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Özet– Prof. Dr. Beyza Bilgin, 1956’da bafllad›¤› “ilâhiyat” kariyerini
“din e¤itimi” alan›nda sürdüren ve din e¤itimi alan›nda ilk profesör
olarak bu yolculu¤unu taçland›ran bir din e¤itimcisidir. Bu makalede,
Türkiye’de din e¤itimi alan›nda yap›lan üretimde önemli katk›lar› ol-
mufl Beyza Bilgin’in hayat›, çal›flmalar› tan›t›lm›fl ve kendisiyle yap›-
lan bir görüflmeyle düflünceleri ve entelektüel serüveni sunulmufltur.

Anahtar Kelimeler– Beyza Bilgin, Din E¤itimi, Türkiye.

&
Hayat› 

5 May›s 1935 ‹zmir do¤umlu olan Beyza Bilgin, 1955 y›l›nda Eskiflehir
Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde bir y›l
(1955-56) e¤itim gördü. Ard›ndan Ankara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakülte-
sini bitirdi (1956-60). Yozgat ve Ankara ‹mam Hatip liselerinde ö¤ret-
menlik yapt›¤› y›llarda (1960-1965) ayn› zamanda camilerde han›mlara
fahrî olarak vaazlar verdi. 1965 y›l›nda Ankara Üniversitesi ‹lâhiyat Fa-
kültesine asistan olarak intisap etti. ‹slam’da E¤itimin Temeli Olarak
Sevgi isimli teziyle doktor (1971), Türkiye’de Din E¤itimi ve Liselerde
Din Dersleri adl› tezi ile doçent (1979), E¤itim Bilimi ve Din E¤itimi
bafll›kl› çal›flmas›yla profesör (1988) oldu. Türkiye’de din e¤itimi dal›n-
da ilk profesördür. Din E¤itimi Anabilim Dal› baflkanl›¤›, Din Kültürü
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ve Ahlâk Bilgisi Ö¤retmenli¤i Bölümü baflkanl›¤› ve dekan yard›mc›l›¤›
idarî görevlerinde bulunan Bilgin’in ders kitaplar› ve bilimsel makalele-
rinin yan› s›ra aileler ve ö¤retmenler için dinî, kültürel yay›nlar› bulun-
maktad›r. “Okullardaki Din Ö¤retimi”, “Uluslararas› Bar›fl için Din Ö¤-
retimi”, “Dinler ve Kültürler aras› E¤itim” ve “Dinlere Ba¤lanan Kad›n
Sorunlar›” ile özel olarak ilgilenmekte, bu alandaki fikirlerini ulusal ve
uluslararas› kongrelerde savunmaktad›r. Yüksek lisans seviyesinde “kül-
türler aras› e¤itim” dersini Türkiye’de ilk defa olmak üzere bafllatm›flt›r.
“Dinlerde Kad›n” konulu yüksek lisans dersini (Ankara Üniversitesi Ka-
d›n Çal›flmalar› Anabilim Dal›) açm›fl ve hâlen bu dersi okutmaya devam
etmektedir. Türk Kad›nlar Konseyi Derne¤i, Türkiye Okul Öncesi E¤iti-
mini Gelifltirme Derne¤i ve ‹LESAM üyesidir. Evli ve iki k›z› olan Bilgin
2002’de emekli olmufltur.

Yay›nlar›1

a. Kitaplar

1vTürkiye’de din e¤itimi ve liselerde din dersleri. Ankara, Emel Matbaac›-
l›k, 1980.

2vÖzel ö¤retim yöntemleri din ve ahlak bilgisi ö¤retimi. Ed. B. Özer. Es-
kiflehir, Aç›k Ö¤retim Fakültesi Yay›nlar›, 1987.

3vE¤itim bilimi ve din e¤itimi. Ankara, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi Yay›nlar›, 1988. [‹kinci bas›m›: Ankara, Gün Yay›nlar›,
1 9 9 7 ] .

4vDin ö¤retimi. Ankara, Akit Yay›nlar›, 1991.

5vElli bin y›ll›k bir gün. Ankara, Gün Yay›nlar›, 1992.

6 v Beyza teyze'den hikayeler (I-IV). Ankara, Gün Yay›nc›l›k, 1993 [2.
Bask›, Ankara, 1987-1993; 5. Bask›, Ankara, 2001].

