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ÖZ Dinler, başlangıçlarından itibaren farklı anlaşılma ve yaşanma biçimlerine sahip olmuşlardır. Bu 
farklı anlama ve yaşama biçimleri mezhepler şeklinde dini sosyolojik bir olgu olarak varlığını sür-
dürmüştür. Belli bir sistematiğe kavuşmuş bu anlama yolları, zaman içerisinde kendi bilgi edinme 
yollarını ve bu yolla edinilmiş bilgi birikimini oluşturur.  Her mezhebin oluşması ve yaşaması ise 
eğitim süreci ile gerçekleşmiştir. Mezhepler ve eğitim ilişkisi bu anlamda incelenmeye değerdir. Eli-
nizdeki çalışma, mezhep ve eğitim ilişkisinin tarihi sürecini, din eğitimi yaklaşımları bağlamında ele 
alınmıştır. Bu amaçla öncelikle İslam dininin doğuşu ile başlayan eğitim süreci hakkında bilgi veril-
miş, eğitim ve mezhep ilişkisinin başlangıcı üzerinde durulmuştur. Medreseler ile kurumsal bir yapı-
ya erişen eğitim sistemi ile mezhep eğitimi ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu anlamda din eğitiminin 
kurumsallaşması mezhep eğitimi ile olmuştur denebilir. Bununla birlikte medrese eğitiminde mez-
hep taassubunun görülmediğine yönelik bilgiler bulmak da mümkündür. Modern eğitim kurumları-
nın kurulmasından sonra ise mezhepler ve okuldaki din dersi arasındaki ilişki, mezheplerüstülük, 
mezhebilik, mezheplerarasılık gibi kavramlarla incelenmiştir. Makalede, Tanzimat’tan günümüze 
kadar mekteplerde din eğitimi ve mezhep ilişkisi konusu bu kavramlar çerçevesinde incelenmiştir. 
Sonuç olarak mezheplerüstü yaklaşımın okulda din eğitimi alanındaki önemli yeri vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mezheplerüstü yaklaşım; mezhebi din eğitimi; medrese; islam din eğitimi 

 
 
ABSTRACT Religions have had different outlooks of understanding and living since their begin-
ning. These different manners of understanding and living in the form of denominations have 
continued to exist as religious sociological phenomena. These manners of understanding, which 
have gained a specific system, constitute the means of acquiring their own knowledge and the 
knowledge gained through this way in the course of time. The formation and sustainability of 
each denomination has been provided by educational processes. Relationship between denomina-
tions and education is worth examining from this point of view. In the present study, the histori-
cal process of relations between denominations and education in the context of religious educa-
tion approaches were revealed. For this purpose, firstly information about the education process 
which started with the birth of the Islamic religion was given and the beginning of the relation 
between education and denominations were presented. The place of denominational education in 
the education system which is institutionalized with madrasahs was revealed. In this sense, it can 
be considered that, institutionalization of religious education was realized by virtue of denomina-
tional education. However, it is also possible to find information about the lack of denominational 
approach in the madrasah education. After the establishment of modern educational institutions, 
the relationship between denominations and schools was examined with concepts such as non-
denominational, denominational, and inter-denominational approaches. The developments in the 
field of religious education and denominations relations, from the Tanzimat to present were in-
vestigated. As a result, the importance of the non-denominational approach in the field of reli-
gious education from the beginning to present was emphasized. 
 
Keywords: Non-denominational approach; denominational religion education; madrasah;  
                   islamic religious education 
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    BAŞLANGIÇTAN MEDRESEYE EĞİTİM VE MEZHEP İLİŞKİSİ 

inlerin anlaşılma ve yaşanma yolları olarak mezhepler dini-sosyolojik olgulardır. Hiçbir din, 

farklı mezhepleriyle doğmamıştır; ancak bütün dinler zaman içerisinde mezheplere ayrılmışlar 

ve mezhepler halinde anlaşılıp yaşanmışlardır. Mezhep olarak anlaşılıp yaşanmayan bir din yok 

gibidir. Bu durum İslam Dini için de geçerlidir. Allah’ın dininin adı İslam’dır ve son Peygamber 

Hz. Muhammed’e (as) İslam adıyla vahyedilmiştir. Dolayısıyla dinde teklik esastır. Ancak dinin anlaşıl-

masında ve yaşanmasında teklik ancak Hz. Peygamber ve sahabe zamanında söz konusudur. Mezheple-

rin ortaya çıkışlarından ve teşekkül etmelerinden itibaren dinin anlaşılmasında ve yaşanmasında teklik-

ten söz edilemez. Bununla birlikte dinin anlaşılmasında ve yaşanmasındaki çokluk dinin tekliğine halel 

getirmez. Müesseseleşmiş farklı anlaşılma biçimlerine rağmen, İslam tek dindir; Müslümanlar da tek 

ümmettir.   

Dinlerin anlaşılıp yaşanma biçimiyle, dolayısıyla mezheplerle eğitim arasında, yakın bir ilişki var-

dır. Anlama ve anlam eğitim ile oluşur. Bu formal ve/veya informal süreçlerde gerçekleşir. Dini anlamlar 

da kendiliğinden öğrenmeler veya kasıtlı öğretmeler ile kazanılır. Belli bir sistematiğe kavuşmuş din an-

lama yolları ve bu yollarla üretilmiş dini anlamlar/bilgiler ise mezhebi oluşturur. Mezheplerin oluşma 

sürecinde anlama ve anlam/bilgi üretme metodu/usulü merkezi rol oynar; benimsenmiş metotla üretil-

miş bilgiler de ürünlerdir, dini bilgilerdir; din bu ürünlere göre yaşanılır. Bu süreç, zaman içinde dinin 

mezheple ya da mezhebin dinle özdeşleştirilmesi sonucunu doğurur. Hep söz ve şikayet edilen, “mez-

hepler din değildir, dinlerin anlaşılma biçimleridir” türü ikazlar, bu gerçeğe işaret eder. Lakin olgusal 

olarak bakıldığında mezhepten bağımsız anlaşılan ve yaşanan bir dinden söz etmek mümkün gözükme-

mektedir. Bu durum, Asr-ı Saadet haricinde, İslam için de geçerlidir. İlk vahiy ile başlayıp yaklaşık yirmi 

üç yıl Hz. Muhammed (as) vasıtasıyla tek elden anlaşılan ve öğretilen İslam, tekliği sağlayan Hz. Pey-

gamberin hayattan çekilmesinden sonra, kısa sayılabilecek sürede, başta siyasî ve kültürel olmak üzere 

farklı etkenler yüzünden mezheplere giden farklı anlama yolları ve anlamlar ile karşı karşıya kalmıştır. 

