve bunun kişilerin 

hayatlarında yaptığı değişiklikleri 

tanımlama.  

 İslam değerleri ve inançlarıyla iletişim 

yolu olarak Müslüman geleneğinden 

olaylar ve hikâyeler keşfetmek. 

Örnek: diğeriyle bakmak ve paylaşmak 

AT1d. Dinî inançların ve fikirlerin 

sanatla nasıl açıklanabileceğini 

keşfetme ve onların yansımaları ile 

iletişime geçme 

                                                           
363 
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AT1-Attainment target 1: Learning about religion. 

AT2-Attainment target 2: Learning from religion. 
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  Keşfet: Bebeğe nasıl isim seçildiği,  

Müslüman toplumuna katılım 

geleneği ve bir ve tek olan Allah 

inancının deklaresi olarak kulağa 

ezan okuma. 

AT1e. Dinî sembollerin anlamlarını 

tanımlama ve birçok dinî kelime 

kullanmaya başlama. 

 

Tablo 9: 364 Hackney Mutabakat Öğretim Programı 1. Dönem 

 

2. DÖNEM (KEY STAGE 2) 

KONU Genel Çalışma Programı 

 İlk vahiy ile Allah’ın elçisi Hz. 

Muhammed (sav) arasında ilişki 

kurma, 

Örnek: Hira’da ilk vahiy. 

AT1a. Dinlerin özellikle inançları ve 

diğer değerleri etkileyen insan, 

hikâyeler ve gelenekler temel 

yönlerini tanımlama. 

 Kur’an’a saygı, öğrenme ve 

ezberleme arasında ilişki kurma ve 

Allah’ın mesajı olduğundan dolayı 

muhterem olduğuna inanma 

AT1b. İbadet çeşitleri ve dinlerdeki 

dinî hayat çeşitlerini tanımlama, 

bunların nereden kaynaklandığını ve 

bunlarla yakından ilişkili inanç ve 

değerleri anlama. 

 İslam ve diğer dinler arasında ilişki 

kurma. Örn: Allah sevgisi öğretimi 

ve kişi ve toplum (Örnek: Islamic 

Relief, Muslim Aid) olarak 

diğerlerine karşı sorumluluklar 

(zekât ve sadaka gibi). 

AT1c. dinler arasındaki benzerlikler 

ve farklılıkları tanımlama ve 

açıklamaya çalışma. 

 

 Pek çok Müslüman ulus, ırk ve 

kültürün İngiltere’de ve Dünyadaki 

varlığı ve ümmet olarak birliğin 

AT1d. yerel, ulusal ve küresel 

toplumlarda dinin öneminin 

araştırılması. 
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anlaşılması. ilişkisini kavrama. 

 Dinî yükümlülüklere riayet etmek 

ve ümmet aidiyetinden 

Müslümanların güç kazanması 

arasında ilişki kurma Örnek: Oruç, 

omuz omuza namaz kılmak, hac 

ibadeti. 

 Tek tanrıya-Allaha- inanma ve 

bunun yansıması olan herkesin 

kıbleye ve mihraba döndüğü cami 

arasında ilişki kurma. (Camide 

putları yansıtan insan ve hayvan 

figürlerinin yasak olması ve 

kaligrafinin kullanılması.) 

AT1e. dinî ifade 

çeşitlerinin/formlarının anlamı 

üzerinde düşünme, onların neden 

dinde önemli olduğu ve aralarındaki 

ilişkiyi anlama. 

 Müslümanların Allah inancı ve 

Allah’ın yeryüzünde yarattığı 

insanların farklılıkları arasında ilişki 

kurma.  

AT1f. Dinî ve diğer nihai 

sorumlulukları ve etik soruları 

tanımlama ve anlamaya başlama. 

 Öğrenciyi içerisine alacak öğretme 

ve öğrenme kabiliyeti geliştirecek; 

     Onların bilgileri ile irtibatlı ve 

Müslüman inançları, öğretileri ve 

pratiklerini anlamak için özel 

kelimeler kullanma. 

AT1g. İletişim ve onların bilgisi ve 

anlaşılmasında özel kelimeleri 

kullanma. 

 

 Öğrenciyi kullanma ve ifade etmede 

içerisine alacak öğretme ve 

öğrenme; 

-Kur’an, İslam Tarihinden olaylar, cami, 

AT1h. Birçok kaynaktan gelen dinî 

bilginin kullanılması ve 

yorumlanması. 
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sanat eserleri, sanat, kaligrafi, medya, 

ICT (internet vs.) ve Müslüman 

inancını, öğretilerini ve pratiklerini 

anlama ve bilgi kazanma kaynakları. 

 

Tablo 10: 365 Hackney Mutabakat Öğretim Programı 2. Dönem 

 

D. DÖNEM (KEY STAGE 3) 

KONU Genel Çalışma Programı 

 Müslüman bilgisi, tek tanrı inancı 

(tevhid) ve şirk kavramı ki; hiçbir şey 

ve hiçbir kimsenin Allah ile 

karşılaştırılamayacağı ve bunun 

İslam’ın tüm yönleri ve pratiklerinde 

nasıl anlaşılacağı. 

 Müslüman inançları; insanların 

hayatlarında tüm yaptıklarından 

Allaha karşı sorumlu olması, bu 

hayatın ahiret için bir hazırlık olması 

ve bunların kişi ve toplum üzerindeki 

etkileri.  

AT1a. Dinî inanç ve öğretilerin kişi, 

cemaat ve toplum üzerindeki farklı 

etkilerini araştırma ve açıklama. 

 

 Müslümanlarda, Allah’ın birçok 

peygamber göndermesi inancı 

(İbrahim, Musa, İsa) ve Hz. 

Muhammed’in son peygamber olarak 

rolü.  

AT1b. Dinî inançların ve fikirlerin 

kişi, metin ve gelenekle nasıl 

iletildiğini analiz etme ve açıklama. 

 İbadet yoluyla Müslümanların İslam’a 

ulaşma çabaları, Allah’ın iradesiyle 

AT1c. kişinin neden inanç toplumuna 

ait olduğunu araştırma ve açıklama, 
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birlikte yaşama harmonisi. dindeki farklılıkların sebeplerini 

açıklama. 

 Cihat kavramı ve kişisel 

davranışlarında ve toplum ile 

ilişkilerinde nasıl anlaşılacağı, 

Müslümanlar kötüyü kaldırıp iyiyi 

getirmeye çalışıyor. 

AT1d. dindeki ve felsefedeki doğruluk 

konusunda kullanılan kanıt ve 

argümanları analiz etme ve 

karşılaştırma. 

 Yaratıcı ve Rab olarak Allah inancı, 

Müslümanlar dünyanın bakımı/idaresi, 

yoksulluk ve zenginlik, sosyal adalet 

ve eşitlik gibi konularda sorumludur. 

AT1e. Dinlerin, inançlar ve öğretilerin 

temel sorulara ve ahlaki konulara nasıl 

cevap verdiğini tartışma ve 

değerlendirme. 

 İslam düşüncesi, felsefesi ve ahlakı 

kavramları ve yorumlamadaki 

farklılıkları anlama.  

AT1f. Geniş yelpazede birçok dinî ve 

ahlaki kelimeyi tutarlı ve doğru 

uygulamak, dinî fikirleri ve inançları 

açıklamada dilin gücünü ve limitlerini 

anlama. 

 Müslüman inancı, pratikleri ve 

değerlerini anlamada, Müslüman 

inançları, ibadetleri ve değerlerinin 

anlaşılmasını gösteren Kur’an ve 

Sünnetin metin olarak özleri. 

AT1g. Kaynakları, metinleri ve 

otoriteleri farklı perspektiflerden 

açıklama ve değerlendirme. 

 Müslümanların ibadetlerdeki (örn: 

namaz, hac, oruç, zekât, dua ve 

sadaka)  manevi niyetlerinin 

anlaşılması.  

AT1h. Farklı dinî ve manevi ifade 

formlarını açıklama. 

 

Tablo 11:366 Hackney Mutabakat Öğretim Programı 3. Dönem 

 

 

                                                           
366 

Religious Education The  Hackney Agreed Syllabus, Hackney SACRE, 2006, s. 41.
 



171 

a. Programda Göze Çarpan Bazı Kavramlar 

 

Hackney din eğitimi öğretim programı İslam dininin temel prensiplerini 

öğretim ortamına taşıma konusunda başarılı sayılabilir. Programda İslam dininin 

inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayat konusunda önemli gördüğü konulara yeri 

geldikçe yer verilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Hz. Muhammed ve hayatı, 

peygamberler ve peygamberlik anlayışı, Allah inancı ve bu inancın yansımaları, 

namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetlere yapılan atıflar, ahlaki prensipler ile özellikle 

günümüz modern toplumlarında İslam ile ilgili oluşan soruların temelindeki 

kavramlar bu metindeki temel konu başlıklarını oluşturmuştur. Sayılan bu konuların 

programda yer bulması olumlu bir durum olarak değerlendirilmelidir.  

Programın İslam ile ilgili bölümlerinin ayrıntılarını gördükten sonra, önem 

taşıyan ancak yanlış anlaşılmaya elverişli bazı konular üzerinde de durmak 

gerekmektedir. Burada bu konuları başlıklar halinde zikrederek kısaca ayrıntılarına 

yer verilmiştir.  

 

 

a. a. Ümmet 

 

Hackney yerel programında ümmet kavramının sıklıkla tekrar ettiği ve “İslam 

birliği, Dünya Müslüman birliği” olarak açıklandığı görülmektedir. İlginçtir ki; 

ümmet kavramı hemen hemen bütün yerel programların vurgu yaptığı, ya yukarıdaki 

anlam ile ya da kişinin şahsı, ailesi ve toplumu gibi genişleyen topluluğa katılımını 

ifade eden anlamıyla açıklanan temel kavramlardandır. 

İslam kaynaklarına göre “ümmet”in sözlük anlamı topluluk, millet, halk, 

cemaat anlamlarına gelirken, terim olarak bir peygambere nispet edilen kavim, bir 

din etrafında birleşen topluluk, ortak bir inancı ve amacı paylaşan insanların bu 

amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya geldikleri toplum, hukukî şahsiyetini 

tamamlamış ve faaliyete geçmiş bulunan topluluk şeklinde tanımlanmıştır.
367

 Ümmet 
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kavramının ihtiva ettiği bu anlamların yanı sıra “Muhammed Ümmeti” gibi formlar 

ile de karşımıza çıkan anlamlarından hemen hiçbiri, doğrudan “İslam birliği ve ya 

dünya Müslüman birliği” gibi bir anlama işaret etmemektedir. Zira kavram fiziki ve 

coğrafi bir birlikteliği değil gönül, inanç ve fikir birliğini ifade eden bir anlam 

taşımaktadır. 

Batı düşüncesinin son dönemlerde “ümmet” kavramını Kur’an ve İslam 

kültüründeki anlamlarından çıkartıp, değişime uğratarak yeni bir form kazandırdığı 

söylenebilir. Oluşan bu yeni form üzerinden de bu toplumu tanımlama çabası 

içerisinde olunduğu eldeki verilerden ulaşılan bir sonuçtur.   

Programın tanımladığı çerçevenin de dışına çıkarak, kavrama yeni formlar 

kazandırılan yayınlara da rastlamak mümkündür. Bunun örneğini “İslamizm”  adıyla 

ser levha yapılan İslami terör tanımı içerisinde ümmet kavramının da yer aldığı 

yayınlar vermektedir. Örneğin İngiltere’de 2010 yılında yayınlanan “Islamist 

Terrorism” adlı bir kitapta ümmet; “politik ideoloji, bütün bir sosyo-politik sistem, 

şeriatı devlet kanunu haline getirmek ve ümmet olarak tanımlanan uluslararası İslam 

toplumuna inanma”
368

olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ümmet kavramı siyasi 

ve politik bir yapıya dönüşerek bu sistemi kurma yönünde bir ideolojiyi ifade 

etmektedir. 

Kavram ile ilgili toplumda böyle olumsuz bir algı oluşurken, daha kavramı 

gerçek konseptinde yerine oturtma konusunda yeterli tecrübesi ve bilgi altyapısı 

olmayan çocuklara öğretilmesi, pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi, “potansiyel 

teröristler” oluşturma konusunda sistemin ne kadar dikkatli olduğunun da 

sorgulanması gereğini ortaya koymaktadır.  