7 vKaranl›¤› ›fl›k yapmak-1. Ankara, Gün Yay›nc›l›k, 1999. [‹kinci bas›-
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1 Bilgin’in yay›nlar› kendi içinde (a) Kitaplar, (b) Kitaplarda bölümler ve yay›mlanm›fl
sunumlar, (c) Bilimsel dergilerde yay›nlanm›fl makaleler, (d) Popüler yay›nlar, (e)
Di¤er yay›nlar (çeviriler, sunufl veya de¤erlendirme yaz›lar› vb.) fleklinde tasnif edil-
mifl ve her bölümde yay›nlar –ilk yay›nlan›fl tarihi itibariyle– en eski tarihliden en
yeniye do¤ru s›ralanm›flt›r. Tarih belirtilmemifl ya da tespit edilememifl olanlar ilgili
kategorinin en sonuna al›nm›flt›r. Yay›nlar listesinin haz›rlanmas›ndaki yard›mlar›
için Sami Cebeci’ye (EDAM Dokümantasyon Sorumlusu) teflekkür ederim.



m›: Ankara, Gün Yay›nc›l›k, 1999].

8 v Karanl›¤› ›fl›k yapmak-2. Ankara, Gün Yay›mc›l›k, 1999 [2. Bas›m:
Ankara, Gün Yay›mc›l›k, 2003.].

9v ‹slam ve çocuk.( 3. bask›). Ankara, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nla-
r›, 2000.

b. Kitaplarda Bölümler ve Yay›mlanm›fl Sunumlar

1vLiselerde din bilgisi derslerinin bugünkü durumu. [50. Y›l Ankara Üni-
versitesi i ç i n d e , ‹lahiyat Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1973, 273-290].

2vDas prinzip der liebe in der Islamischen Erziehung in den Unterichts-
werken der Türkei. [Johannes Lähnemann (ed.). Weltreligionen und
Friedenserziehing Wege zur Toleranz. Pädagogische Beiträge zur Kul-
turbegegnung i ç i n d e . Band 7, Hamburg, EB-Verlag Rissen, 1989, 36-
4 4 ] .

3vDin kültürü ve ahlak bilgisi ö¤retim yöntemleri üzerine. [Din Ö¤reti-
mi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988) içinde. Ankara, Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nlar›, 1991, 331-336].

4 v Das Verständnis religiöser erziehung in einem laizistischen land ein
Beispiel der Türkei. [Johannes Lähnemann (ed.). Das Wiedererwac-
hen der Religionen als pedagogische Herausforderung, pädagogische
Beiträge zur Kulturbegegnung i ç i n d e . Hamburg, EB-Verlag Rissen,
1992, Band 10, 190-200].

5v ‹lahiyat fakültelerinde din e¤itimi ve ö¤retimi. [Türkiye’de Din E¤iti-
mi ve Ö¤retimi ilmi toplant›. içinde ‹stanbul, 1993, 76-80].

6vDer Islam in der Türkei. [ Reinhard Kirste (ed.). Spannung zwischen
vergangenheit und gegenwart. Eine autobiogafische skizze: Interreligi-
öser dialog zwischen tradition und moderne, religionen im gespräch.
‹çinde, Band 3, 1993, 324-337].

7vKuran'›n anlat›m teknikleri. [I. Kuran Sempozyumu Tebli¤ler ve Mü-
zakereler içinde, Eds. M. A. Ersin, D. Cündio¤lu, Z. Bulut, F. Özkan,
S. Köksoy, Ankara, 1994, 79-87].

8v ‹slam gerçe¤i. [H. Atay, Y. N. Öztürk, R. Ayas, A. Günefl, H. Elik’le
b i r l i k t e . Ankara, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Yay›nlar›,
1 9 9 5 ] .

9v ‹rflatta evrensel sorumluluk. [I. Din fiuras› Tebli¤ ve Müzakereleri i ç i n-
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de, Eds. A. Güney ve di¤., Ankara, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nla-
r›, 1996, 171-179].

1 0vDer Koran als Kriterium religiöser Praxis, [Hermeneutik in Islam und
C h r i s t e n t u m içinde, E.B.-Verlag Hamburg 1997, 153-160]. 

1 1v Islamische und christliche religionspädagogik: Was können wir vo-
neinander lernen?. [Interreliöse Erziehung 2000 Ed. J. Lahnemann
içinde, Band 16, Hamburg, 1998, 250-258].

1 2 v Prophetengeschichten als Inspration für ethische Bewusstseinsbil-
dung. [Johannes Lähnemann (ed.). Spiritualität und ethische Erzi-
ehung içinde. Band 20, Hamburg, 2000, 388-395].