Eğitim ise bu sürecin her anında vardır. Vahiy Hz. Peygamberi eğitirken, o da vahiyle insanları 

eğitmiştir. Ondan sonrakiler, hayatın üstesinden gelme mücadelesinde, vahye ve Hz. Peygamberin va-

hiyden anladığı ve yaşadığı-yaşattığı anlamlara (Sünnete) yeniden bakmışlardır. Her bakış eğitim süreci-

nin bir anıdır. Her öğrenme, anlama, bilgi, formal ya da informal olsun, eğitim sürecine dahildir. Bakışı, 

bakmayı yani bakma ve anlama usulünü ve bir bakış ile üretilen anlamı öğrenmek ve öğretmek, din eği-

timinin kendisidir.  Bakışlar farklı olmuştur: kimi akıl, kimi ise nakil merkezlidir; kimi beyanî, kimi 

irfanî, kimi burhanîdir ya da bu üçünden ikisinin farklı kombinasyonlarından müteşekkildir: İrfan üze-

rine kurulmuş beyanî yaklaşım ya da tersi gibi. Kimi siyasal ve iktidar yönelimlidir. Kimi hayatta kalma 

ve tanınma amaçlıdır. Sonuçta bakış tarzları, sahiplerinin metodlarını/usullerini, ürettikleri de anlamla-

rını/bilgilerini ortaya çıkarmıştır. Kalıcı olanlar, benimsenip taraftar bulanlar mezhepleşmiştir. Bazıları 

tarih olmuştur, bazıları ise mensupları için adeta dinin kendisi haline getirilmiştir. 

Eğitimin çok geniş anlamıyla baktığımızda, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, her bir mezhebin 

oluşmasının da yaşamasının da eğitimle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Mezhepler oluştuktan sonraki 

aşamada mezhep-eğitim ilişkisi daha da karmaşıklaşmıştır. Her mezhep, anlam/bilgi üretmede kendi yo-

lunu öğretmeyi, eğitiminin temeline oturtmuştur. Anlam/bilgi üretmek için neye/nereye, nasıl bakılması 

gerektiğini öğrenmek ve öğretmek birinci iştir. Süreç içerisinde, bakılacaklar ve bakmayı öğrenme-

öğretmek ikinci plana itilip, söz konusu yol ile üretilenleri öğrenmek eğitimin merkezine yerleştirilmiş-

D
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tir. Giderek din eğitimi, mezhep eğitimi halini almıştır. Bu da mezheplerin ilmihale dair ürettiklerinin 

ezberlenmesi, benimsenmesi ve uygulanması formuna ulaşmıştır. Bu noktadan sonra usul de, malumatın 

ezberlenmesi olmuş; usul öğrenip kaynaklardan bilgi üretme kapısı kapandı denmiştir. 

Kurumsallaşmış din eğitiminin, mezhep eğitimi olarak başladığını söylemek yanlış olmaz. Başka bir 

ifadeyle, din eğitimi mezhep eğitimi olarak kurumsallaşmıştır da denebilir. Ancak burada din eğitiminin 

kurumsallaşmasının nereden, hangi kurumla başlatılacağı, önemli bir sorudur. Mesela Suffa bir kurum-

dur; eğitim kurumu işlevi gören mescitlerin de modeli olmuştur. Ama Suffa eğitiminde, mezhep farklı-

laşmasından söz edilemez. Daha sonraki zamanların mescitlerinde ise ulemanın kendi mezheplerinin gö-

rüşleri doğrultusunda eğitim verdikleri bilinmektedir. Her halka bir alime aittir; mezhepler de, en azın-

dan fıkhî ve itikadî olanlar, bu halkaların genişlemesiyle ve öğrenilenlerin kabul görüp sistemleşmesiyle 

oluşmuştur.  

Bununla birlikte okuma yazma, ilmihal ve temel eğitim alanı üzerine kurulu olan küttâb ve saray 

mekteplerinde, ilkokul seviyesinde olmalarına rağmen, Hicrî ikinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

mezheplerin etkisini görmek mümkündür. Bir Malikî fakîhi olan İbn Sahnûn’un Adâbu’l-Muallimîn ve 

bir Mutezilî olan Cahız’ın Risâletü’l-Muallimîn isimli eserleri incelendiğinde, mezheplerin, küttâb eği-

timinin amacı, muhtevası, metotları, öğretmen-öğrenci anlayışı gibi konulardaki etkilerini görmek 

mümkündür.1 Benzer mezhebî etkilerin, Kitapçı Dükkanları, Ulema Evleri gibi o zamanın eğitim ku-

rumlarında da görülmesi kaçınılmazdır. Ayrıca, Beytü’l-Hikme ve Dâru’l-Hikme kurumlarını da mezhep 

etkisinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Beytü’l-Hikme Mutezilî yaklaşımın2 Dâru’l-Hikme ise 

Şiî (İsmailî) yaklaşımın eğitim kurumları olarak bilinir.3  

    MEDRESELER VE MEZHEP İLİŞKİSİ 

Orta ve üst düzey İslam eğitiminin kurumsallaşmasını medrese ile başlatmak yanlış olmaz. Kendisinden 

sonrakilere model olmuş ilk medrese olarak Bağdat Nizamiye Medresesi (1067) kabul edilir. Bu ondan 

önce medrese olmadığı anlamına gelmez. Bağdat Nizamiyesinin ilkliği, kapsamlı teşekkülü nedeniyledir. 

Yoksa ondan yüz elli yıl ve daha fazla zaman önce de özellikle Semerkand, Buhara, Nişabur ve Bağdat 

gibi çeşitli şehirlerde medreseler bulunmaktadır.4 Bu medreseler, daha çok alimlerin kendi inisiyatifle-

riyle ya da iktidar ve güç sahiplerinin talep ve girişimleriyle fakat yine bireysel alimler vasıtasıyla eğitim 

veren kurumlardır. Mezhep ile ilişkileri bakımından incelendiğinde, bu medreselerin mezhepten bağım-

sız olmaları, ancak müderrislerinin mezhep bağımsızlığı söz konusu olduğunda mümkün olabilir ki, za-

manın şartlarının buna imkan vermeyeceği düşünülebilir. Çünkü hem dinî bilgi üretmedeki usullerin 

teşekkülü hem de siyasetin bu sürece müdahalesi söz konusudur. Bu itibarla medreseler, belli bir mez-

hep üzere kurulmaya başlamışlardır. Diğer bir anlatımla, ilk medreseler bir fıkhî mezhep üzere kurul-

muştur.5 Mesela Bağdat Nizamiye Medresesi’nin kurucusu vezir Nizamü’l-Mülk’ten önce vezir olan 