Burada hem programın içeriğinde hem de tanımlarda yer alan ümmet 

kavramına, aslında herhangi bir olumsuzluk yüklenmemektedir. Objektif bir bakış ile 

kavrama yaklaştığını düşündüğümüz programın sosyal gerçekliğe ve toplumda 

oluşan algı ile uyuşmamasına dikkatleri çekmek gerekmektedir. Bir taraftan gençler 

bu kavramlar ile teçhiz edilirken, diğer taraftan toplumun bu kavramları tutum olarak 

edinen kişilere karşı negatif yönde enforme edilmesinde tutarsızlıklar olduğu 

söylenebilir.  
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a. b. Cihat 

 

Ders programlarında cihat; “kötülüğe karşı kişinin iç savaşı ve İslam 

toplumunun ortak savaşı” olarak tanımlanmaktadır.
369

 Cihat kavramı için yapılan bu 

tanım üzerinde Müslümanlar ittifak edebilir. Zira lügatte cihat; insanın iyi şeylere 

nail olması veya kötülükleri def etmesi için var gücüyle bütün takatini sarf etmesi 

manasına gelirken, Hz. Peygamber’in hadislerinde nefisle mücahedeyi; zalim 

idareciye karşı hakkı söylemeyi, farzların ifasını; anne-babaya bakmayı; hacc-ı 

mebrûru
370

 niteleyen bir kavram olarak kullanılmaktadır. Ayetler ise kişinin sözlü, 

silahlı ya da fiili mücadelesi
371

 olarak nitelendirilmektedir.  

Cihat ile ilgili problem kavramın tanımı değil, programda yer almasıdır. 

Kavramı bir bütün olarak ele almadan sadece bazı referansları dikkate almak, anlamı 

konusunda yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Günümüz Batı anlayışında cihat 

kavramının siyasal İslam adıyla nitelenen bazı İslami hareketlerin iletişim biçimi 

olarak benimsediği yöntemin savaşa işaret eder bir biçimde yorumlanması, bu dar 

açılı tanım nedeniyledir. Bizatihi doğruluk iddiasında olan bütün dinlerin diğerlerine 

karşı takındığı tavır konusunda sadece İslam’daki cihat kavramını zikretmek, birlikte 

barış içerisinde yaşama tecrübesi edinmeye çalışan bir toplumda fayda 

                                                           
369 

Öğretim Programı kurumunun internet sitesindeki başka bir tanımda Cihat: Bireysel bir 

müslümanın manevi ve ahlaki iyileşmesi için sürekli çaba göstermesine işaret eden kelimedir. Bu 

kelime sözde İslam topraklarını genişletme veya Müslümanların haklarını Müslüman olmayanlara 

karşı savunma için yapılan “kutsal savaş” olarak da kullanılabilir. Bkz. 

http://www.shapworkingparty.org.uk/glossary/j.html, erişim: 17.04.2012.
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Saffet Köse, “Cihad Şiddete Referans Olabilir Mi?”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 9, 

2007, s. 41. 

Mücahid Allâh’a itaat noktasında nefsiyle mücahede edendir. (Tirmizî, “Fezâilü’l-cihâd”, 2; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 20-22).  Cihadın en faziletlisi zalim sultana veya zalim idareciye 

karşı adaleti (hakkı) haykırmaktır. (Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 17; Tirmizî, “Fiten”, 13; Nesâî, 

“Bey‘at”, 37; İbn Mâce, “Fiten”, 20; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 19, 61; IV, 314, 315; V, 

251, 256).  
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Mu‘cemü’l-evsat (nşr. Mahmûd Tahhân), Riyad 1415, VII, 376, 421, nr. 6731, 6818).  
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Nesâî, “Cihâd”, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 165, 172, 188, 193, 197, 221).  

Cihadın en faziletlisi mebrûr hacdır (Buhârî, “Hacc”, 4; “Sayd”, 26; “Cihâd”, 1; İbn Mâce, 

“Menâsik”, 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 71, 79). 
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 Bkz. Tevbe: 73, Nisâ: 95, Ankebût: 6. 
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vermeyecektir. Bilinmektedir ki; “kutsal savaş-holy war” gibi kavramlar diğer 

dinlerde de yer bulduğu halde programlarda rastlamak mümkün değildir.  

İngiltere’de cihat kavramını sıklıkla gündeme getiren yayın kuruluşlarının da 

niyetlerinin iyi olmadığı görülmektedir. Batı toplumlarında cihadın, kendisine karşı 

olan herkesi öldüren Müslüman teröristler, Orta Doğu ülkelerindeki olaylar ile 

birlikte düşünüldüğünde ise medyanın doğal olarak suçlu kabul edip yargıladığı bir 

kavram olduğu artık kabul edilmektedir.
372

 Çünkü cihat, İngiltere’de medya 

tarafından İslam ile ilgili olumsuz algı oluşturma maksadıyla kullanılan 

kavramlardan birisidir. Bu yayınlarda cihat kavramı ile birlikte sıklıkla kullanılan 

diğer ifadeler ise genellikle aşırı gruplar (extremist groups), İslamcı terörizm (Islamic 

terrorism),  aşırı tutucu/köktendinci (fundamentalist), aşırı uç görüşte olan 

(extremist) ve radikal kavramlarıdır.  

  

 

a. c. Dar’ul İslam 

 

Dar’ul İslam kavramı, programlarda “İslam yurdu veya vatanı, İslam şeriat 

kurallarının geçerli olduğu ülke” olarak tanımlanmıştır.  

Dar’ul İslam kavramının batıda toplumsal algısı, cihat ile birlikte anlam 

kazanmaktadır. Bu algıya göre; Dar’ul İslam ve Dar’ul Harb olarak ikiye ayrılan 

dünya, Müslümanlar tarafından tamamı İslam oluncaya kadar cihat ederek elde 

edilmeye çalışılacaktır. Müslümanların diğer ilkeler ile ilişkilerinin temelinde de bu 

kavramın şekillendirdiği savaş hukuku kuralları geçerlidir.
373

 Programdaki tanımın 

bu algıyı desteklediği söylenebilir. 

İslam kaynakları dâr’ül harb’i; İslâm siyasî hâkimiyetinin sınırları dışında 

kalan, yönetim ve hukuk düzeni İslâm esaslarına uymayan ülke
374

 olarak 

tanımlamaktadır.  Müslümanlara göre cihadın meşruiyeti ancak kendisine saldıran bir 

ülkeye karşı olduğunda oluşmuş olur.  Bu prensibe göre daru’l harp olarak nitelenen 
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Matt Slick, “Jihad: holy struggle or holy war?”, http://carm.org/religious-

movements/islam/jihad-holy-struggle-or-holy-war, erişim: 18.08.2012.
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bir ülkeye ancak kendisine saldırması şartı ile savaş ilan edilebilir.
375

 Programın 

ortaya koyduğu anlayış çerçevesinde kendisi dışındakilere yaşam alanı ve şansı 

tanımayan, tek tipleştirmeye yönelik bir düşünce biçimi olarak anlaşılması, kavram 

ile ilgili yapılabilecek en son tanım olmalıdır.  

 

 

a. d. Dava (Da’wah)  

 

Dava kavramı programlarda; “çağrı, gerek gerçek davet ve vaaz ile gerekse 

güzel örneklerle insanları İslam’a davet etmek” olarak tanımlanmaktadır.  

İslam’da misyon inancının olmadığı bilinmekle birlikte özellikle Hristiyan 

toplumların İslam’daki dava kavramını zaman zaman misyon ile aynileştirildiği, 

bazen da Cihat’ın isim değiştirmiş biçimi
376

 olarak görülmektedir. Geçmişte 

Müslüman toplumlar içerisinde yaşayan diğer inanç gruplarının ehli zimmet 

statüsünde sayıldığı, bu sınıfın haklarının sınırlı olduğu, ikinci sınıf vatandaş 

sayıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarından hareketle günümüz Müslüman 

toplumlarında da hala bu anlayışın devam ettiği iddia edilirken
377

 bu durum 

Müslümanların diğer toplumlara karşı tarihi ve dinî misyonunu yerine getirme olarak 

takdim edilmektedir.   

Günümüz Müslüman toplumlarında bile zaman zaman bazı tartışmalara neden 

olan bu kavramların İngiltere’de din eğitimi konusu yapılması tartışılabilir. Ülkedeki 

Müslüman grupların çok farklı ülkeler, ırklar ve sosyal yapılardan geliyor olması 

aralarında ortak bir dilin oluşmasının önündeki engellerden birisidir. Kimi Müslüman 

grupların önceden getirdiği ve taşıdığı kültür içerisinde anlam ifade eden bu 

kavramlar diğer bazı gruplar için sosyal ve dinî hayatta aynı karşılığı bulmamaktadır.  

                                                           
375 

Dârülharp” Md., TDV İslam Ansiklopedisi, C. 8, s. 537. 
376 

Kirchenrat Albrecht Hauser, “Da’wah” today: The Islamic call to Faith and Islamic PR  

Activities, s. 14. 
377 

Christine Schirrmacher, Islamic „Mission“ (Da’wah), s.1. 

Bkz. http://www.worldevangelicals.org/resources/pdf/Islamic_Mission__Da'wah_.pdf, erişim: 

26.09.2012.
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Gözden kaçırılmaması gereken en önemli hususlardan bir diğeri de, İslam 

kültürünün oluşturduğu medeniyet ve bu medeniyetin sahip olduğu ögelerin 

vazgeçilemez olduğudur. Gerek dinî kaynaklar ve gerekse tarihi birikim ile gelen bu 

ögelerin reddedilmesi mümkün değildir. Ancak İngiltere gibi çokkültürlü bir 

toplumda bu kültürün barış içerisinde devamını sağlamada en önemli 

enstrümanlardan olan eğitim ve özellikle formal eğitim, konusu edindiği dinî 

kavramları, sosyal dengeleri göz önünde tutarak özenle seçmelidir.  

 

   

2. Müslümanlarının Okullardan ve Din Eğitiminden 

Beklentileri 

 

İngiltere’deki en büyük ikinci dinî grubu oluşturan Müslümanlar eğitim, okul 

ve okullardaki uygulamalar gibi geniş bir yelpazede yaşadıkları problemler ve bu 

konulardaki taleplerini zaman zaman dile getirmektedirler. Burada bu konular 

başlıklar halinde sıralanarak ele alınacaktır.  

 

 

a. Giyim 

 

İslam inananların nasıl giyinmeleri gerektiği konusunda bazı temel kurallar 

getirmiştir. Bölgesel ve kültürel etkiler ile de birleşerek şekillenen Müslüman giyim 

tarzı, buna göre farklı görünümler sergilese de temelde hassasiyetler ortak noktalarda 

birleşmektedir.  

İngiltere’deki diğer dinî gruplar gibi okullarda öğrencilerin giyimi konusunda 

Müslümanların da farklı hassasiyetleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle kız öğrencilerin 

giyim tarzlar burka, hicab, cilbab ve nikab gibi kavramlar üzerinden tartışılmaktadır. 
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Zaman zaman okulların bu hassasiyetleri zedeleyecek biçimlerde ortaya çıkan 

uygulamaları tepki ile karşılanmaktadır.
378

  

İngiltere’de okul kıyafeti (saç rengi, şekli, takı takma ya da makyaj) konusunu 

düzenleyen herhangi bir kanun yoktur. Okullarda kıyafetlerin nasıl olması 

gerektiğine okul yönetim kurulu karar vermektedir. Bu kararı verirken de 1998 İnsan 

Hakları Kanunu (Human Rights Act 1998), 1975 Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu (Sex 

Discrimination Act 1975) ve 1976 Irklararası İlişkiler Kanunu (the Race Relations 

Act 1976)
379

 gibi mevzuata dikkat etmek durumundadır.  

Müslüman veliler kız öğrencilerin başörtüsü takmaları, pantolon ve uzun elbise 

giymeleri konusunda okulların özen göstermeleri gerektiğini düşünmektedirler. 

İnançları gereği sakal bırakan, nazarlık veya muska formlarında üzerinde dua ya da 

ayet taşıyan öğrencilerin okullarda ayrımcılık görmemesi gerektiği ifade 

edilmektedir.
 380

  

 

 

b. Helal Yemek 

 

İslam’a göre yiyeceklerin helal olmasının koşulları açıktır. Özellikle et ve et 

ürünleri konusunda bu kurallar önem taşımaktadır. İngiltere’de Müslümanlar kadar 

Yahudiler de okul yemekleri konusunda hassasiyet taşımaktadır.  

Okullarda öğrencilere sunulan yemeklerde domuz eti ve mamulleri, bu etten 

yapılan katkı maddelerinin kullanıldığı gıdalar Müslümanlar tarafından kabul 

edilemez görülmektedir. Bu durumda gıdaların helal ve vejetaryen sertifikalı olması, 

pişirilmesi ve servis edilmesinde helal olmayan gıdalar ile karıştırılmaması 

konusunda gerekli özenin gösterilmesi temel talepler arasındadır.  

                                                           
378 

Okul üniformaları konusunda yaşanan problemlere Luton örneği verilebilir. Luton ortaöğretim 
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c. Günlük İbadetler 

 

İslam’ın gereklerinden olan günlük ibadetlerden birisi namazdır. Bu ibadet aynı 

zamanda belli bir zaman dilimi ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple okul saatleri 

içerisinde yapılması gereken ibadetlerin (öğle ve ikindi namazları) nasıl ve nerede 

yapılacağı sorun haline dönüşmektedir.   