1 3vReligiöse erzählunngen als grundlage der bildung ethischer werte in
der schule. [Johannes Lähnemann (ed.). Das Projekt Weltethos in der
Erziehung 14 içinde, 280-285, Hamburg].

1 4 vAnseätze Interreligösen Lernens in der Islamichen Religionspädago-
gik, [Lernprozess Christen Muslime. A. Renz, S. Leimbugruber (Ed.)
içinde. Lit Verlag Münster, Hamburg-London 2002, pp. 299-301].

c. Bilimsel Dergilerde Makaleler

1v ‹slam'da muhtesiplik ve e¤itim yönünden de¤eri. Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1 9, 1973, pp. 117-122.

2vDua. ‹slam ‹limleri Dergisi, 2, 1975, pp. 67-70.

3 v ‹mam hatip lisesinde uygulama dersleri. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Dergisi, 2 1, 1976, pp. 317-322.

4 v E¤itimin imkan› ve s›n›rlar› üzerine. ‹slâmî ‹limler Enstitüsü Dergisi,
4, 1980, pp. 211-218.

5vDin e¤itiminin genel e¤itimdeki yeri. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi Dergisi, 2 4, 1981, pp. 469-483. 

6 v ‹lkokullarda din bilgisi dersleri. ‹slami ‹limler Enstitüsü Dergisi, 5,
1982, pp. 157-166.

7vDin dersi ö¤retmenli¤i ve güçlükleri. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi Dergisi, 2 6, 1983, pp. 258-264. Yeniden yay›nlan›fl: Din Ö¤-
retimi Dergisi, 5, 1985, pp. 78-82.

8 v Atatürk ve din. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 2 6,
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1983, pp. 265-273.

9vDer religionsunterricht in der Türkei. C I B E D O, 6, 1987, pp. 161-172.

1 0v Sitten und bräuche unter dem einflusß des Islam. Interkulturelle Er-
ziehung In Praxis Und Theorie, 7, 1988, pp. 249-252.

1 1vAtatürk ve Türk kad›n›. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergi-
s i, 3 1, 1989, pp. 85-94.

1 2vThe understanding of religious education in a country where there is
separation of religion and state: The example of Turkey. British Jour-
nal of Religious Education (Special issue on education in Europe: The
Challenge of Pluralism), 1993. 2 ( 1 5 ) .

1 3vChristen und muslime begegnen sich. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi Dergisi, 34, 1993, pp. 51- 89.

1 4vAhlak terbiyesinde dini hikayeler. Din E¤itimi Araflt›rmalar› Dergisi,
1, 1994, pp. 51-74.

1 5v ‹slam'da ve Türkiye'de kad›nlar. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesi Dergisi, 6, 1997, pp. 29-43.

1 6vYetim ve kimsesiz çocuklarla ilgili tesis kurman›n ve yaflatman›n öne-
mi. Diyanet ‹lmi Dergi, 33 (3), Temmuz A¤ustos, 1997, pp. 3-18.

1 7vMüslümanlar›n ‹slamî e¤itiminde gerekli de¤iflmeler. Ankara Üniver-
sitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 3 7, 1997, pp. 73-78.

1 8vHollanda yüksek ‹slam okulu. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
D e r g i s i, 3 7, 1997, pp. 59-65.

1 9vAvrupa’ya bir ruh vermek. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Der-
g i s i, 3 8, 1998, pp. 37-48.

2 0vÖrgün din e¤itiminde yeni ihtiyaçlar ve yönelifller. Din E¤itimi Arafl-
t›rmalar› Dergisi, 1999, 6, pp. 187-200.

2 1v ‹slam'› yeniden anlamak ve anlatmak. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Dergisi (Cumhuriyetin 75. y›l› özel say›), 1999, pp. 9-54.

2 2vMezhepler ve dinler aras› e¤itim ve iflbirli¤i. Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Dergisi, 3 9, 1999, pp. 1-25.

2 3v ‹slam'da ötekine bak›fl. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergi-
s i, 4 2, 2001, pp. 11-40.

2 4vTürkiye'de din ve laiklik. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Der-
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g i s i, 4 2, 2001, pp. 41-58.

2 5 v Teorik geri kalm›fll›k üzerine. Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
D e r g i s i, 1 5, 2001, pp. 9-30.