Kündürî’nin Hanefî ve Mutezilî olduğu, Şafiî alimlere iyi davranmadığı, çok sayıda Şafiî alimin yurdunu 

terk ettikleri ve hatta dört yüz kadarının Arafat’ta buluştuğu rivayet edilmektedir. Nizamü’l-Mülk vezir 

olunca Şafiî ulemayı himaye etmiş, açtığı medrese de bir Şafiî medresesi olmuştur. Burada fıkıhta Şafiilik 

                                                           
1 Bkz. İbn Sahnun, Eğitim ve Öğretimin Esasları Adabu’l- Muallimin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2009.  
2 Kemal Işık, Mutezilenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1967, s. 48. 
3 Mahmut Kaya, “Darulhikme”, İslam Ansiklopedisi, C.8, s. 538. 
4 Bkz. Şakir Gözütok, “Medreselerin Ortaya Çıkışı ve İlk Medreseler”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, ss. 210-212 M.Ş:Ü. 
Yayınları 1, Muş 2013. 
5 Bkz. Gözütok, “Medreselerin Ortaya Çıkışı ve İlk Medreseler”, s. 205-209. 
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itikatta ise Eşarilik üzerine eğitim yapılmıştır. Bu durum İmam Gazali vasıtasıyla irfanî boyutla da birle-

şerek, Selçuklu medrese geleneğinin ana sistematiğini oluşturmuştur. 

Medreseler arasında fıkhî mezheplerin birlikte öğretiminin yapıldığı örnekleri de vardır. Sultan 

Melikşah, (ö. 485/1092) Isfahan’da Hanefî ve Şafiî fıkhının birlikte öğretileceği bir medrese kurdurur6 

Halife Mustansır’ın (ö. 640/1242)  dört Sünnî fıkıh mezhebin eğitiminin yapılması için 1234’de açtığı 

Mustansırıyye Medresesi bir diğer örnek olarak gösterilir7. İlk dönem medreselerinin vakfiyelerinde, Ni-

zamiye örneğindeki gibi hangi fıkıh mezhebinin okutulacağı belirtilir. Bu gelenek uzun yıllar devam 

etmiştir. Bu çerçevede Osmanlı Medreseleri de Sünnilik üzere eğitim vermişlerdir. Bununla birlikte Os-

manlı Medreselerinde, Fatih Medreselerinden itibaren mezhep taassubu güdülmediğini gösteren geliş-

meler vardır. Bir Şii alim ve filozof Nasiruddin et-Tusi (ö. 672/1274) nin Tecrîdü’l-Kelâm adlı eserinin 

haşiyesi olan Hâşiye-i Tecrîd’in, bir Mutezilî olan Zemahşeri’nin Keşşâf’ının, Şafiî mezhebine mensup 

bir fakîh olan Begavî’nin Mesâbîh isimli hadis kitabının okutulması bu çerçevede zikredilebilir.8 Osman-

lı medresesi Fıkıh’ta Hanefîdir9, itikatta ise Maturidî’dir. Ancak bunlar merkezdeki Osmanlı Medreseleri 

içindir. Doğu ve Güneydoğu medreseleri ağırlıklı olarak Şafiî ve Eşarî merkezli olmuşlardır.10  

Dört Sünni mezhebin alimlerinin ayrı halkalarda kendilerine ayrılan bölümlerde ders verdikleri 

cami örnekleri de vardır. Ancak yaygın uygulama yerleşim yerlerinin Müslüman halkının mezhebine 

uygun din eğitimi ve din hizmeti verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir ve gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 

şöyle bir genelleme yanlış olmaz, yaygın din eğitimi ve din hizmetleri tabiatı gereği mezhep merkezlidir, 

ancak bu bazı zamanlarda bazı konularda mezhepler arası ya da mezhepler üstü eğitimi imkansız kılmaz.  

    ÖRGÜN EĞİTİMDE YA DA RESMÎ EĞİTİMDE MEZHEP VE DİN EĞİTİMİ 

Örgün eğitim kavramının içeriğine; okul, amaçlılık, planlılık, programlılık, yaş grupları, sınıflar/seviye 

grupları ve eğitim kademeleri gibi unsurlar girer. Formal eğitim içinde, yaygın eğitim ile birlikte yer alır. 

Modern mektep öncesi eğitim kurumları olan mektep ve medreselerin formal, örgün ve yaygın eğitim 

sistemi içinde yerlerinin ne olduğunu tartışmak mümkün olduğu kadar anlamsız da olabilir. Çünkü bu 

tasniflerin kendileri de moderndir. Modern tanım ve tasniflerle modern öncesi kurumları nitelendirme-

ye çalışmak bir tür anakronizme götürür. Bu yüzden biz bu detaya girmeyeceğiz. 

Örgün eğitimden kastettiğimiz devletin açtığı modern okullarda yapılan eğitimdir. Diğer bir tabirle, 

örgün eğitim derken, modern resmî eğitim kurumlarında/okullarda yapılan eğitim kastedilmektedir. 

1839 yılından itibaren açılmaya başlanan Rüştiyeler ile daha sonra açılan İdadiler ve Sultaniler bu kap-

sama girer. Cumhuriyet döneminin örgün eğitim kurumları ise ilk, orta ve yükseköğretimdir. 

Modern resmî okullar, eğitimin devlet işi olarak görülmesinin bir ürünüdür, aydınlanma felsefesine 

dayanır; Batı menşelidir. Medrese ve geleneksel mekteplerle karşılaştırıldığında aralarında esaslı farklar 

vardır. Medrese ve geleneksel mektep, dinî eğitim esası üzerine kuruludur. Eğitimin amaçlarından muh-

tevasına, kaynakları ve metodolojiyle bilgi üretme sistemine kadar hemen her şey dinî perspektifle belir-

                                                           
6 Gözütok, “Medreselerin Ortaya Çıkışı ve İlk Medreseler”, s. 209 
7 Mehmet Dağ, Hıfzurrahman Raşit Öymen, İslam Eğitim Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1974, s. 133. 
8 Medresede okutulan kitaplarla ilgili bkz. Mefail Hızlı, Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 
2008, C.17, S.1, s. 25-46. 
9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 173. 
10 Bkz. Cemalettin Demirci, “Dünden Bugüne Medreselerde Kelam Eğitimi ve Topluma Yansıma Biçimi”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde 
Medreseler, C. 2, s. 689, M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş, 2013; Mustafa Öztürk, “Klasik ve Modern Dönem Osmanlı Medrese Geleneğinde Tefsir Tedrisatı”, Medrese 
Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, s. 260, M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş, 2013. 
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lenir. Yukarıda belirtildiği gibi bu perspektifin ne olduğunu da, mensup olunan mezhepler belirler, adı 

konulmasa da esasen böyledir. Eğer bir medrese eğitiminde mezhep adı zikredilmiyorsa şunlar düşünü-

lebilir: Mezhebini belirtmiyordur, ancak kendi mensup olduğunu İslam olarak görüyordur. Ya da kapsa-

yıcı bir yaklaşım gösterip mezhepler üstü davranıyordur, ancak bunu ifade gereği duymuyordur. Bu 

ikinci durumda bile esasen iki ana akımdan birinde yer alıyordur:  Şiî ya da Sünnî. Herhangi birinin adı 

konulmamış bir ağırlığı vardır; bu ağırlık ilim dallarına göre de değişebilir.  