Müslüman veliler okulların öğrencilere namaz kılma yeri göstermesi ve abdest 

almaları konusunda imkân sağlanması gerektiğini savunmaktadırlar.  

 

 

d. Ramazan ve Oruç 

 

Müslümanların beş temel esas kabul ettikleri ilkelerden birisi olan oruç, 

manevi ve ahlaki bir gelişmeyi öngörmektedir. Ramazan ayı içerisinde yapılan bu 

ibadet, din dersini öğrencilerde geliştirmesini öngördüğü manevi, ahlaki, kültürel ve 

sosyal nitelikler ile tamamen örtüşmektedir. Bu durumu göz önünde bulundurması 

gereken okul ve öğretmenler öğrencilere bu ayı ve ibadeti anlatma fırsatını 

gözetmelidir.  

Ramazan ayı içerisinde özellikle oruç tutan öğrencilerin ilaç alması, yüzmeye 

gitme gibi aktiviteler okulun dikkat etmesi gereken konular arasındadır.  

 Bayramlar: Müslümanlar Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda 

iki defa bayram yapmaktadır.  Okul öğrencilere bu günlerde farkındalık yaratacak 

aktiviteler oluşturmalıdır. 
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e. Beden Eğitimi Dersleri 

 

Beden eğitimi ulusal programa göre bütün dönemlerde zorunlu dersler 

arasındadır. Bu ders atletizm, dans, oyun, jimnastik, okul dışı aktiviteler ve yüzme 

gibi altı alanı kapsamaktadır.   

Müslümanlar müzik, sanat ve dans gibi derslerde değerleri ve inançlarına karşı 

aktiviteler, uygulamalar ve etkinlikler olduğu gerekçesiyle çocuklarını göndermek 

istememektedirler. Okullarda Müslüman öğrencilere verilen bu dersler konusunda, 

öğretmenlerin özel eğitimi olması konusunda talepler dile getirilmektedir.
381

 

Öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından son derece önemli olan beden 

eğitimi dersi Müslüman öğrenciler için bazı sınırları da beraberinde getirmektedir. 

Özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri, kıyafet değiştirme ortamları, kız-erkek karışık 

aktiviteler, ders sonrası duş ortamları, karışık yüzme dersleri ve İslam edebi ile 

uyuşmayan bazı figürlerin sergilendiği dans derslerine karşı veliler tarafından ciddi 

itirazlar yöneltilmektedir.
382

  

Bu çekincelerin giderilmesi için okul yönetimlerinin gerekli adımları atmaları 

talep edilmekte, gerekli ortamları oluşturma ve imkânlar sağlama konusunda yapıcı 

davranmaları beklenmektedir. 

 

 

f. Cinsellik Eğitimi Dersi 

 

Cinsel eğitim (sex education) dersi, İngiltere’de ortaöğretimde zorunlu, 

ilköğretimde seçmeli olan derslerden birisidir. İlköğretim okullarında seçmeli olan 

bu ders, okulların yönetim kurulları tarafından kararlaştırılan içerik, yöntem, 

materyal ve öğretmen tarafından verilmektedir. Bu ders çocuk gebeliklerini önleme 
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British Muslim And Education, Muslıms in The Uk : Policies For  Engaged Citizens, s. 180.
 

382
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39. 
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ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçmek 
383

gibi sebeplerle ulusal programa 

alınmıştır.   

Ülkedeki Müslümanlar, cinsel eğitimin okullarda verilmesinden daha çok, bu 

eğitimin içeriğine karşı tepki göstermektedir. Özellikle ders materyallerinin, 

resimlerin ve videoların öğrencilerin ahlaki gelişimlerini tehdit edebilecek nitelikte 

gelişigüzel kullanılması tepki çekmektedir. Hatta bu eğitimin İslam’da aile hayatı 

öğretisine saldırı niteliği taşıyan, Müslümanların günah olarak gördüğü özellikleri ile 

dinî değerlere bir başkaldırı olarak nitelendirilmektedir.
384

   

Ders ile ilgili bir diğer eleştiri, sınıf ortamında mahrem cinsiyet konularının 

tartışılması bazı öğrencileri cesaretlendirdiği gibi bir kısmının da utanmasına ve içine 

kapanmasına sebep olmaktadır.
385

 

Veliler istedikleri takdirde cinsel eğitim dersinden çocuklarını 

alabilmektedirler. Müslüman veliler cinsel eğitimin bu halde devam etmesi 

durumunda tek cinsiyet sınıfları oluşturularak bu dersin içeriğinin Müslüman 

değerleri ile çelişmeyen, evliliğe Müslüman bakış açısı ile yaklaşan, aile hayatı ve 

diğer cinsiyet konularında saygı gösteren bir yapıya kavuşturulması taleplerini dile 

getirmektedirler.
386

   

 

 

g. İslam Edebiyatı, Tarih ve Sanatı 

 

Müslüman toplumun taleplerinden bir diğeri de İslam sanatları ve tarihinin 

okullarda ders olarak öğretilmesidir. Öğretim Programları, Müslüman öğrencilerin 
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1996 Eğitim Reformuna göre “sex education”  cinsel yollarla bulaşan iki hastalığa yönelik konular 
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kendi kimliğini programda bulabileceği İslam edebiyatı, tarihi ve sanatını içine 

alacak şekilde yapılandırılmalıdır. 

 

 

h. Arapçanın Yabancı Dil Olarak Kabulü 

 

Fransızca, İspanyolca ve Almanca gibi birçok yabancı dil örgün eğitim 

çerçevesinde öğretilmektedir. İngiliz toplumu içerisindeki Müslümanlar, bu 

kapsamda Arapça ve toplumdaki diğer dillere de Ulusal Programda yabancı dil 

statüsü verilmesini talep etmektedir. Ancak bu derslerin program harici zamanlarda, 

akşam derslerinde ya da hafta sonu sınıflarında yer bulabilmesi pedagojik olarak 

öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği gibi veliler ve öğrencilerin taleplerini de 

düşürmektedir.  

 

 

ı. Öğretmen Eğitimi 

 

Din eğitimi dersleri ilköğretimde sınıf öğretmenleri, ortaöğretimde branş 

öğretmeleri tarafından verilmektedir. Öğretmen alımlarında ilgili alanda eğitim 

görmüş olmak ya da kursları tamamlamak gibi bazı kriterlerin aranması ve zaman 

zaman hizmetiçi eğitimlere alınmasına rağmen, öğretmenlerin yeterlikleri halen 

sorgulanmaktadır. Resmi eğitim birimleri tarafından yapılan bazı araştırma ve 

raporlarda da din eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerinin gerekli seviyede olmadığı 

vurgulanmaktadır.
387

  

Öğretmenlerin eğitiminde temel yeterliklerinin yanı sıra Müslümanların inanç 

ve değerleri, müzik, sanat, dans ve cinsellik eğitimi konularında özel konular da 

dikkate alınmalıdır. Mutabakat Din Eğitimi Öğretim Programları diğer dinlerle 
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birlikte İslam dinini de konu edinmesine karşın bu uygulamada yanlı davranıldığı, 

çokkültürlülük adı altında ırkçılık yapıldığı,  eleştirileri getirilmektedir.
388

 

 

 

i.  Peygamber ve İlah Resimleri 

 

Din dersi etkinliği olarak zaman zaman öğrencilerden inandıkları tanrı ve 

peygamberlerinin resimlerini yapmaları istenmektedir. Diğer dinler ve inançlarda 

yaygın olan resim, heykel ve imajlar yoluyla öğrencilerin zihnindeki ilah ve 

peygamber imajının keşfedilmesi amaçlansa da, İslam öğretisine göre bu 

uygulamanın ciddi sakıncaları vardır. Bu etkinlik Müslümanlar tarafından kabul 

edilemez bulunmaktadır. Çünkü İslam, Allah’ın hiçbir cisme indirgenemeyeceğini ve 

her türlü cisimleştirilmiş Allah imajının yanlış olduğunu iddia eder. Ayrıca İslam 

peygamberinin resimlerinin yapılması İslam kültüründe alışılagelmiş bir uygulama 

değildir. Hatta sadece Hz. Muhammed’in değil diğer peygamberlerin de imaj, suret 

ya da tasvirlerinin yapılması hoş karşılanmamıştır. 

 

 

k. Velî Hakları 

 

Devlet okullarında zorunlu olan ve belirli bir programa göre okutulan din 

dersleri, öğrenci velileri tarafından memnuniyetsizlik durumunda 

reddedilebilmektedir. Bu hak 1944 eğitim reformu ile getirilmiş, 1988 ve 1996 

reformlarında da korunmuştur.  

Müslüman velilerin çocuklarını din derslerinden almaları durumunda 

karşılarına iki seçenek çıkmaktadır.  

1. Öğrenci bu dersten alındığı takdirde okul idaresince öğrenciye alternatif 

çalışmalar yaptırılabilir.  
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2. Okul dışından bile olsa Müslüman öğretmen bulunabiliyorsa okula hiçbir 

mali yük getirmeden okulda kendi inancında ders alması sağlanabilir. Bu uygulama 

1996 Eğitim Reformuna göre mümkün hale getirilmiştir.
389

  

 Bunun dışında ülkedeki diğer gruplar ile birlikte Müslümanlar da 1988 

Eğitim Yasası ile önemli bir kazanım daha elde etmiş oldular. Bu kazanım 

Müslümanların devlet yardımı alan (voluntary aided) okul açmalarının kanuni olarak 

elde edilmesi olmuştur. Kayıtlara göre günümüzde Müslümanlar tarafından bu 

kapsamda 9 tane okul kurulmuştur
390

. 

  İngiltere’de devlet okulları dışında Müslüman çocuklarının din eğitimi 

alabileceği üç tür eğitim imkânı vardır. 

1. Özel okullar, 

2. Camilerdeki Kur’an kursları, 

3. Evlerde ve özel mekânlarda verilen din eğitimi.
391

 

 

 

 5. Müslüman Okulları 

 

İngiltere’de 1988 eğitim reformu ile birlikte dinî grupların okul açmalarının 

önünde kanuni bir engel kalmamıştır. Bu tarihten itibaren ülkede sayısı fazla 

olmamakla beraber Müslümanlar tarafından da inanç temelli okullar açılmıştır. 

Ülkede 115 kadar bağımsız (hafta sonu okulu, okul sonrası yardımcı okul vb.)
 392

 ve 

9 inanç temelli Müslüman okulu bulunmaktadır.  
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İnanç temelli okullar aslında kilise okulu benzeri bir yapı arz etmektedir. 

Voluntary Aided (VA) statülü kilise okulları ile aynı kategoride, yapı ve işleyiş 

olarak da aynı kanuna tabi olarak eğitim-öğretim yapmaktadırlar.  

Müslümanların okullaşmaları konusu İngiltere’de sıcak tartışmaları da 

beraberinde getirmektedir. İslamofobia olarak isimlendirilen ve etkisini tüm dünyada 

çeşitli olaylar ile gösteren İslam korkusu, Müslümanların İngiliz toplumuna 

entegrasyonu ve Müslüman çocukların modern dünyadan koparılması gibi 

düzlemlerde tartışılmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe sekülerleşen İngiliz 

toplumu içerisinde çok inançlılığın yükselişi olarak görülen bu okullar bir paradoks 

olarak yorumlanmaktadır.
393

  

İnanç temelli okullar ile ilgili tartışma konularından bir diğeri de, sosyal uyuma 

engel oluşturduğu gerekçesidir. Bu endişe sadece din karşıtı olan gruplardan 

gelmemekte, bazen de akademisyenler ve muhafazakâr kesimlerden duyulmaktadır. 

Bunlardan birisi olan Haham Jonathon Romain, The Times’da yazdığı bir yazıda bu 

endişesini “Eğer Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer çocuklar karışık olarak 

okumazlarsa, bu öğrenciler -ve tabi ki velileri- birbirlerini görmezden gelecek, 

ardından birbirine şüpheli olarak, korkarak ve düşmanca bakacaktır.”
394

 sözleriyle 

dile getirmiştir. Akademisyenler ise bu okulların toplumun temel dinamikleri olan 

din, ırk, inanç gibi kategorilere ayırdığı gerekçeleri etrafında konuyu 

tartışmaktadırlar. 