2 6 v Der religionsunterricht in der Türkei und sein Religionspolitische:
Kontext. Zeitschrift für Pedagogik, 3 5 ( 3 ) .

d. Popüler Yay›nlar

1 v Radyo Konuflmalar›. Ankara, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Halk Yay›nlar› Serisi, 1967, pp. 79-96.

2v ‹lkokullar için din kültürü ve ahlak bilgisi V. Ankara, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› Yay›nlar›. 1982-1998 aras›nda 17 bask›.

3 v E¤itimin imkan› ve s›n›rlar› üzerine. ‹slâmi ‹limler Enstitüsü Dergisi,
4, 1980, pp. 211-218. 

4vÇocu¤un manevi e¤itimi. Din Ö¤retimi Dergisi, 6, 1986, pp. 29-38.

5vOkulöncesi ça¤› çocu¤unda dini kavramlar. Din Ö¤retimi Dergisi, 8 -
9, 1986, pp. 21-29. 

6vOkulöncesi ça¤› çocu¤unda din duygusu. Okul Öncesi E¤itim Dergi-
s i, 3 0, 1986, pp. 4-13. • Yeniden yay›nlan›fl›: Okulöncesi ça¤› çocu-
¤unda din duygusu. Din Ö¤retimi Dergisi, 7, 1986, 12-18.

7vGençlik ve din e¤itimi. Din Ö¤retimi Dergisi, 1 0, 1987, pp. 22-31.

8vGençler ve afl›r› hareketler. Din Ö¤retimi Dergisi, 1 1, 1987, pp. 39-41.

9v ‹lk e¤itimci annedir. Din Ö¤retimi Dergisi, say›: 1 2 - 1 3, 1987, pp. 11-
1 5 .

1 0v ‹slam terbiyesinde sevgi prensibi ve Türkiye’deki uygulama. Din Ö¤-
retimi Dergisi, 1 7, Aral›k 1988, pp. 21-29. 

1 1v ‹nanç, ibadet ve ahlak ö¤retimi ilkokul ö¤retmenleri için. Din Ö¤re-
timi Dergisi, 1 5, haziran 1988, pp. 16-23. 

1 2vDe drie voorbereidingsmaanden en het begrip [“Kandil” üç aylar ve
kandillerimiz]. Aray›fl ve ‹slam Dergisi, 2, 1988, pp. 39-42. 

1 3vÖ¤retmenlik mesle¤i. Din Ö¤retimi Dergisi, 2 1, 1989, pp. 13-17

1 4vGençlerin gözü ile ailede kuflaklar-aras› iletiflim. Din Ö¤retimi Der-
g i s i, 2 8, Haziran 1991, pp. 80-99.

1 5vDin kültürü ve ahlak bilgisi ö¤retim yöntemleri üzerine. Din Ö¤reti-
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mi Dergisi, 30, Eylül-Ekim 1991, pp. 77-81.

1 6 v Aile bir okul olmal›d›r (röportaj). Diyanet Ayl›k Dergi, 1 2, Aral›k
1991, pp. 20-21. 

1 7vÇocuklar›m›za insanc›l davran›fllar› nas›l kazand›rabiliriz?. Din Ö¤-
retimi Dergisi, 2 6, 1991, pp. 24-31. 

1 8vHepimize ihtiyaç var. Okulöncesi E¤itimi Dergisi, 43, 1992, pp. 7-10.

1 9v E¤itimin temellerinden biri olarak din e¤itimi. Din Ö¤retimi Dergi-
s i, 3 3, 1992, 9-14.

2 0vTarihi tecrübemizden yeni dünya düzenine nas›l katk› sa¤lar›z?. D i n
Ö¤retimi Dergisi, mart nisan 3 9, 1993, pp. 20-24.

2 1vÇocuklar›m›z›n duygular› ve dualar›. Din E¤itimi Araflt›rmalar› Der-
g i s i, 2, 1995, pp. 69-78. 

2 2v Türkiye’de din e¤itimi. Demokrasi Gündemi Dergisi, 2 1, 1995, pp.
1 9 - 2 4 .

2 3v ‹lkö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi V. Ankara, Milli E¤itim Bakan-
l›¤› Yay›nlar›. (1999-2002 aras›nda 3 bask›).

e. Di¤er Yay›nlar› (Çeviriler, Sunufl veya De¤erlendirme Yaz›lar›)

1vGoethe ve ‹slam. K. Mommsen’den çeviri, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Dergisi, 15, 1962, pp. 187-212.

2vYar›n›n ö¤retmeni neleri bilmelidir?. H. Rodenstein’den çeviri, A n k a-
ra Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 1967, pp. 263-266.