Modern mektep ise, dinî esaslar üzerine kurulmamıştır. Din burada eğitim-öğretimi yapılan dersler 

arasında yer alır; ancak ana yapı müspet bilimlerden oluşur.  Bu derslerin amaç ve muhtevalarında dinî 

esasa dayanmaktan söz edilmemiştir. Eğer söz edilmek istenseydi bu mümkün olabilirdi. Zira II. Meşru-

tiyet Dönemi medrese ıslahı çalışmaları bu gözle incelendiğinde, ıslah çalışmaları programlarının11, 

mektep ve medrese derslerini kapsayan ve mekteplere konan derslere de dinî açıdan bakabilmeyi hedef-

leyen bir yapı arz edebileceği görülebilir.  

Modern mekteplerde okutulan din derslerinin mezhebî boyutuna geçmeden önce, din derslerinde 

mezhebîlik konusunda genel bir açıklamaya ihtiyaç vardır. Çünkü bu konuda din eğitimi bilimi literatü-

ründe kullanılan farklı kavramlar ve aynı kelimelere yüklenen farklı anlamlar söz konusudur. 

    DİN DERSLERİNDE MEZHEBÎLİK, MEZHEPLERÜSTÜLÜK, MEZHEPLERARASILIK,  
    MEZHEBÎ EĞİTİM VE MEZHEP ÖĞRETİMİ/MEZHEP HAKKINDA ÖĞRETİM KAVRAMLARI 

Mezhebî eğitim ve mezhep öğretimi/mezhep hakkında öğretim kavramlarını açıklamak, diğer kavramla-

rı anlamak açısından yararlı olacaktır.  

Mezhebî eğitim kavramını, din eğitimi ve öğretiminde yaklaşımlar veya din dersi türleri bağlamla-

rında açıklamak mümkündür. Hangisinden hareket edilirse edilsin sonuçta aynı noktada birleşecekleri 

de görülecektir. Kavramı din eğitimi ve öğretiminde yaklaşımlar bağlamında ele aldığımızda;  M. 

Grimmit’e dayanan ve J. Hull tarafından geliştirilmiş bulunan üç yaklaşım karşımıza çıkacaktır:  Dini öğ-

renme, Din hakkında öğrenme ve Dinden öğrenme yaklaşımları.  

Mezhebî eğitim kavramı, dinî öğrenme yaklaşımına denk düşer. Almanca Konfessionell, İngilizce 

Confessional ve/veya denominational kelimeleri ile karşılanan “dinî öğrenme”, Türkçe din eğitimi litera-

türünde geleneksel olarak yapılan din eğitimi ve din öğretimi ayrımında, din eğitimine karşılık gelir. 

Din dersi türü açısından bakılacak olursa mezhebî eğitim kavramı, daha çok seçmeli veya isteğe bağlı 

statüde olan, dersi alan öğrencilerin dinî bilgi, duygu ve becerilerini geliştirerek dinî aidiyetlerini ve ya-

şayışlarını desteklemeyi hedefleyen ders türünü ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle bilgi verme ile sınır-

lanmayan karakterde bir dersi anlatmaktadır.12 Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, dinler, mezhepler 

üzerinden anlaşılıp yaşandığı için mezhebî eğitim denildiğinde ağırlıklı olarak bir mezhebe dayalı veri-

len eğitim ve dersi anlaşılmaktadır.  Hatta bir mezhebe ait olmayan bir din eğitiminin, diğer ifade ile 

mezhebî olmayan din dersinin din eğitimi olamayacağını, böyle olmayan bir dersle din eğitimi yapıla-

mayacağını ileri süren görüşler de bulunmaktadır.13 

                                                           
11 Islah Çalışmaları ve programlar için Bkz. Düstur, Tertib-i Sani, C. 2, s. 127-138; Mustafa Öcal, “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Gerçekleştirilen Med-
rese Islahatları Üzerine Bir Değerlendirme”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş 2013. ss. 86-150. 
12Bkz. Fatma Çapcıoğlu, “Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının İncelen-
mesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006. 
13 Karl Ernst Nipkov, “Grundfragen der Religionspaedagogik”, Religionspaedagogik, ed. K.Wegenast, Darmstadt 1981, C.1, s. 370, 371. 
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Mezhep öğretimi kavramı ise üç din eğitimi yaklaşımından din hakkında öğrenmeye dahildir. Tür 

itibarıyla da zorunlu, muafiyetli, seçmeli veya isteğe bağlı olmaya müsait olan bilgi merkezli, kültürleme 

amaçlı din dersi türüne işaret etmektedir. Bu anlamda mezhep öğretimi denildiğinde, bir mezhep ya da 

mezhepler hakkında bilgi ve kültürleme amaçlı ders verilmekte olduğu anlaşılır. Burada hakkında bilgi 

verilen mezhebe aidiyet veya ona göre yaşamaya yönelik bir eğitim kastedilmemektedir. 

Kıta Avrupası ülkeleri okullarında ağırlıklı olarak mezhebî eğitim, mezhebî din dersi uygulanmak-

tadır. Türkiye’de 2012 yılında ortaokul ve lise programına dahil edilen “Temel Dini Bilgiler” dersi aynı 

tür ve yaklaşımda değerlendirilebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ise ağırlıklı olarak din hakkında 

öğrenme yaklaşımına yakındır,  bilgilendirme ve kültürlemeyi amaçlar. Dolayısıyla bu ders, özelliği ve 

türü itibarıyla dinî/mezhebî eğitime uygun değildir. Bu ders programı içerisinde son yıllarda bazı farklı 

İslam yorumlarına (başta Alevilik olmak üzere) yer veriliyor olsa da, bu derste herhangi bir mezhebin 

eğitiminin yapılmasını beklemek ve istemek mümkün gözükmemektedir.  

Mezhebî eğitim ve mezhep öğretimi/mezhep hakkında öğretim kavramları hakkındaki bu açıklama-

lardan sonra diğer kavramlara geçebiliriz.  