Aşağıda ayrıntılarına yer vereceğimiz üzere bu okulların Müslüman toplumu 

tarafından açılması ve eğitim vermesi “toplumda ırkçılık ve ayrımcılık yaratma” 

korkusu üzerinden tartışılmaktadır. Sayıları Müslüman okulları ile 

karşılaştırıldığında kıyas götürmeyecek derecede fazla olan Hristiyanlık ve Yahudilik 

temelli olan diğer okullar toplumun genel dinî eğilimini yansıtması gerekçesiyle bu 

tür eleştirilerden uzak kalırken, özellikle Müslüman okullarının bu tartışmaların 

odağı haline gelmesi Müslüman toplumuna yapılan haksızlık ve daha da ötesi 

yıldırma politikası olarak yorumlanmaya müsaittir.   
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 İnanç temelli okullar ve özelde Müslüman okulları ile ilgili tartışmalara 

kısaca bakılacak olursa şu maddeler altında konuyu ana hatlarını çizmek 

mümkündür; 

1. Bu okullar “gönüllü ırk ayrımı- Voluntary apartheid” oluşturacak ve 

Müslüman toplumun gettolaşmasına sebep olacak ve işgücü piyasasında 

Müslümanlara karşı ayrımcılığı kolaylaştıracaktır. 

2. Bu okullar toplumun istikrar ve uyumu için tehdit oluşturacağı gibi ayrıca 

ırkçı tepkiye de yol açacaktır. Bu görüşü öne süren Swann Raporu aslından inanç 

temelli olan bu okulların gittikçe ırk temelli bir yapıya dönüşerek ırkçılığa hizmet 

edeceğini
395

 iddia etmektedir.  

3. Bu okulları desteklemek, gelecek yüzyılda İngiltere'yi çok kültürlü ve 

çoğulcu bir yapıya kavuşturacağı rüyasında ısrar etmektir. 

4.  Müslüman toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi yol, devlet 

yardımı alan okullar yerine tek-cinsiyet devlet okullarını geliştirmektir. 

5. Müslüman okullarının sayısının artması çocuklarımızın okul hayatlarında 

birbirlerine olan karşılıklı saygı ve anlayışın artırılmasını engelleyecektir.  

6. Bu kapsamda açılan Müslüman Okulları, Müslüman çocukları geniş ve 

dengeli bir program fırsatından mahrum bırakacak, onların yaşam şansını azaltacak, 

gettolar oluşturacak, Müslüman kızları şimdikinden daha çok izole edecek, eğitim 

standardı düşecek ve burada başka bir Kuzey İrlanda durumu yaratabilecektir.
396

  

İngiltere Müslüman toplumu bu iddiaları reddetmektedir. Aksine Müslüman 

okullarının iyi vatandaş ve daha iyi toplum oluşturmaya yardımcı olduğu, bu 

okulların aşırılıkları önleme konusunda kilit noktada olduğu, İslami öğretinin 

entegrasyonu gerektirdiği ve Müslüman okullarının öğrencileri İngiliz toplumuna 

entegre ettiği ve çokkültürlülüğü desteklediği tezini ileri sürmektedir.
397

 

Ülkedeki bir kısım Müslüman toplumun genel devlet okullarında dinlerarası 

anlayış yaklaşımı ile uygulanan din eğitimi dersinden memnun olmadıkları, bu 

sebeple İngiltere Kilisesine bağlı Voluntary Aided statülü okullara göndermeyi tercih 
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ettikleri de bilinmektedir.
398

 Bu seçimin sadece dinî sebeplere dayanmadığı, bunun 

yanı sıra kaliteli eğitim boyutunun da olduğu söylenebilir. Çünkü sıradan devlet 

okullarında umduğu eğitim kalitesini bulamayan veliler, özel okullara ya da kilise 

okullarına yönelmektedirler.  

Ülkedeki Müslüman nüfus ve kanuni ortamın verdiği imkânların dışında bu 

okulları ortaya çıkaran diğer bazı sebepler de vardır. Bu gerekçeleri birkaç maddede 

sıralamak mümkündür.  

1. İnanç temelli din eğitimini eğitim sistemine entegre etme ve hukuki temele 

oturtma arzusu. 

2. Ergenlik dönemi sonrası erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda öğrenim 

görmeleri isteği. 

3. İslam ilimlerine göre özel eğitim verme isteği. 

4. İslam medeniyeti, sanatı, edebiyatı gibi konularda daha doğru bilgi verme 

gereği. 

5. Müslüman öğrencilerin başarısız görünen profilinin, özel ilgi gerektiren 

öğrenciler üzerinde yoğunlaşarak başarı oranının yükseltilmesi.
399

 İnanç 

temelli okulların başarı oranlarının devlet okullarının oranına göre kayda 

değer bir derecede yüksek olduğu bilinmektedir. Burada dikkat çekici olan 

ise Müslüman okullarının başarı oranının (%89.0) üst sıralarda yer alarak 

önemli bir başarıyı yakalamasıdır.
400

  

1988 Eğitim Reformunun getirisi olarak ortaya çıkan bu okullar üzerinden 

yapılan tartışmalar, kilise okullarının varlığının sorgulanmasına kadar götürülebilir. 

Ancak mevcut tartışmaların sayıları sadece 9 olan Müslüman okulları üzerinden 

yürütüldüğü görülmektedir. Ülkede yaşayan dinî grupların ihtiyaçları, çokkültürlü 

yapının muhafazası ve bu grupların entegrasyonu için bu yapı gerekli görülmektedir. 

Bununla birlikte diğer yandan sorgulanması, aslında son zamanlarda 
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çokkültürlülüğün başarısı veya başarısızlığının yeniden düşünülmesi gerektiği 

tartışmalarının bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

6. Programlarda İslam Dini ile İlgili Kaynaklar 

 

Din dersi öğretim programları İslam dininde sahih bilgiye hangi kaynaklardan 

ulaşılabileceği konusunda bazı referanslar vermektedir. Bu kaynakların tüm 

Müslümanlarca üzerinde ittifak edilen temel kaynaklar olduğu görülmektedir. 

Örneğin Kur’an- Kerim, Hadisler ve Sünnet gibi bilgi kaynakları bu programda 

referans gösterilmektedir. Temel hadis kitapları olarak Sahih-i Buhari ve Sahih-i 

Müslim isimleri verilmektedir.  

Yerel din dersi öğretim programlarının genelinde Kur’an konusu müstakil 

başlık altında yer almaktadır.
401

 İslam inancının bazı ögeleri Kur’an perspektifinden 

ele alınmaya çalışılmaktadır. Örneğin hedef davranışların gerçekleştirilmesine 

yönelik alanda Allah inancı konusu:  

1. Kur’an’ın Müslümanlara anlattığı bir olan Allah,
402

 

2. Kur’an vahyi ve Hz. Muhammed ilişkisi, 

3. Kur’an’a saygı, Allah’ın mesajı olması sebebiyle okunması ve 

ezberlenmesi,  

4. Müslüman geleneğindeki Kur’an’ın içerdiği kıssalar,
 403

 

5. Kur’an Müslümanlar için neden önemlidir, 

6. Kur’an Müslümanlar için neden özel bir kitaptır,
404
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başlıkları ile ele alınmaktadır.  

İslam dini kaynaklarına, fıkhi hüküm çıkarma kaynakları anlamında yaklaşan 

programlara da rastlanılabilmektedir. Bu durumda Şia ile Sünni fıkhının bilgi 

kaynakları sıralamasının farklılık gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak 

bazı programların Şia bilgi kaynaklarını İslam’ın temel kabulü ve anlayışı gibi 

sunduğu görülmektedir. Mesela
 
Worcestershire Mutabakat Programında İslam’da 

bilgi kaynakları olarak; Kur’an, hadis, icma, içtihat, ulema, imam ve ayetullah 

sıralamasını yapması bunun en açık örneğidir.
405

 Bu durum program hazırlama 

komisyonunda yer alan Müslüman temsilcinin dinî anlayışından kaynaklanabildiği 

gibi diğer program yapıcıların İslam’daki temel farklılıkları bilmediği gibi iyimser 

bir değerlendirme yapılarak açıklanabilir. 

 

 

7. İslam ile İlgili Kullanılan Öğretim Materyalleri 

 

Din Eğitimi öğretim programının öngördüğü ders sadece ders kitabına bağlı 

olarak işlenmemekte, programı destekleyen bu materyaller günümüzdeki her türlü 

teknoloji ve bilgi kaynağını eğitime dahil ederek çok geniş bir yelpazede karşımıza 

çıkmaktadır. Din eğitimi ile ilgili tanıtımlar ve ders materyalleri aşağıdaki başlıklar 

ile ele alınmaktadır. Bu başlıklar birçok kaynakta aynı içerikler ile sunulmaktadır.  

 Kitaplar ve hikâyeler (Ders kitapları, yardımcı kitaplar), 

 İnternet kaynaklı materyaller. 

Günümüz eğitim-öğretim uygulamalarında ders kitaplarının ve diğer 

materyallerin yanı sıra internet temelli bilgi kaynakları da giderek önem 

kazanmaktadır. Öyle ki, İngiltere’nin de dahil olduğu birçok gelişmiş ülkede ders 

programında web tabanlı bilgi kaynaklarının kullanımı eğitim sürecine dahil 

edilmektedir.  
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Resmi ve gayrı resmi birçok internet sitesinin din dersi programını destekleyen 

içeriğe sahip olduğu İngiltere’de, resmi ve güvenilir bazı siteler öğretmenlere ve 

öğrencilere materyal desteği sağlamaktadır. “Reonline” adlı site din derslerine 

özellikle elektronik kaynak sağlamak üzere yayın yapmaktadır.
406

 Din dersi 

programları ve diğer kaynaklar web tabanlı referanslarda sıklıkla BBC (The British 

Broadcasting Corporation) gibi bir yayın kuruluşunun olduğu görülmektedir. 

BBC’nin internet sitesinde “religion” başlığında özel bir bölüm açılmış ve burada 

dünya dinlerinin neredeyse tamamı genel özellikleri ile tanıtılmıştır.
407

 Din eğitimi 

öğretmenlerinin internet siteleri, yerel ve ulusal program komisyonlarının siteleri, 

Anglikan kilisesi gibi daha birçok site ulusal ve yerel programlar paralelinde bilgi 

sağlamaktadırlar.  

Diğer birçok alanda olduğu gibi dinî bilgi kaynağı olarak bakıldığında da 

internette ciddi bir bilgi kirliliği olduğu görülmektedir. Bu sebeple internet tabanlı 

dinî bilgiye ulaşırken güvenilir bilgi kaynağının kullanılması çocuk ve genç yaştaki 

öğrencilere rehberlik edilmesi hayati önem taşımaktadır. 

 Kişiler:  

Kitaplar ve yazılı materyaller öğrenciler için her zaman ilgi çekici 

olamamaktadır. Bazen ilgili din adamları, öğretmenler, arkadaşlar ya da okula gelen 

ziyaretçiler iyi bir kaynak olabilmektedir.  

 Elektronik Materyaller: 

Okullarda akıllı tahtalar, projektörler, power point sunumları, interaktif 

programlar, filmler ve video klipleri gün geçtikçe artış gösteren materyaller 

arasındadır. Öğrenciler tarafından tercih edilmesi sebebiyle din eğitimi derslerinde de 

bu materyaller etkin olarak kullanılmaktadır.  

 Resimler: 

Programlarda her dinin bir sembolü olduğu gibi ayrıca bu dinler için önemli 

olan bazı obje, eşya, mekân ya da kişiler resimler yoluyla tanıtılmaktadır. Genellikle 

ders kitapları ve diğer ders materyalleri olarak kullanılan bu resimlere zaman zaman 
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 Bkz. http://www.reonline.org.uk, erişim: 10.11.2011. 
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programlarda da rastlanılmaktadır. Örneğin Bexley-Londra Mutabakat programında 

İslam dininde önem taşıyan bazı eşyalar resimleri ve açıklamaları ile tanıtılmaktadır. 

Kaligrafi ve İslam’da önemi, namazlık ve tesbih resimleriyle birlikte açıklanmıştır.
408

 

Birçok din ve inançta önemli işlerden birisi olarak görülen resim ve figür 

çizimi ibadet mekânlarına yansıyan ve bu mekânları süsleyen ya da insanlar üzerinde 

manevi duyguyu güçlendiren bir etkiye sahiptir. Ancak İslam’da canlı resimlerinin 

camiler ve ibadet mekânları gibi yerlerde kullanılmasının hoş görülmediği gibi Allah 

imajının yapılması şirk, peygamber imajının yapılması büyük günah ile karşılık 

bulmaktadır. Bu sebeple bu konularda yapılan sınıf içi etkinliklerde yanlış 

davranışlar oluşturmamak için özellikle Müslüman öğrenciler adına dikkatli 

olunması gerekmektedir.  