Mezhebîlik: Esasen mezhebî eğitim ve mezhebî din dersi konusunda geçtiğimiz paragraflarda yaptı-

ğımız açıklamalar bu kavram için de kullanılabilir. Mezhebî nitelemesi bir din eğitimi anlayışı için kul-

lanıldığında, bir din ya da bir mezhebin eğitimini yapmak kastedilir. O dinin veya mezhebinin mensu-

bunu, dindarını yetiştirmek amaçlanır. Aynı niteleme bir ders için kullanıldığında,   aynı şekilde o dinin 

ya da mezhebin mensubunu, dindarını eğitmeyi amaçlayan bir ders kastedilir. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus şudur: Mezhebî eğitim ve mezhebî din dersi nitelemesi için illaki bir mezhepten söz edi-

liyor olması şart değildir. Mezhep belirtmeksizin, ya da mezhepler üstü nitelemesiyle yapılan dindarlık 

amaçlı din eğitimleri ve din dersleri de, mezhebîlik ile vasıflandırılmaktadır. Bu durum bazen doktriner 

kelimesiyle de ifade edilir. 

Din eğitimi bilimi açısından “var” olan bu kavramsal durum, esasen Türkiye’deki din eğitimi ve öğ-

retimi açısından yapaylık arz ediyor denilebilir. Çünkü Türkiye eğitim sistemi uygulamasında “mezhebî 

eğitim, mezhep öğretimi, mezhebîlik, mezhebî din dersi” kavramları yer almaz. Bu kapsamda yer alanlar  

“din eğitimi, din öğretimi, din dersi, din bilgisi (dersi), din kültürü (dersi)” kavramlarıdır. Mesele bu kav-

ramlar çerçevesinde incelendiğinde, dindarlık amaçlı olana din eğitimi ve din dersi nitelemelerini; bilgi 

ve kültürleme amaçlı olanlara ise din öğretimi, din bilgisi ve din kültürü dersi nitelemelerini kullanmak 

mümkündür. Bununla birlikte, yukarıdaki mezhep ve mezhebî kelimeleriyle ilişkili kavramlar, hem bi-

limsel anlamda hem de uygulamada sorunlarımızı anlama ve çözmede önemsiz değildir. 

Mezheplerüstülük, Almanca überkonfessionell, İngilizce ise non-confessional ve non-

denominational kelimelerine karşılık gelir. Mezheplerüstülük de bundan önceki kavramlar gibi farklı 

anlamlarda kullanılabilmektedir. Bir din için kullanıldığında iki tür yaklaşım anlaşılabilir: Bunlardan bi-

ri; birleştirici mezheplerüstü yaklaşım, diğeri ise çoğulcu mezheplerüstü yaklaşım olarak bilinir. Birleşti-

rici yaklaşımda bir dinin tümüne yönelik olarak, dinin ortak konularının ortak ana kaynaklarından ha-

reketle öğretilmesi, mezhebî farklılıklara girilmemesi, farklılıkların okul dışı din eğitimine ve ailelere 

bırakılması ilkelerinden hareket edilir. Çoğulcu mezheplerüstü yaklaşımda ise, bir dinin mezheplerinin, 

aralarında ayrım gözetmeksizin aynı derste öğretilmesi söz konusudur. Batı’da bazı durumlarda 

mezheplerüstü yaklaşım ile bu ikisinin yanında üçüncü bir anlayış olarak, farklı dinlerin ve mezhepleri-

nin aynı derste öğretilmesi de anlaşılabilmektedir. Bu son yaklaşım din öğretiminde dinlerarası yaklaşım 
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ile benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni  Batı’da kiliselerin, dolayısıyla mezheplerin devlet ve kanun 

karşısında ayrı tüzel kişiliklere sahip olmalarıyla da ilintili olarak din gibi algılanması ve muamele gör-

mesidir.. 

Din eğitimi ve öğretimi ve mezhep konusunda üzerinde durulması gereken son kavram ise 

mezheplerarasılıktır. Ökümenik din dersi, konfessionell-kooperativ din dersi gibi isimlendirmelere Al-

manca literatürde ve uygulamada rastlanmaktadır14. Din eğitimi yaklaşımlarından dinden öğrenme yak-

laşımına daha yakındır. 1990’ların ikinci yarısından sonra dinde ve din eğitiminde birlikteliklerden ha-

reket etme gibi yaklaşımların yerini, çoğulculuktan ve farklılıklardan hareket etme yaklaşımı almaya 

başlamıştır. Küreselleşme sürecinde yerelliklerin ve farklılıkların tanınması öne çıkarılmıştır. Bu kültür-

ler ve dinlerle ilgili yaklaşımlara yansımıştır. Din eğitimine yansıması da “mezheplerarası yaklaşım” şek-

linde olmuştur. Aynı dine mensup öğrencilerin, dinlerinin ortak ana konularını yine ortak ana kaynak-

larından öğrenmeleri üzerine kurulu olan çoğulcu mezheplerüstülük ilkesi ve yaklaşımı, farklılıkları ve 

dolayısıyla mezhepleri yok saydığı gerekçesiyle eleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de Alevi vatandaşla-

rın iç hukuk ve uluslararası hukuk yoluyla hak arayışına girmeleriyle, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi der-

sine Alevilik konularının konulmasının sağlaması, bu yönde doğru atılan bir adım olarak değerlendirile-

bilir.  

Bu kavramsal açıklamalardan sonra, okulda din derslerinde uygulanmış yaklaşımların neler olduğu-

nu değerlendirmek, günümüze ve geleceğe matuf bazı açıklamalar yapmak mümkün olabilir.   

    TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE OKUL-MEZHEP İLİŞKİSİ 

Tanzimat’la birlikte yaygınlaşan modern mekteplerdeki, Rüştiye, İdadi ve Sultanilerdeki din dersleri, di-

nî öğrenme üzerine kurulu, kapsayıcı ve birleştirici-mezheplerüstü bir niteliğe sahiptir. Çünkü bu ders-

ler bilgi boyutuyla sınırlı değildir ve dindarlık amacı vardır. Gerçi bir seçmelilik ve isteğe bağlılık da söz 

konusu değildir. Ancak eğitimin yaygınlığı, okullaşma oranı göz önüne alındığında; zaten herkesin okula 

gitmediği, Müslüman olmayanlar için ise ayrı okulların ve/veya ayrı din derslerinin olduğu bilinmekte-

dir. Müslim ve Gayri Müslimlerin okulları ve din dersleriyle ilgili olarak 1869 Maarifi Umumiye Nizam-

namesinin düzenlemeleri (3. madde) bu bağlamda incelemeye değerdir.15 Bu okullar için hazırlanan dö-

nemin din dersi kitaplarına bakıldığında, mezheplerüstüdür denilebilmektedir. 

Türkiye’de din eğitiminde mezheplerüstülük ilkesi, köklü bir geçmişe sahiptir denebilir. Modern 

mekteplerde Tanzimat’tan beri, adı konulmuş olmasa da, din derslerinde mezheplerüstü bir yaklaşım söz 

konusudur.  O dönem okutulan kitaplara bakıldığında, herhangi bir mezhebin esas alınmadığı görülür.16 

Bu durum “birleştirici mezheplerüstülük” ilkesi izlenimi uyandırmaktadır.   

Okullardaki din derslerinin bu özellikleri Cumhuriyet döneminde de, bu dersler müfredattan kaldı-

rılıncaya kadar devam etmiştir. Hatta 1926 yılında programın içeriğinde yapılan önemli değişiklik,17 

formal anlamda mezheplerüstülüğe biraz daha yaklaşıldığı izlenimi vermektedir.  

                                                           
14 Bkz. Harry Noormann, “Almanya’da Hıristiyan Din Dersinin Hukuksal Çerçeve Koşulları ve İslam Din 
Dersi İçin Olası Modeller”, in: Türkiye ve Almanya’da İslam Din Dersi Tartışmaları, (ed. H.Coşkun, M.Z.Aydın, L.P.Schmıd ve H.Schwenk), Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 2000, s. 25. 
15 Nizamnamenin sadeleştirilmiş tam metni için bkz. Reşat Özalp-Aydoğan Ataünal, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, MEB, İstanbul 1977, 
ss. 549-583.  
16 Ders kitapları hakkında bkz. Yurdagül Mehmedoğlu, Tanzimat Sonrası Okullarda Din Eğitimi (1938-1920), İFAV Yayınları, İstanbul 2001. 
17 Tuğrul Yürük, “Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Program Anlayışları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 
2011. 



Cemal TOSUN                                                                                                                                                               Journal of Islamic Research 2018;29(2): 257-67 
 

 264

1948-1980 arasında okutulan din bilgisi derslerinin ise adı konularak mezheplerüstülük ilkesine uy-

gun biçimde işlenmesi amaçlanmıştır.18 Bu dönemde hazırlanacak program ve kitapların, İslam dininin 

mezhep ve tarikatlarının üstünde, ortak olan akidelerini tanıtmak istenmiştir. Mezhep farklılıklarına da-

ir söylemlerin o dönemde oluşturulmak istenen millî şuura zarar verebileceğinden endişe edilmiştir.19 

Cumhuriyet dönemi boyunca, mezhep taassubu veya mezhepçilikten kurtulabilmek için İslam’ı Kur’an 

eksenli anlama ve bu şekilde öğretime konu etme hassasiyeti görülür.20 

1948’de kararı alınan ve 1949’da ilkokullara konulan din dersleri için birleştirici ve kapsayıcı 

mezheplerüstülük ilkesi ilan edilir. Tanrıöver, okulda verilecek din eğitiminin mezhepler üstü olması 

konusunda fikirler ileri sürerek, 1949’dan beri din derslerinde benimsenen mezhepler üstü yaklaşımın 

da öncülüğünü yapmıştır. Ona göre “Biz din tedrisatında mezhep ayrılıklarını asla nazar-ı dikkate al-

maksızın büyük esaslara sadık kalınmasını temin edebiliriz… Çocuklarımızı mezhep ihtilaflarına dü-

şürmeksizin din terbiyesi vermek mümkün olduğuna benim gibi binlerce Türk münevveri kanidir.”21 

Milli Eğitim Bakanı Banguoğlu’nun 1949 yılında Diyanet İşleri Başkanı’ndan okullarda okutulacak din 

dersi kitaplarını yazmasını isterken de, nasıl kitap istiyorsunuz sorusuna karşı verdiği cevapta, mezhep 

ayrılıkları olmasın şeklinde ifadeler kullanması, din derslerinde mezheplerüstülük ilkesine bir yönelim 

olduğunu göstermektedir. 

1980 tarihinde, din derslerinin statüsündeki değişiklik, bu derslerin niteliğine dair tartışmaları be-

raberinde getirmiştir. Bu tartışmaların din öğretimi ile ilgili kavramların oluşmasında ve bu alanın bilim-

sel bir şekilde tanımlanıp incelenmesindeki katkısı yadsınamaz. Zorunluluk üzerine yapılan pek çok tar-

tışmayla, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin birleştirici ve mezheplerüstü niteliği daha çok vurgu-

lanmıştır.  

90’lı yıllardan itibaren ortak ve aynılık üzerine yapılan vurgunun, çoğulculuk ve farklılıkların bir-

likteliği şekline dönüştüğü görülmektedir. Bu durumun din öğretimine yansıması, 2000 yılında yapılan 

değişimle hissedilmiştir. “Mezheplerüstü dinlerarası açılımlı” bir yaklaşımın esas alındığı22 belirtilerek, 

mezheplerüstülük ilkesi temel kabul edilmekle birlikte, dersin farklılıklara açık olan ve farklılıkları zen-

ginlik olarak gören yönüne işaret edilir.  

Son yıllarda mezhepler üstü yaklaşım, ortak değerleri ana kaynaklara dayalı olarak öğretmeyi 

amaçlarken, farklılıkları yok sayar duruma düşmekle suçlanmaktadır. Aynı din içinde yer alan bir 

mezhep, tarikat ya da cemaat ana kaynaklarda ve çoğu ana konularda ortak olmasına rağmen “mez-

hepler üstü” derste kendisini bulamayabilmekte ve yok sayıldığını ileri sürebilmektedir. Aslında kap-

sayıcılık açısından bakıldığında DKAB dersinin bu haliyle tüm Müslümanlara hitap etmesi açısından 

çoğulcu olduğu iddia edilebilir. Çünkü hepsinin bir şekilde ortak oldukları konuları, ortak ana kay-

naklarına dayalı konu edinmeyi amaçlamaktadır. Ama farklılıkları öğretim konusu yapmaması bakı-

mından birleştirici bir özellik gösterdiği de açıktır. DKAB dersi içeriğinin “Sünni İslam” olarak nite-

lenmesi, Türk Milli Eğitiminin anayasal ve yasal çerçevedeki amaç ve çalışmaları açısından uygun gö-

rülmemektedir. Yine de İslam-içi farklı bir mezhep, tarikat veya cemaat, kendisini diğer İslam yorum-