Önceki bölümlerde velilerin hassasiyet gösterdiği konular arasında tadat edilen 

din eğitimi dersinde kutsal sayılan şeylerin resmedilmesi konusuna bütün 

programlarda gerekli hassasiyetin gösterilmediği ve yeteri kadar açıklanmadığı 

görülmektedir. Ancak incelediğimiz bazı programların İslam dininin konuya 

gösterdiği duyarlılığı yansıttığı da görülmektedir. Bexley Mutabakat Programı 

“Allah” konusu içerisinde konuya ayrıntılı olarak açıklık getirmiş, İslam’da ibadet 

mekânlarında canlı resimlerinin hoş görülmediğini, insanların bir süre sonra temsil 

ettiği şeye değil sadece resme tapmaya başlayabilecekleri gibi sebeplerle Allah’ın 

resmedilmesinin uygun olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır.
409

 

 

 

8. Programlarda İslam ile İlgili Oluşan Olumsuz İmajlar 

 

Din eğitimi programlarında, derslerde, ders kitap ve materyallerinde İslam ile 

ilgili olumsuz imaj oluşturan bazı konulara daha önce değinilmişti. Burada ders 

kitaplarında ve programlarda İslam konusunda öne çıkan tartışmalı konular üzerinde 

kısaca durulmuştur. Görüleceği üzere din eğitiminde İslam genellikle tarihi olaylar, 
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şiddet, terör, bazı sosyal ve gündelik yaşam konularında tartışılmaya devam 

etmektedir. 

Kitaplarda yer alan bu konular şu maddeler altında toplanabilir: 

 Hz. Muhammed, 

 Evlilik ve Boşanma; (Sünni/Şia), 

 Cihat (Cihat’ın kaynakları/sebepleri), 

 El-Kaide, 

 Fundamentalizm,  

 İslam’daki tarihi çatışmalar, 

 Radikal İslamcılardır. 

Başka bir kitap serisi incelendiğinde şu maddeler öne çıkmaktadır. 

 İslam tarihi tartışması,  

 Kudüs’ün Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için önemi,  

 Çatışma/Terörizm,  

 Arap-İsrail çatışması, 

 Hindistan’daki aşırılıklar.
410

 

Din Eğitimi programları, kitapları, materyalleri ve okullarda ortaya çıkan bu 

önyargılardan önemli görülen bazılarına burada kısaca değinilmiştir. 

 

 

a. Yanlış Hz. Muhammed İmajı 

 

İngiltere’deki din dersi uygulamalarının geçmişine bakıldığında Hz. 

Muhammed ile ilgili bölümlerin dikkat çekici biçimde bazı konular ile 

                                                           
410 

Robert Jackson, Julia Ipgrave, Mary Hayward, Paul Hopkins, Nigel Fancourt, Mandy Robbins, 

Leslie Francis and Ursula McKenna, Materials used to Teach about World Religions in Schools 

in England, Warwick Religions and Education Research Unit, Institute of Education, University 

of Warwick, 2010, s. 41-42. 
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ilişkilendirildiği görülmektedir. İslam dini konusunun geçmiş yıllarda 

“Muhammedanizm” başlığı ile işlendiği zikredilmişti. Bu bakış açısının günümüzde 

ilerleme kaydederek olumlu yönde değiştiği söylenebilir. Ancak içeriğe bakıldığında 

bazı problemlerin devam ettiği görülmektedir.  

Bu bağlamda din derslerinde Hz. Muhammed ile ilgili şu konuların ön plana 

çıktığı görülmektedir. 

 Yahudilik ve Hristiyanlığın Hz. Muhammed’e tesiri
411

  

 Peygamberlik yerine liderlik vurgusu, 

 Evlilikleri, 

 Hz. Muhammed’in Müslümanlara örnekliği. 

Müslümanların sünnete uymasını “Hz. Muhammed’in yaşadığı gibi yaşamaya 

özen göstermek” olarak açıklayıp, bunun örneğini ise “sakal bırakma”
412

 olarak 

vermek, sorunlu bir sünnet algısının göstergesidir. Bu örnekliğin çok yüzeysel 

kaldığı ve özellikle şeklî konulara vurgu yaparak öğrencilerde yanlış bir sünnet ve 

hadis algısı oluşturduğu söylenebilir. Oysaki İslam’da en az Hz. Peygamberin dış 

görünümüne uymak kadar, O’nun ahlaki öğretilerine uymak da, sünnete uymanın 

gereklerinden sayılmaktadır. 

Hz. Muhammed’in papaz Bahira ile karşılaşması ve ilk vahiy sonrası eşi Hz. 

Hatice’nin akrabası Varaka ibn Nevfel ile görüşmesi ders materyallerinde yer bulan 

ayrıntılardan bazılarıdır. Din eğitimi programı paralelinde öğretmen ve öğrencilere 

materyal desteği sağlayan bir internet sitesi Hz. Peygamberin hayatına referans 

verdiği bir kitapta bu konuya değinirken, ilk vahyi alan Hz. Peygamberin eşi Hz. 

Hatice tarafından irfan sahibi ve İncil alimi olan kuzeni Varaka bin Nevfel’e 

götürüldüğü, Varaka’nın, O’nun Hz. İsa gibi ilahi vahiy aldığını söyleyerek 

peygamberliğini doğruladığı anlatılmaktadır.
413

 Konu hakkında verilen bilgilerin 

İslam kaynaklarında da büyük oranda aynıyla yer aldığı bilinmekle birlikte Hz. 

Peygamberin hayatının yer aldığı çoğu ders kaynaklarında bu bilginin kaçınılmaz 

olarak yer almasının başkaca sebepleri olabileceği de akla gelmektedir. Zira bu örnek 
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 Thobani, s. 70. 
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Anjuman Ishaat Islam, 1997, s. 5. 
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193 

İncil alimi olan birisi tarafından peygamberliğin onaylanması, yetiştirilmesi ve 

Varaka’nın öğretilerinin etkisi altında kalması gibi oryantalist önyargıları 

beraberinde getirmektedir.  

Batı perspektifinden Hz. Muhammed algısını belirleyen temel başlıklardan 

birisi de O’nun evlilikleri olmuştur. Batılı tarihçiler ve şarkiyatçıların konuya 

duyduğu ilgi ders materyallerine de yansımaktadır. Ancak maalesef bu algı Hz. 

Muhammed’in açgözlü, şehvet ve zevk düşkünü olduğunu iddia eden yanlış bilgiler 

ile oluşturulmaya çalışılmıştır.
414

  Zaman zaman ortaya çıkan kışkırtıcı ve eleştiri 

sınırlarını zorlayan Hz. Muhammed ile ilgili basına ve medyaya yansıyan 

malzemelerin de bu konuya vurgu yaptığı görülmektedir.  

Çokkültürlülüğü ve barındırdığı inanç grupları ile birlikte barış ve hoşgörü 

içerisinde yaşama arzusunda olan ülkelerde bu konuyu gündeme getirerek huzuru 

bozmak isteyen pek çok mihrak vardır. Salman Rüşdi olayı ile gündeme gelen 

İngiltere bu problemi yaşayan ülkelerden birisi olmuş, uzun yıllar gündemi meşgul 

eden hadisede kazanan hiçbir taraf olmamıştır.   

 Ders materyallerinde sık sık rastlanan konulardan birisi de Hz. Muhammed’in 

“İslam dininin kurucusu” olarak tanıtılmasıdır. İlahi ve beşeri olarak 

sınıflandırılabilen dinlerin beşeri dinler başlığının altında kurucusu olarak bir ismin 

verilmesi doğal olarak karşılanabilir. Ancak ilahi kaynaklı dinlerde peygamberler bu 

dinlerin “kurucusu” olarak nitelendirilmezler. İslam öğretisi ile bakıldığında da Hz. 

Muhammed’i İslam’ın kurucusu değil, peygamberi, elçisi gibi vasıflarla tanıtılması 

doğru olacaktır. Bazıları tarafından detay olarak görülebilecek bu bilginin ders 

materyallerinde yanlış yer alması önemsenmeyecek bir ayrıntı olarak nitelense de 

Müslümanların peygamber algısında önemli yere sahiptir.   

Okul kitaplarındaki yanlış peygamber algısı konusunda Recep Kaymakcan 

başka bir örnek daha vermektedir. Özellikle Hz. Peygamberin hayatı anlatılırken 

Medine döneminde İslam dininin peygamberi, öğreticisi, insanlara Allah’tan aldığı 

vahyi ileten bir elçi olmaktan çok, askeri ve siyasi lider olarak bahsedildiği üzerinde 

durmaktadır.
415

 Hz. Muhammed’in herhangi bir siyasi lider gibi savaşan, sosyal 
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 Syed Saeed Akhtar Rizvi, The Life of Muhammad The Prophet, Darul Tabligh North 

America, Middlesex, 1999, s. 76. 
415

 Kaymakcan, “İngiliz Din Dersi Kitaplarında İslâm İmajı”, s. 172. 
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sorunlarla uğraşan bir önder olarak nitelendirilmesinin öğrencilerin zihinlerinde 

peygamber özelliklerini taşıyan bir kişi olmak yerine tarihte çeşitli başarılar 

göstermiş bir komutan olduğu gibi yanlış bir imajın oluşması sonucunu 

doğurabileceği çekincesini de dile getirmektedir.  

 

 

b. Kur’an-ı Kerim 

 

Programlarda Kur’an; “İslam’ın kutsal kitabı, Müslümanlar tarafından Allah’ın 

Cebrail adlı melek ile Muhammed peygambere gönderdiği mesaj olduğuna 

inanılır.”
416

 diye tanımlanmaktadır. Çoğunlukla İslam ile ilgili bilgi referansı olarak 

kullanılan Kur’an-ı Kerim, zaman zaman yanlış yorumlara maruz kalabilmektedir. 

Bu yanlış anlama ve bunu aktarma konusu şu başlıklar altında toplanabilir. Bunlar; 

1. Tarihsellik, 

2. Emirlerin günümüz dünyası ile uyuşmaması, 

3. Terör, şiddet gibi negatif uygulamaların kaynağını Kuran’da aramadır. 

 

 

c. İslam ve Şiddet 

 

Batıda İslam’ın algılanışı ve yeni bir İslam imajının oluşması bakımından 2001 

yılının bir milat olduğu söylenebilir. Amerika’da vuku bulan bu olay bütün Batı 

toplumlarında İslam’a karşı olumsuz bir imaj oluşturmuştur. Müslümanlar birlikte 

yaşadıkları toplum içerisinde kendilerini doğru anlatmak adına faaliyetler yaparken 

diğer yandan İslamofobia
417

 gibi bir kavram yükselişe geçmiştir. Özellikle Batı 
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toplumlarında zaman zaman şiddet boyutlarına varan bu tutum, Müslümanlar 

üzerinde baskı ve korku oluşturduğu gibi hayatlarını gittikçe zorlaştırmaktadır.
418

  

 Batıda İslam ile ilgili olumsuz imajın sebebini sadece 11 Eylül olayına 

bağlamak doğru değildir. Olumsuz Müslüman algısı çok daha eskilere dayanan bir 

geçmişe sahiptir. Haçlı seferleri ve Osmanlı devletinin Viyana kuşatması (1683) gibi 

tarihi olaylar, Batı toplumlarının hafızasında Müslümanlar hakkında iz bırakan kötü 

hatıralar olarak yerini almıştır. 

Günümüzde İngiltere Müslümanları da kendilerine karşı oluşan bu tutumdan 

nasibini almaktadır. Camilere yapılan saldırıların yanı sıra kişisel saldırı olarak 

görünen pek çok olayın arkasında Müslüman karşıtlığının olduğu görülmektedir.  

İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin başvurduğu bir kamuoyu oluşturma 

yöntemi olarak günümüzde “alarmizm” kavramı kullanılmaktadır. Bu yöntem 

hükümetlerin gerekeni yapamadıkları veya çareler bulamadıkları durumlarda toplum 

üzerinde korkular ve kâbuslar yaratarak kendilerinin vazgeçilmezliğine inandırma 

planıyla işletilmektedir.
419

 Genellikle farazi sorunlar üzerinden oluşturulan aşırı 

abartılı problemler halkta bir korku yaratmaktadır. Çeşitli hastalıklar, iklim 

değişikliği, sosyal ve psikolojik olaylar bu yolla oluşturulmuş sunî gündemlere örnek 

olarak verilebilir.  

Günümüzde alarmizm metoduyla manipüle edilen bir toplumda İslam ve 

Müslümanlar konusunda da gereksiz korkular oluşturulmaktadır. Şeriat, cihat, geri 

kalmışlık, terörizm, aşırılık, demokratikleşememiş baskıcı yönetimler, kadın hakları 

                                                                                                                                                                     

Muslims and Islamophobia) adlı çalışmada ilk defa kullanıldığı sanılmaktadır. Kaynak: Mehmet 

Zeki Aydın, Müşerref Yardım, “Belçika’da İslamofobi ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık”, 

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XII, sayı: 1, s. 9. Bu raporda 

İslamofobi ‘İslam’a ve Müslümanlara karşı korku, nefret ve düşmanlık içeren ve Müslümanlara 

olumsuz ve aşağılayıcı stereotipler ve inançlar atfeden kapalı görüşler’ olarak tanımlamıştır. 
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European Monitoreing Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) 2006, s. 60.
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vb. konular Müslümanlar ile ilgili haberlerin temel konusu edilirken, bilinçli bir 

şekilde toplum üzerinde korku oluşturulmaktadır. Nitekim 2012 yılı başlarında bir 

İngiliz gazetecinin medyada Müslümanlar hakkında “Müslümanlar ülke güvenliğini 

tehdit ediyor” veya “göçmenler ülkeyi ele geçiriyor” şeklinde kurgulu haberler 

yapıldığını itiraf etmesi bu durumun gündeme yansıyan örneklerinden birisidir.
420

 

Toplumun hassas noktalarından birisi olan okullar ve eğitim alanı oluşturulan bu 

korkuların merkezinde yer almaktadır. Medya kuruluşları ile yazılı basının bu 

konulara ciddiyetle eğildiği görülmektedir.  

İngiltere’deki radikal İslam ve İslami terör konularında araştırmalar yapan 

Toplumsal Uyum Merkezi (The Centre for Social Cohesion) adında bir kuruluş 

tarafından 2010 yılında yayınlanan bir kitap, İngiltere üniversitelerinde radikal 

İslam’ın hangi boyutlara geldiğini konu edinmektedir.  Kitapta öğrencilerin isimleri 

liste halinde verilerek hangi üniversitede, hangi suçu işlediği ve öğrencinin İslami 

bağlantıları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
421

 İngiltere’de diğer dinler ve inanç 

mensuplarının listelenerek ilan edildiği buna benzer bir yayın görmek oldukça 

zordur.   

İngiltere’de din eğitiminde kullanılan ders kitapları ve materyallerinin 

bazılarında açıkça veya ima yoluyla İslam ile şiddet ve güç kullanımı arasında ilişki 

kurulduğuna şahit olunmaktadır. Burada İslam ve cihat gibi kavramlar üzerinde 

durulurken bunun ilahi emir olduğu ve Müslümanların bu emire çok önem verdikleri 

gibi bilgiler yer almaktadır. Ders kitaplarında bu konulara diğer dinler anlatılırken 

yer verilmezken İslam söz konusu olduğunda ayrıntılı olarak ele alınması manidardır. 

İngiliz medyası ve basınında cihat kavramı ile birlikte genellikle ‘aşırı gruplar’  

ve ‘İslamcı terörizm’ gibi kavramlar yer alırken, Müslüman ve İslam ile birlikte 

fundamentalist, extremist ve radikal gibi kelimeler de sıklıkla sayfalara 

taşınmaktadır.
422
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Toplumda ve öğrencilerde oluşturulan korku ve düşmanlık, Müslüman 

öğrencilere karşı çeşitli şekillerde şiddete ve tepkiye dönüşmektedir. Okullarda 

İslamofobia ya da İslam düşmanlığının yansımaları aşağıda sıraladığımız şekillerde 

görülmektedir.  

 Kişilere ve gruplara karşı doğrudan sözlü veya fiziksel saldırı, 

 İşler, mal ve hizmetler ile diğer sivil haklar ve yetkilere erişim ile ilgili 

ayrımcılık,
423

 

 Lakap takma, 

 Saldırgan/Hakaret içeren “şakalar”, 

 Sözlü saldırı, 

 Duvar yazıları, 

 Tehdit ve korkutma, 

 Fiziksel saldırı.424
 

 

İngiltere’de yaşayan Müslümanlar okullarda oluşan islamofobia
425

 gibi 

anlayışların yine öğretmenlerden başlamak üzere eğitim yoluyla düzeltilebileceğini 

düşünmektedir.   

 

 

d. İslam ve Kadın 

 

İslam’da kadın konusu ilk programlardan başlamak üzere din eğitimi 

programlarında yer bulan temel konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İslam’da kadın ya da Müslüman kadın probleminin neden merak konusu olduğu net 

                                                                                                                                                                     

of Journalism, Media and Cultural Studies, 2007, s. 10. 

Bkz..http://www.cardiff.ac.uk/jomec/resources/08channel4-dispatches.pdf, erişim: 17.03.2012.
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 Tackling Islamophobia Advice for Schools and Colleges, NASUWT, The Teachers’ Union, s. 2-
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Bkz..http://www.nasuwt.org.uk/consum/groups/public/@education/documents/nas_download/nasu

wt_004309.pdf,  Erişim:19.04.2012. 
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Tackling Islamophobia Advice for schools and colleges, s. 2-3.
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Bazı kaynaklarda ise İslamofobia kavramı müslümanlara karşı işlenen nefret suçu olarak 

tanımlanmaktadır. Kaynak: Robert Lambert, Jonathan Githens-Mazer, Islamophobia and Anti-

Muslim Hate Crime: UK Case Studies 2010, European Muslim Research and University of 

Exeter 2011.
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olarak bilinmese de, toplumda tartışılan kadın sorunsalı bunun ipuçlarını 

vermektedir. Aşağıda maddeler halinde sıralanan bu tartışma başlıklarında görüldüğü 

üzere genellikle negatif bir kadın bakış açısı ve İslam’ın kadına gereken değeri 

vermediği yargısı taşınmaktadır. Bu konu batıda İslam ve kadın konusunun negatif 

tarihi mirasının bir ürünü olarak ders materyallerinde de yer almaktadır.  

Ders kitaplarında kadın konusuna fazla yer verilmesinin, İslam’da kadının yeri 

konusundaki bazı yanlış anlama ve bilgi eksikliklerini telafi etmekten çok İslam’ın 

kadına bakışı konusunda negatif imaj oluşmasına veya oluşan yanlış imajların 

pekiştirilmesine hizmet ettiği söylenebilir.
426

 

İslam’da kadının yeri konusunda verilen örnekler: 

 Kadınların camilerde erkekler ile birlikte ibadet edemediği, 

 Kitaplardaki kadın figürlerinin tek tip tesettür kıyafet içerisinde, evinde 

oturan bir biçimde resmedilmesi, 

 Çok kadınla evlilik konusunu ön plana çıkaran örneklerdir. 

Yukarıda maddeler halinde verilen konular genellikle Batı toplumlarının şeriat 

algısı tartışmaları etrafında şekillenmektedir. Şeriatın kadınlara erkekler gibi haklar 

vermediği, sosyal hayatlarının bu kanunlar tarafından sınırlandığı, eğitim ve diğer 

kişisel haklarının şeriat hukuku sebebiyle kısıtlandığı gibi, kadınların bağımsız 

olmadığı sonucunu doğuran değerlendirmeler yapılmaktadır.
427

 Evlilikte kadınların 

seçme haklarının ve özgürlüklerinin de erkekler tarafından gasp edildiği gibi 

değerlendirmelere rastlamak mümkündür.
428
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 Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, s. 178. 
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 Jemma Wilson, “The Sharia Debate in Britain: Sharia Councils and the Oppression of Muslim 

Women”, Aberdeen Student Law Review, July, 2010, Volume 1, s. 55.
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9. Programlardaki İslam Simgesi
429

 

 

Din eğitimi ulusal programı ve yerel programlarında İslam dininin simgesi 

olarak genellikle hilal ve yıldız figürü kullanılmaktadır. Bu figürün İslam’da bilinen 

bir sembol olduğu, Türkiye ve Pakistan gibi bazı ülkelerin bayraklarında kullanıldığı 

ifade edilmektedir. Müslümanların Hilal’e saygı duymakla birlikte kutsal kabul 

etmedikleri, çünkü onun da Allah’ın yarattığı bir madde olduğu kullanılan simge 

hakkında verilen önemli bir bilgi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 
430

 

                                                           
429 

Din dersi programları ve materyallerinde kullanılan dini semboller:  

Yahudilik:  , Hıristiyanlık: , Sihizm: , Budizm: ,  Hinduism : , İslam: , 

Bahailik: 
 

430
 Bexley Agreed Syllabus for Religious Education 2007, s. 57. 
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SONUÇ 

 

Din eğitiminin örgün eğitim kurumlarında devlet eliyle verilmesi konusu 

dünyanın pek çok ülkesinde farklı boyutlarıyla tartışıldığı gibi, çokkültürlü 

toplumlarda da dinî ve kültürel azınlık gruplarının hakları ve talepleri çerçevesinde 

tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sadece azınlık gruplarının hakları ve talepleri 

boyutuyla değil, bu dersin programları, yaklaşımları, ders kitapları, içeriği, 

öğretmenleri, amaçları ve öğretim ortamları da dahil pek çok konu çerçevesinde 

devam etmektedir. İngiltere’deki din dersi öğretim programlarında Hristiyanlık 

dışındaki diğer dinlerin nasıl ele alındığı üzerinde yoğunlaşan araştırma, temelde 

bahsi geçen sorunun cevabını aramaktadır.  

Din eğitimi konusunda tarihî ve pedagojik olarak bir gelenek oluşturmuş olan 

İngiltere’de uygulanan bu dersin incelenmesi, ülkemizde de zaman zaman gündeme 

gelen inanç ve düşünce farklılıklarının okul programına dahil edilmesinin çerçevesini 

oluşturacak örneklerin bilinmesi açısından önem taşımaktadır.   

 Sahip olduğu devlet geleneği ve sisteminin yanı sıra İngiltere’de devletin 

önemli bir kurumu olarak yer bulan köklü bir kilise yapılanması vardır. Bu yapı 

devletin ve kilisenin başında sembolik de olsa Kraliçenin bulunduğu, bu yolla iki 

yapının birleştirildiği güçlü bir sistemi ifade etmesi bakımından dikkat çekmektedir. 

Kilise hizmetlerinin önemli bir ayağını da sahip olduğu eğitim kurumları ve bu 

kurumlarda yürütülen eğitim hizmetleri oluşturmaktadır. Bu hali ile İngiliz eğitim 

sistemi günümüzde devlet ve kilisenin yüzyılı aşan bir mücadele sonucunda 

saflarının belirlendiği bir yapıyı ifade etmektedir. Geçmişte kilisenin tek söz sahibi 

olduğu din eğitimi alanı, zamanla devletin konuya ortak olması anlamına gelen 

kanuni düzenlemeler sonucunda olmuştur. Ortaya çıkan bu gelişmeler, ülkedeki dinî 

otoriteler ve zaman zaman da bilim adamları tarafından dinî değerlerden uzaklaşmak 

ve seküler anlayışın topluma hakim hale getirilme çalışmaları olarak 

nitelendirilmiştir.  

 İngiliz eğitim sisteminin temellerini oluşturan kanunî düzenlemelerin en 

önemlileri olan 1944 ve 1988 reformları, devlet ve kilise arasındaki sınırları çizmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Bu reformlar ile örgün eğitim kurumlarındaki din 
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eğitimi uygulamasının sınırları belirlenmiş, bölgesel eğitim birimlerine daha fazla 

inisiyatif verilerek hareket alanı genişletilmiş, bu yolla merkezi otoritenin yükü 

hafifletildiği gibi yerel dinî farklılıkların programlara kolaylıkla yansıtılmasının önü 

açılmıştır. 

Bütün devlet ve kilise okullarında din eğitiminin zorunlu hale gelmesi, bu 

okullarda güne toplu dua ile başlanacak olması, öğrencilerin derslerden ve toplu dua 

etkinliğinden muafiyetinin velilerin isteğine bağlanması ve öğretim programlarının 

yerel eğitim otoriteleri tarafından hazırlanacak olması 1944 Reformunun getirdiği 

yenilikler olarak kayıtlara geçmiştir.
431

 Din dersi programında herhangi bir mezhebin 

özelliğinin ön plana çıkarılmayacak olması da bu kanunun getirdiği bir yenilik olarak 

sıralanabilir. Eşit mesafede olunması gereken mezheplerin de diğer dinler ve 

kültürler değil, Hristiyanlık içerisindeki dinî mezheplerin olduğunu belirtmek 

gerekecektir. 

Kilisenin eğitim alanını nispeten daraltan 1944 yasası ile aynı zamanda kilise 

için yeni bir okul çeşidi  (Devlet Kontrolündeki Kilise Okulu-Voluntary Controlled 

School) ortaya çıkartılarak geleneğin devamı sağlanırken, diğer bir kilise okulu tipi 

ile (Devlet Yardımı Alan Kilise Okulu-Voluntary Aided School) de devletten aldığı 

destek ve finansman ölçüsünde devletin kilise okullarına müdahalesi mümkün hale 

getirilmiştir.  

İngiltere’de din derslerine mevcut şeklini veren diğer bir yasa da 1988 Eğitim 

Reformu’dur. Bu reform ülkede varlık gösteren diğer dinî grupların din eğitimi 

kapsamına alınması bakımından önem taşımaktadır. Ülkede inananları bulunan 

İslam, Yahudilik, Budizm, Sihizm ve Hinduizm dinleri bu tarihte program kapsamına 

alınarak çokkültürlü bir yapıya dönüştürülmüştür.  