                                                           
18 Recai Doğan, 1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Program Anlayışları(1924-1980), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Bildiri ve 
Tartışmalar 28-30 Mart 2001, İstanbul, MEB Ankara 2004, s. 629. 
19 Tekin Seker, “Demokrat Parti Dönemi Din Politikaları (1946–1954)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Kütahya 2006, s. 86, 107. 
20 Cemil Osmanoğlu, “Ders Kitaplarına Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Din Anlayışı” The Journal of Academic Social Science Studies, S.31, 2015, 
ss.265-285, s. 268 
21 Hamdullah Suphi Tanrıöver (1947), “Türkiye’de Din Meselesi”, Selamet Dergisi, 12 Aralık 1947, S. 30, s. 4, 5, 16.  
22 MEB, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara 2010, s. 2. 
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larından ayıran, farklılaştıran niteliklerini bu derste aradığında dışlandığı sonucuna ulaşılabilir. Mese-

leye böyle yaklaşıldığında, Müslüman olmalarına rağmen kendilerini farklılıkları üzerine tanımlayan 

tüm mezhep, tarikat ve cemaatlerin bu derste kendilerini bulmaları mümkün değildir. Farklılıklara 

göre yapılan tanımlamalar çerçevesinde yapılacak her araştırma bu derste kendilerinin dışlandığını 

iddia edenleri haklı gibi gösterebilir. Programlar ve kitaplar incelenirse, mezhepler üstü yaklaşım ge-

reği hiçbir farklı yorumun tek başına veya ayrı ayrı bu dersin içeriğinde özel olarak yer almadığı görü-

lür. Mezhepler üstü yaklaşımın anlaşılış ve uygulanışından kaynaklanan bu durum, farklılıkları yok 

saymak amaçlı değildir; aksine ortaklıkları ortak ana kaynaklarından hareketle öğreterek herkesi ku-

caklayabilmek içindir. 

Dinde/din-içi çoğulculuk açısından değerlendirildiğinde, 2005 yılana kadar DKAB dersi program ve 

kitaplarında “mezhepler üstü yaklaşım” gereği hiçbir mezhep, tarikat ve cemaatin farklı yorum ve uygu-

lamaları özel ve amaçlı olarak öğretim konusu yapılmamıştır. Bununla birlikte, yeni programlara ve ki-

taplara, başta Aleviler olmak üzere, Türkiye’de yaşayan tüm Müslümanların din, ahlak ve kültür bağla-

mında ortak oldukları ve kendilerini bulabilecekleri konuların yerleştirilmesine yönelik çalışmalar ya-

pıldığı ifade edilmektedir23  

Türkiye’de, 2005’te başlayan süreçte, Alevi vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek ve 

karşılamak için çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu çerçevede, kamuoyunda Alevi açılımı olarak bilinen ve 

Alevi-Bektaşi ve diğer inançlara sahip vatandaşların taleplerini demokrasi ve insan hakları temelinde 

değerlendirmek, onların şikâyet ve isteklerini belirlemek, bu çerçevede atılabilecek adımları tespit et-

mek amacıyla 2009 yılından itibaren Devlet Bakanlığı himayesinde bir dizi çalıştay düzenlenmiştir. Bu 

çalıştaylarda çeşitli konular ele alınmıştır. Bu konulardan biri de ilk ve orta öğretim kurumlarında veri-

len Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olmuştur.  

Çalıştayların sonucunda, mevcut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının da Millî Eğitim 

Bakanlığınca yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu konu ile ilgili çalışmaların Milli 

Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Görüş alış-verişinde bulunmak ve taleplerini belirlemek üzere Alevi, Bektaşi, Caferi ve Nusayri 

inanç önderlerinin katılımı ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde bir dizi toplantı yapılmış ve bu top-

lantılarda mevcut öğretim programları ve ders kitapları değerlendirilmiştir.  Alevilik-Bektaşilik, Caferi-

lik ve Nusayrilik konularının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programları ve ders kitaplarına yer-

leştirilmesi amacıyla Alevi, Bektaşi, Caferi ve Nusayri temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları ve 

akademisyenlerin de yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.  

Alevi, Bektaşi, Caferi ve Nusayrilerin konuya ilişkin olarak hazırladıkları rapor doğrultusunda ko-

misyonca çalışmalar yapılmış ve raporda istenenler, öğrencilerin gelişimsel düzeyleri de dikkate alınarak 

öğretim programlarına yansıtılmıştır. Söz konusu programlar,  Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2010 

tarih ve 328, 329 sayılı kararlarıyla kabul edilerek 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulamaya ko-

nulmuştur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları da bu doğrultuda yeniden düzenlenerek okutul-

maya başlanmıştır. 

Benzer çalışmalar 2016 ve 2017 yıllarında da yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının 2018 yılının 

ilk aylarına kadar çalışmaları devam eden DKAB programlarına yansıması beklenmektedir. 

                                                           
23 Bkz. Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı (9,10, 11 ve 12. Sınıflar), Ankara 2005. 
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Bütün bu gelişmeler esnasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili esas kabul edilen bazı 

yaklaşımlar ve değişme eğilimleri hakkında şunlar söylenebilir:  

Türkiye’deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, bir din kültürü dersidir; din dersi değildir. İslam 

dini merkezlidir, mezhepler üstü olarak tasarlanmıştır. Devletin dersidir, eğitimin dersidir; din kurumu-

nun dersi değildir. Dolayısıyla mezhebi/doktriner değildir. Din, İslam Dini ve diğer bazı dinler hakkında 

temel ve doğru bilgi vermeyi hedefler. 

Din kültürü derslerinin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, yeni yetişen nesillere içinde ya-

şadıkları toplumun kültürel varlığının ve kültürel kimliğinin bir parçası olan dini öğretmektir.  Diğer bir 

deyişle kültürün din boyutundan haberdar etmektir. Böylece kültürel yabancılaşmanın ve buna bağlı ça-

tışmanın önüne geçmektir. İkinci temel amaç ise toplumsal huzur ve barışa katkıdır. Din hakkındaki ge-

nel tutumlardan başlayarak dinler arasındaki ve din içindeki farklı anlayış, yorum ve uygulamaların top-

lumsal barış için her zaman bir tehdit potansiyeli taşıdığı malumdur. Bu potansiyel doğal ya da yapay iç 

veya dış etkiler vasıtası ile kullanılmaya açıktır. Bu zemini hazırlayan ise daha çok bilgisizlik ve ön yar-

gılardır. Din kültürü dersinin din ve dinler hakkında ortak doğru bilgi zemini hazırlayarak birlikte ya-

şamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu özellikleri itibarıyla DKAB dersinden herhangi bir mezhebin eğitimini vermesini beklemek uy-

gun değildir. Derse muhatap olan halkın ve öğrencilerinin öğretimi yapılan konulardaki farklılıkları 

hakkında bilgilendirici yaklaşım arayışları dersin ana özellikleriyle örtüştürülebilir. Ancak, mezhebi ve 

hatta cemaat ve tarikat eğilimli doktriner nitelikli beklentileri bu ders ile ilişkilendirmek mümkün de-

ğildir. 