Hristiyanlık dışındaki diğer beş din kanunla okul öğretim programına alınmış 

olmasına rağmen, Hristiyanlık özel ifadeler ile koruma altına alınarak programdaki 

yeri güçlendirilmiştir. Yasanın 8. bölümünde yer alan  “mutabakat din eğitimi 
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Education Act, 1944, (7 and 8 Geo 6 c. 31).
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programlarında Büyük Britanya’nın dinî geleneğinin temelde Hristiyanlık olduğu 

yansıtılmalıdır.”
 432

 ifadesi bu etkiyi yeterince güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. 

1988 Eğitim Reformu, yerel eğitim otoritelerinin yönetimini hükümet idaresine 

devretmesi, ikili sistem içerisindeki tüm okullara ulusal öğretim programını 

dayatması ve Hristiyanlığın konumunu güçlendirmesi
433

 gibi temel özellikler 

taşımaktadır. 

 Nüfusunun yaklaşık üçte birlik bir kısmı Hristiyanlık dışında farklı bir dinî 

inanca ya da düşünceye sahip olan İngiltere, bu farklılığın oluşmaya başladığı 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu grupların entegrasyonu konusunda ciddi 

çalışmalar yürütmüştür. Toplumu oluşturan bu dinî grupların sistemin içine dahil 

edilmesi, dışlanmışlıktan kurtulmaları ve taleplerinin göz ardı edilmemesi için zaman 

zaman yapılan araştırmalar özellikle eğitim konusuna vurgu yaparak, çokkültürlü 

hale gelen toplumu bir arada tutacak bağların bu yolla oluşabileceğine işaret etmiştir.  

 Din eğitiminin gerek çokkültürlü toplumlarda gerekse monokültürel 

toplumlarda birlikteliği sağlamada en etkili yollardan birisi olduğu yadsınamaz. 

İngiltere’de bu uyumu sağlama adına önemi kabul edilen din eğitiminin, toplumun 

gelişimine paralel olarak yaklaşımları da değişmiştir. Teknolojik ve pedagojik 

gelişmelerin ışığında toplumsal yapıya entegre edilen yaklaşımlar geçmişte 

“geleneksel-inanca dayalı” iken, günümüzde “dinlerarası din eğitimi” anlayışı haline 

gelmiştir. Ortaya atılan ve uygulama imkânı bulan ya da uygulanamayan bu 

yaklaşımlar din eğitimi biliminin metodolojik olarak gelişimine katkı sağladığı gibi 

din derslerinde toplumsal yapıya en uygun yöntemin bulunması çabalarının devamını 

sağlamaktadır. 

Günümüzde İngiliz eğitim sistemi içerisinde yer alan Din Dersi, bütün devlet 

okullarında uygulanan zorunlu derslerden birisidir. Kilise okulları, inanç temelli 

okullar ve bağımsız okullar bu dersi vermek zorunda olmadıkları gibi içerik olarak 

değiştirme, ders saatlerini arttırma ve faklı varyasyonlarda benzer dersler koyma 

konusunda da tamamen özgürdürler.  
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Education Reform Act 1988, Chapter 40, s. 6, Madde: 8.3, London, Her Majesty's Stationery 

Office, Reprinted 1989.
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Öğretim programlarının ilk örneklerinin görüldüğü 20. yüzyılda din dersi 

programlarının gelişimi ilginç karakteristikler taşır. Ortaya çıkan ilk programlar ile 

günümüzdeki programların ne derece çoğulcu ve çokkültürlü olduğu bu karşılaştırma 

neticesinde kolaylıkla anlaşılabilir. Bu tarihi seyir esnasında programların amaçları, 

yöntemi ve ders ortamına yansıyan içeriği, tabii bir seyir ile değişme ve gelişme 

göstermiştir. Gerek Hristiyan İngiliz toplumu, gerek diğer dinlere mensup grupların 

zaman zaman yönteme ve içeriğe ilişkin itirazları da günümüz İngiliz din dersi 

modelini ortaya çıkaran unsurlar olarak sıralanmaktadır.  

Din dersinden beklenen ve genç kuşaklara bu ders yoluyla öğretilmesi 

gerekenlerin yirminci yüzyılın başlarında ortak Hristiyan değerlerinin benimsetilmesi 

ile İncil’in temel materyal kabul edilmesi olduğu, farklılıktan anlaşılanın da 

Yahudiliğin kabulü olduğu görülmektedir. Uzun yıllar bu anlayış üzere sürdürülen 

din eğitiminin ilk olarak dinî kavramlarda ortaya çıkan revize ihtiyacı, İncil 

öğretiminin başarısızlığa uğraması, dinî olana ve dinî öğretiye ilginin giderek 

azalması, yeni yöntemlerin ortaya çıkması ve toplumsal yapının değişmesi gibi en 

temel başlıkları ile sıralanan sebepler, klasik dinî yöntemin sorgulanmasında kırılma 

noktalarını oluşturduğu söylenebilir. 

 Yukarıda sıralanan temel sebepler istikametinde oluşturulan yeni program 

anlayışları, din dersinin öznesini dinî metinler ya da öğretiler yerine insanı kabul 

etme ve öğrencinin ihtiyaçlarını merkeze yerleştirme ilkesini benimseyerek 

geleneksel din eğitimi anlayışını değiştiren önemli bir karar vermişlerdir. Yeni 

oluşan bu din eğitimi anlayışı Hristiyan inancını ve öğretisini benimsetme yerine 

genel anlamda din kavramından hareketle diğer dinleri de içine alan bir yelpazede 

dünya dinlerini öğrencilere tanıtma ve sosyal gerçeklerden hareket ederek muhatabın 

yaşadığı dünyada işine yarayacak bilgiler edinmesini, hayatını kolaylaştıracak, 

karşılaştığı farklı durumlarda pratik çözümler sağlayacak yenilikleri getirmek 

durumunda kalmıştır.  

Günümüz program anlayışları ise son dönemde oluşan tecrübenin uygulamaya 

aktarılması olarak yorumlanabilecek ilkeleri benimseyerek, din eğitimine 

uyarlamışlardır. Bu ilkeler temel başlıklarıyla; Hristiyanlığı ana kültürel unsur olarak 

görerek Büyük Britanya’da temsil edilen temel dinleri anlama, bireylerin sahip 

olduğu kültürel değerleri öğrenmelerine saygı duyma, bu değerler ve referanslar 
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hakkında yeterince bilgi sahibi yapma, öğrencilerin manevi, ahlaki, kültürel ve sosyal 

gelişimini arttırmak, farklı inançlara saygı ve farklı dinlerin bir toplumda yaşadığı 

diğer insanlara karşı olumlu bir tutum geliştirmek
434

 olarak yerini almıştır. 

 Ortaya çıkan yaklaşımlar bir yandan din eğitiminin muhataplarını memnun 

etmeye çalışırken diğer yandan da toplumun ve devletin talebi olan birlikte yaşama 

zorunluluğunu çatışmaya dönüştürmeden uyum içerisinde sürdürme mücadelesi 

vermektedir. Elbette birlikte yaşamanın ortak gayelerde birleşme, fikir ve kültür 

birliği gibi olmazsa olmazları vardır. Ancak din ve dinî kültürün oluşturduğu bireysel 

ve toplumsal yapı da en az diğerleri kadar birlikte barış ve huzur içerisinde 

yaşamanın kodlarının barındırmaktadır.  

Günümüzde Batı toplumlarının ve konumuz açısından bakıldığında 

İngiltere’nin birlikte yaşama konusunda bir tecrübe yaşadığı ve sınav verdiği 

söylenebilir. Üzülerek belirtmek gerekir ki; bu süreçler genellikle dinî ve milli 

azınlıkların törpülenerek yeni bir şekle büründürülmesi anlamına gelmektedir. 

Zamanımızın etkili enstrümanları olarak her türlü medya ve iletişim araçları 

kullanılarak bu grupların kamuoyunda ötekileştirilme ve marjinalleştirilmesi 

anlamında bazen kötü niyetler ile kullanıldığı da bilinmektedir.   

İngiltere kendine özgü din eğitimi anlayışı ile muhtemel bir çatışmayı önleme 

çabası sürdürmektedir. Öğrencilerin sınıf ortamında dinî ve kültürel paylaşımlarının 

arttırılması yoluyla sosyal farklılıklarını anlamaları amaçlanmaktadır. Her türlü 

eğitim süreci ve etkinliği inaçlararası diyaloğun temellerini kurma çabası olarak 

planlanmaktadır. Bu amaçla din dersleri ile vatandaşlık derslerinin amaçları son on 

yıl içerisinde birbiri ile örtüşür hale gelmiştir. Temel çerçevesinin dışına taştığı ve 

manevi gelişim amacının saptığı eleştirileri ile birlikte günümüzde din eğitiminin en 

önemli hedeflerinden birisinin iyi vatandaşlar yetiştirmek olduğunu söylemek iddialı 

olmayacaktır.  

Öğretim programları özgün yaklaşımları ve çokkültürlülüğü kadar program 

hazırlama boyutu ile de önemli ayrıntılar taşımaktadır. Bu sürecin en önemli 

boyutunu programların yerelliği ve hazırlama komisyonlarının teşekkülü 

oluşturmaktadır. Program hazırlama komisyon ve kurulları yerel düzeyde kilise 
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temsilcileri başta olmak üzere diğer dinî grupların temsilcileri, veliler, öğretmenler 

ve hatta zaman zaman marjinal sayılabilecek inançlardan da seçilen temsilcilerden 

oluşturulmaktadır. Ulusal düzeyde bir çerçeve program şablonu olmasına rağmen 

yerel otoritenin bölgesindeki dinî popülasyon ve öğrencilerinin eğilimlerini göz 

önünde tutarak gerekli esnekliğe imkân vermesi dinî gruplar açısından pozitif bir 

yaklaşım olarak algılanmaktadır. 

İngiltere’ye farklı zamanlarda gelen dinî gruplar varlıklarının devamı 

bakımından eğitimi zorunlu görerek günümüze kadar imkân ve ortam arayışlarını 

sürdürmüşlerdir. Ortaya çıkan gelişmeler ve okul tiplerinin imkân vermesi ile kendi 

inançları ve benimsedikleri değerlerde öğretim yapan, eğitim kurumları kurabilen 

azınlıklar devlet okullarında verilen din eğitimi konusunda ise taleplerinin 

karşılanması konusunda ısrarlarını sürdürmektedirler. Müslümanlar bu taleplerin en 

yüksek düzeyde duyulduğu grubu oluşturmaktadır. Çünkü ülkedeki dinî azınlıklar 

içerisinde kurumsallaşma ve okullaşma oranı en düşük grubu Müslümanlar 

oluşturmaktadır. Her geçen yıl umut verici gelişmeler ortaya çıksa da, hala genel 

duruma bakıldığında dinî gruplar içerisinde eğitim seviyesi en düşük olan ve 

öğrencilerin akademik başarısı alt sıralarda yer alan grubu yine Müslümanlar 

oluşturmaktadır. 

 Durumun farkında olan Müslüman toplum, okullaşma çalışmalarını 

sürdürmekte, kurulan okullarda gerek genel eğitim ve gerekse din eğitimi 

bakımından tatmin edici neticelere ulaşılmaktadır. 1988 Eğitim Reformu ile inanç 

temelli okul açma hakkı elde eden dinî grupların bu okulları, zaman zaman 

entegrasyon ve uyum problemleri oluşturduğu gerekçeleriyle eleştirilere maruz 

kalmaktadır. Diğer cemaat ya da dinî grupların okullarından çok Müslüman okulları 

üzerinde yoğunlaşan bu eleştirilerin kimileri global İslam korkusu akımından 

etkilenmiş görünürken, kimilerinin de İngiliz toplumunda ırkçılığın ve dindarlığın 

yükselişi olarak yorumlanarak getirildiği görülmektedir.   

 Müslüman okulları hakkında oluşan bu endişelerin kısmen devlet 

okullarındaki din dersi programlarına da yansıdığı görülmektedir. Çeşitli bölgelerin 

programları incelendiğinde özellikle İslam ve şiddet, terörizm, kadın problemleri ve 

tarihsel bazı konuların yan yana getirilerek kompozisyon oluşturulduğu, medya 



206 

yoluyla toplumda oluşturulan suni korkuların eğitim materyallerine de aksettiği 

müşahede edilmektedir. Programlarda cihat, ümmet, dava, daru’l islam, daru’l harp 

gibi bir çırpıda anlaşılması mümkün olmayan kavramlara yer verilmesi, sebebi her ne 

olursa olsun çocuk zihinlerinde oluşturacağı menfi etki ile toplumun birleşmesine 

değil, korkularla ayrışmasına hizmet edeceğini tahmin etmek zor değildir. 

 Ülkenin vatandaşları olan ve gelecekte de birer İngiltereli olarak 

yaşayacaklarını belirten Müslüman gençler,  kimliklerini kaybetmeme adına eğitim 

konusunda okulların din eğitimi ve Müslüman yaşam tarzı konularında hassasiyet 

gösterdikleri taleplerini bildirmektedir. Öğrencilere başörtü başta olmak üzere giyim 

serbestisi sağlanması, yemeklerde helal standardına riayet edilmesi, günlük ve mutat 

ibadetlerin yerine getirilmesi için mekân ve zaman oluşturulması, beden eğitimi 

derslerinde kız öğrencilerin hassasiyetlerinin dikkate alınması, cinsiyet eğitim 

dersinde genel ahlaki kuralları göz ardı etmeden Müslüman aile yapısına ters düşecek 

program uygulanmaması gibi başlıklar bu taleplerin yoğunlaştığı alanlar olarak 

ortaya çıkmaktadır. 
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ÖNERİLER 

 

Avrupa ve diğer çokkültürlü birçok ülkenin sistem ve uygulama bakımından 

örnek aldığı en azından incelemeden geçemediği İngiliz modeli din eğitimi, kendi 

içinde değerlendirildiğinde artıları ve eksileri olan bir görüntü sergilemektedir. Bu 

model toplumsal yapı olarak çokkültürlü olan ülkelerde uygulanabilecek birkaç 

modelden birisi olarak yerini almış, kilise tarafından başlatılıp, zamanla devlet eğitim 

sistemine entegre olarak kesintisiz bir geçiş sağlanmış, eğitimciler, bilim ve din 

adamları tarafından geliştirilmeye devam edilerek de dinamik bir yapı 

kazandırılmıştır.  

İngiltere’de örgün eğitim kurumlarındaki din eğitimi uygulamasında 

Hristiyanlık dışı dinlerin öğretim programlarında ele alınışı başlığı ile konu 

edindiğimiz araştırmamızda elde ettiğimiz veriler ışığında aşağıdaki önerilerin 

programların gelişmesine ve ülkedeki azınlıkların din eğitimi uygulamasıyla 

toplumla daha uyumlu olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Dinî otorite ile resmî otoritenin bir arada eğitime hizmet vermesinin iyi 

bir örneğini oluşturan İngiltere, bu yönü ile örnek alınabilecek bir sistem 

geliştirmiştir. Ancak özellikle Anglikan kilisesine sağlanan bu ayrıcalık 

ve imkânların diğer dinlere de verilmesi eşitlik prensibi ve toplumsal 

barış açısından önem taşımaktadır.  

3. Programlarda diğer dinler başlığı altında yer verilen İslam, Yahudilik, 

Budizm, Sihizm, Hinduizm dinleri her ne kadar resmî programlarda yer 

bulsa da, hukuki metinlerde yer almamaktadır. İngiliz makamları bu 

dinlere hukuki statü tanıyarak mensuplarının gelecek endişesini 

gidermelidir.  

4. Uzun bir süreç neticesinde ortaya çıkan mevcut durum, çokkültürlülüğün 

her evresini tecrübe ettiğinden günümüzdeki benzer sistemlerinin en 

gelişmişi olarak nitelenebilir. Ancak ortaya çıkan son tartışmalarda 

çokkültürlülüğün başarısı ve geleceği konusunda iyimser olmayan 

görüşlerin de dikkate alınarak mevcut uygulamanın geleceğini bu yönde 

planlamak gerekmektedir. 
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5. Dinî yaklaşımdan dinlerarası yaklaşıma evirilen eğitim anlayışı, sonuçları 

bakımından sorgulanmalı, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eksikleri 

giderilmelidir.  

6. Herhangi bir dine ya da inanca mensup olması gerekmeyen 

öğretmenlerin dinî kültür eksikliği, öğrenciler açısından dezavantaj 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin bu durumu zaman zaman yanlı ve 

ayrımcı yaklaşımlar sergilemeye vardığından bu uygulamanın 

sorgulanması faydalı olacaktır. 

7. İngiltere’deki Müslümanların problemlerinin bir kısmı da okul 

ortamından kaynaklanmaktadır. Her dinî grubun talepleri gibi Müslüman 

toplum da okulda ibadetlerini özgürce yerine getirebilme, dininin 

emrettiği helal gıda ve giyim konularında kolaylıkların sağlanması, kız 

öğrencilerin ortak mekânlarda elbise değişimini öngören beden eğitimi 

derslerinde uygun ortamların sağlanması ve cinsiyet eğitimi derslerinde 

Müslümanların hassasiyetlerinin dikkate alınmasını gerekli görmektedir. 

Bu talepler ilgili kurumlarca değerlendirilerek gerekli kolaylıklar 

sağlanmalıdır.  

8. Program hazırlama komisyonlarında dinlerin temsilcilerini olması olumlu 

bir uygulamadır. Ancak bu uygulamaya rağmen araştırmamızda İslam 

konusundaki durumu ortaya koyduğumuz programların, eksiklerinin 

giderilmesi gerekmektedir.  

9. Devlet okullarında din derslerinin verilmesine ve zorunlu olmasına karşın 

dinî grupların dinî temelli okul açma girişimleri olduğu, bunu 

gerçekleştirenlerin başarı çıtasını yükselttiği ve veliler tarafından daha 

muteber görüldüğü gerçeğinden hareketle bu tür okullar desteklenmeli, 

tesisi kolaylaştırılmalıdır. 

10. Din dersi öğretim programlarında özellikle İslam dini hakkında çokça 

rastlanan yanlış, eksik ve gereksiz bilgiler program izleme 

komisyonlarının gündemine getirilmeli ve düzeltilmelidir.  

11. Toplumun büyük bir kısmında oluşmuş yanlış Müslüman algısının 

değişmesi eğitim ile mümkündür. Din eğitimi bu algının olumlu yönde 
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değişmesi için kullanılabilecek en iyi enstrümandır. Bu araç doğru 

kullanılarak teorisyenlerin muhtemel gördüğü çatışmalar önlenmelidir.  

12. İngiltere’deki Türk Toplumu, diğer Müslüman gruplarda olduğu gibi 

kurumsallaşma ve örgütlenme konusunda duyarsız davranmaktadır. 

Eğitim konusu doğası gereği örgütlenmiş bir yapıyı, yani bir okulu 

gerekli kılmaktadır. Okullaşma konusunda ortaya çıkan çabalar umut 

verici olsa da yeterli değildir. Bu sebeple İngiltere Türk Toplumu 

Türkiye desteği ve yerel imkânları kullanarak kurumsallaşma ve 

örgütlenme konusunu acilen gündeme almalıdır.  

13. Çoğunluğu yirminci yüzyılın ikinci yarısında ülkeye gelen Müslüman 

göçmenlerin zaman içerisinde ülkede yerleşik vatandaşlar olarak 

yaşamaya başladığı görülmektedir. Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak 

göçmenlerin kendilerini İngiltereli hissetmeleri kayda değer bir 

gelişmedir. Ancak içinden geçilen sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel 

ortam yeni bir Müslüman kimliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu kimliğin 

inşasında din eğitiminin gereği izahtan varestedir. Gerek devlet 

okullarında ve gerekse Müslüman okulları ve camilerde verilen din 

eğitiminin bu vizyonu gerçekleştirecek bir projeksiyonla dizayn edilmesi 

hayati önem taşımaktadır.    

14. Dünyada yükselen İslamofobia etkisinin İngiltere’de de ortaya çıktığı, 

zaman zaman camiler ve sivil örgütlere yapılan saldırılar ile Müslüman 

toplumu rahatsız etmeye devam ettiği görülmektedir. Salman Rüşdi olayı 

ile başlayan ve en yakın tarihte ABD’de ortaya çıkan kışkırtıcı filmin
435

 

etkilerinin İngiltere’de de üst seviyede yankı uyandırdığı bu haliyle 

hassas bir ülke olduğu bilinmektedir. Sesli ve görüntülü yayınlar ve her 

türlü iletişim imkânlarının olumsuz algının yükseltilmesinde kullanıldığı 

bu dönemde devlet organları ve Müslümanların duyarlı olması, her türlü 

tahrik ve kışkırtamaya karşı sağduyulu davranması gereği ortadadır.  

                                                           
435

 ABD’de Temmuz 2012 yılında, yapımcı ve yönetmen İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Sam Bacile 

tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed’e hakaretler içeren “Müslümanların Masumiyeti” 

(Innocence of Muslims) adlı film, tüm dünyada tepki ile karşılanmıştı. 
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 ÖZET  

 

Erşahin, İsmail, İngiltere’de Kamu Okullarındaki Din Öğretimi Programlarında 

Dini Çoğulculuk ve İslam Din Öğretimi, Doktora Tezi, Danişman: Prof. Dr. Recai 

Doğan, 240s. 

İngiltere’nin tarihi süreç içerisinde geçirdiği sosyal ve kültürel değişim sonucu 

yeni bir toplumsal yapı kazandığı görülmektedir. Günümüzde çokkültürlülük olarak 

nitelenen bu yapının, okullardaki din eğitimine etkisi ve yansımaları olmuştur. Bu 

sebeple İngiltere için din eğitiminin içinden geçtiği tarihi süreç, toplumsal serüven ile 

benzerlik göstermektedir.  

Araştırmada devlet okullarında uygulanan din dersi öğretim programlarında 

Hristiyan olmayan dinlerin öğretimi konusu İngiltere örneğinde incelenmiştir. Din 

dersi programlarının geçmişten günümüze çokkültürlülük bağlamında yapısal ve 

içerik olarak değişimi, ortaya çıkan yaklaşımlardan etkilenmesi, dinî grupların 

taleplerini karşılayıp karşılayamaması ve daha pek çok değişken öğretim programları 

bağlamında ele alınmıştır.  

 İngiltere’de din dersi konusunda taraflar olan devlet, kilise, okul, yerel 

idareler ve dinî grupların program sürecinde üstlendikleri roller ve programdan 

talepleri, yine araştırmada üzerinde durulan konulardandır. 

Çokkültürlü program anlayışlarını ortaya çıkaran din eğitimi yaklaşımları, birer 

model olarak İngiltere’de uygulanmış ve halen de uygulanmaktadır. Bu 

yaklaşımların bir kısmı ihtiyaçlara cevap verip sistem içerisinde yerini korurken, 

özellikle geleneksel metotlar ve yöntemler bu süreçte uygulama imkanı 

bulamamıştır. 

Araştırmada genel olarak İngiliz eğitim sistemi içerisinde din eğitiminin 

durumu, din eğitimini bu güne taşıyan tarihi süreç, kanuni dayanaklar birinci 

bölümde, din dersi öğretim programları ve programlarda dinî çoğulculuk konusu 

ikinci bölümde ve ülkedeki Müslümanların din eğitimindeki yeri ile talepleri son 

bölümde ele alınmıştır.  

 

Temel Kavramlar: İngiltere, Din Dersi Öğretim Programı, İngiltere’de Dinî 

Gruplar, Dinlerarası Öğretim, İngiltere Kilisesi, Kilise Okulu. 
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ABSTRACT  

 

Erşahin, İsmail, Religious Pluralism and Islamic Religious Education in Public 

Schools' Religious Education Curriculum in England,  Doctorate Thesis, Advisor: 

Prof. Dr. Recai DOĞAN, 240p.  
 

Britain has witnessed remarkable social and cultural transitions in the last few 

decades which in turn gave sight into a new social structure.  This structure, which 

named as multiculturalism, has had effects and reflections on religious education in 

schools. For that reason we could argue that historical process of the religious 

education in UK had gone through a similar path with the nation’s social 

advancements. 

The case of UK’s Non-Christian religious education is discussed in this project 

within the frame of religious education curriculums in public schools. In relation to 

this fairly new multicultural sructure the content of the religious educational 

programmes has been vastly effected by the new developments that is happening at 

the mean time. To our interpretation, as well as meeting the demands of religious 

groups many other questions still awaits for satisfactory responses. 

This piece of work also discusses the roles and expectations of the different 

parties in UK’s religious education, namely the state, churches, local authorities and 

religious groups.    

This relatively new trend of multiculturalism has been implemented and 

practiced in UK’s religious education as an approach model. Some of these 

approaches retain their positions in the system, meeting the needs of society. As a 

consequence the tradional models and approaches to religious education lost their 

popularity.  

As a sum, the position of religious education in the British educational system 

and its journey up until now is the interest of this project. While the first chapter is 

explaining the legal basis of this education, the second chapter focuses on the 

pluralistic framework of these curriculums. The last chapter examines the position 

and the demands of the Muslim community within this multicultural structure.  

Key Words: England, Religious Education Curriculum, Syllabus, Religous Groups 

in UK, Inter-Religious Teaching, Church of England, Church School. 