    SONUÇ 

Tarihsel süreç ve yaşanmakta olan çağımız gerçekleri, dinin ve din eğitiminin mezhep olgusuyla her za-

man iç içe olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle din eğitimi konusunda mezhep gerçeğinin hiç-

bir zaman yadsınamayacağı söylenebilir. Bununla birlikte mezheplerin dinin anlaşılma ve yaşanılma bi-

çimleri olduğu ve mezheplerin din yerine ikame edilme tehdidinden sakınılması gerektiği de vurgulan-

malıdır. Mezhepler tarihsel şartlarda ve ihtiyaçlarda ortaya çıkmışlardır. Bu şartlar ve ihtiyaçlar farklı 

farklı olabilmiştir; siyasî, toplumsal, kültürel hatta iklimsel şart ve ihtiyaçlar dinin anlaşılmasında ve ya-

şanılmasında etkisini gösterebilmiştir. Bu tür şart ve ihtiyaçlar değişebilir; değişimler dini anlama ve ya-

şamada değişiklikleri beraberinde getirebilir. Özü itibarıyla din ise değişmezdir. 

Din eğitiminde dinin ana kaynaklarından hareket etmek, her zaman kuşatıcıdır. Bu hareket 

mezheplerüstü yaklaşımı doğurmuştur. Her ne kadar tarihsel süreçte, Asr-ı Saadetten sonra, cami ve 

medrese eğitimlerinde mezhebi belirginlik hakim olmuşsa de, bir kuşatıcılık arayışı da hiç eksik olma-

mıştır. Cami ve medrese eğitimleri sivil karakterleri dolayısıyla mezhebî din eğitimi yaklaşımına daha 

müsait olabilmiştir. Eğitimin devlet ve okul işi haline geldiği durumdan itibaren din eğitimi ve mezhep 

ilişkisini yeniden düşünmek gerekmiştir. Hele de eğitimin zorunlu olmasından sonra durum daha ciddî 

hal almıştır. Çözüm dinin/İslam’ın ana ortak konularını Kur’an ve Sünnet merkezli ve mezheplerüstü bir 

yaklaşımda öğretmekte bulunmuştur. Bulunmuştur derken bu suni ve teorik bir bulma değildir. Akıl 

bunu yaptırmıştır. Birlik ve dirlik ruhu, din kardeşliği ruhu, vatandaşlık ruhu mezheplerüstü yaklaşımı 

uzun yıllar desteklemiştir. Küreselleşme rüzgarlarının paralel estirdiği glokalleşme rüzgarları son yıllar-

da mezheplerüstü yaklaşımı sorgulatmaya başlamıştır. Farklılıkları görmezden gelmek, farklı olanı yok 
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saymak gibi anlaşılmaya veya anlatılmaya girişilmiştir. Bu, din eğitimi alanında ciddî bir sorundur. Evet, 

insanlar, ana konuların ana ve ortak kaynaklardan öğretilmesine dayalı bir mezheplerüstü din eğitimi 

yaklaşımını, kendilerini kendileri yapan farklılıkları yok saydığı düşüncesine ve hissine kapılmışlarsa, 

ortada ciddî bir sorun var demektir. Bu sorun nasıl çözülecektir? Mezheplerüstülüğü bozmadan 

Mezheplerarası bir açılım mümkün müdür? Mezheplere göre yapılacak açılımlar dini birlik ve dirliği 

tehdit edecek sonuçlara doğru götürebilir mi? Bütün bunları irdelemek, incelemek ve mümkün çözüm 

önerileri üretmek gerekmektedir. Özellikle örgün din eğitiminde mezheplerüstü yaklaşım temelli yeni 

çözümlere yoğunlaşmak daha isabetli olacaktır. 

 

KAYNAKÇA 
Doğan, Recai, “1980’e Kadar Türkiye’de Din 

Öğretimi Program Anlayışları(1924-
1980)”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem 
Arayışları Uluslararası Bildiri ve 
Tartışmalar 28-30 Mart 2001, İstanbul, 
MEB Ankara, 2004, ss.611-646. 

Gözütok, Şakir, “Medreselerin Ortaya Çıkışı ve 
İlk Medreseler”, Medrese Geleneği ve 
Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, 
M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş, 2013, ss.199-
217. 

Mehmedoğlu, Yurdagül, Tanzimat Sonrası 
Okullarda Din Eğitimi (1938-1920), İFAV 
Yayınları, İstanbul, 2001.  

Çapcıoğlu, Fatma, “Din Öğretiminde Yeni 
Yaklaşımlar Çerçevesinde İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim 
Programlarının İncelenmesi”, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, An-
kara, 2006. 

Çelik, İmran, “Geleneği Olan Medreseler  
ve Kökenleri (Tillo ve Nurşin Örnekleri), 
Medrese Geleneği ve Modernleşme 
Sürecinde Medreseler, C. 2, , M.Ş:Ü. 
Yayınları 1, Muş 2013, ss. 105- 
134. 

Memduhoğlu, Adnan, “Geçmişten Günümüze 
Tillo Medreseleri”, Medrese Geleneği ve 
Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, 
M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş, 2013. ss. 135-
149, 

Demirci, Cemalettin, “Dünden Bugüne 
Medreselerde Kelam Eğitimi ve Topluma 
Yansıma Biçimi”, Medrese Geleneği ve 
Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 
2M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş, 2013, ss. 679-
708. 

Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde 
Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,  
2008, C.17, S.1, ss. 25-46. 

Işık, Kemal, Mutezile’nin Doğuşu ve Kelami 
Görüşleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, 1967. 

İbn Sahnun, Eğitim ve Öğretimin Esasları 
Adabu’l- Muallimin, çev.M. Faruk 
Bayraktar, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2009.  

Kaya, Mahmut, “Darulhikme”, İslam 
Ansiklopedisi, C.8, ss. 537-538. 

MEB, Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretim Programı (9,10, 11 ve 12. 
Sınıflar), Ankara 2005. 

MEB, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim 
Programı ve Kılavuzu, Ankara, 2010. 

Osmanoğlu, Cemil, “Ders Kitaplarına Göre Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Din 
Anlayışı”, The Journal of Academic Social 
Science Studies, 2015, S.31, ss.265-285. 

Özalp, Reşat - Ataünal, Aydoğan, Türk Milli 
Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, 
MEB, İstanbul, 1977. 

Öztürk, Mustafa, “Klasik ve Modern Dönem 
Osmanlı Medrese Geleneğinde Tefsir 
Tedrisatı”, Medrese Geleneği ve 
Modernleşme Sürecinde Medreseler, C. 2, 
M.Ş:Ü. Yayınları 1, Muş 2013, ss. 259-280, 

Seker, Tekin, “Demokrat Parti Dönemi Din 
Politikaları (1946–1954)”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Kütahya–2006. 

Tanrıöver, Hamdullah Suphi (1947), 
“Türkiye’de Din Meselesi”, Selamet 
Dergisi, 12 Aralık 1947, S. 30, ss.  

Yürük, Tuğrul, “Cumhuriyet Dönemi Din 
Öğretimi Program Anlayışları”, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011. 

 