3vPutlar kitab›. ‹bn Al-Kelbi’den çeviri, Ankara, Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Yay›nlar›, 1969.

4v Din dersinin teolojik temellerinin yenilenmesi üzerine. G. Moran’dan
çeviri, Ankara, Ankara Üniversitesi Bas›mevi, 1971.

5vAlmanya Federal Cumhuriyetinde Türk çocuklar›na ‹slamî din dersi
program gelifltirme çal›flmalar›. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si Dergisi, 3 0, 1988, pp. 143-154.

6vRoma'da ilahiyat e¤itiminde iflbirli¤i semineri. Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Dergisi, 3 2, 1992, pp. 233-239.

7v Evrensel karfl›laflma-H›ristiyanlar ve Müslümanlar görüflüyorlar. A n-
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kara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 3 4, 1993, pp. 51-66.

8vKültürler aras› hafta ve V. Nürnberg forumu, Ankara Üniversitesi ‹la-
hiyat Fakültesi Dergisi, 3 5, 1996, pp. 61-89.

9vNotwandige veranderungen der Islamischen erziehung in West-Euro-
pa und in-den Islamischen landern. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fa-
kültesi Dergisi ; 3 7, 1997, pp. 79-86.

1 0 vDebatte über Islamische padagogik in den 20. jahrhundert. A n k a r a
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 3 7, 1997, pp. 67-72.

1 1v Europa eine seele geben. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Der-
g i s i, 38, 1998, 49-52 [Yeniden yay›m›: Aile wasser fliessen ins Meer
içinde, Böhlag verlag, Köln-Weimar-Wien, 1998, pp.80-84].

1 2vAlman Protestan kiliseler günü (Anadolu'dan bir Müslüman kad›n).
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 3 8, 1998, pp. 37.

1 3vDin dersinin teolojik temellerinin yenilenmesi üzerine, G. Moran’den
çeviri, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 4 1, 2000, pp.
3 5 1 - 3 6 4 .

1 4vAlman okullar›nda ‹slam din ö¤retimi, K. Gebauer’den çeviri, A n k a-
ra Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 43 (1), 2002, pp. 263-292.

1 5vMünih’te “Türkiye’de ‹slam” semineri. Din Ö¤retimi Dergisi, 3 3, pp.
1 6 - 2 2 .

Görüflleri (Prof. Dr. Beyza Bilgin’le Bir Görüflme)2

YM. Sizce din e¤itimi bilimi uluslararas› platformda bir konum edindi
mi kendine? Sizin bafllad›¤›n›z y›llardan bugüne bir de¤erlendirme ya-
pabilir misiniz?

B B. Almanca’dan makalesini çevirdi¤im Dr. Klaus Gebauer’in flöyle bir
hükmü var3; “‹slâm’da bir din pedagojisi yoktur”. Burada kastedilen
din e¤itimi bilimidir ve maalesef do¤rudur. ‹slâm ülkelerinde genel ola-
rak talim ve terbiye dedi¤imiz pratikler üzerinde durulmufltur. Çocukla-
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2 Görüflme 12 Kas›m 2002 Çarflamba günü Ankara’da Prof. Dr. Beyza Bilgin’in (BB.)
evinde yap›lm›flt›r. Görüflmeye; Alpaslan Durmufl (AD.), Recep Kaymakcan (RK.)
ve Yurdagül Mehmedo¤lu (YM.) kat›lm›flt›r.

3 Gebauer, K. (2002). Alman okullar›nda ‹slâm ö¤retimi (çev. B. Bilgin). Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, XLIII, 263-292.



r›m›za ö¤retti¤imiz ilmihâl bilgileri, Müslüman’›n günlü¤ü ile ilgili pra-
tiklerdir ve f›k›h hükümlerinden derlemelerdir. Ö¤retmenler için yaz›lm›fl
el kitaplar›nda, çocuklara yumuflak davranmak gerekti¤i ile ilgili hadis-
lerin yan› s›ra ö¤retmen ile ö¤renci ve veli aras›ndaki haklarla ilgili hü-
kümler yer alm›flt›r ki, bunlar da bir çeflit hukuk bilgileridir. Bat› ülkele-
rinde bir talim-terbiye bilimi, yani pedagoji bizden çok önce geliflti. Ça-
l›flmalar, çocuk bak›m›nda nas›l baflar›l› olunaca¤› hakk›nda araflt›rma-
larla bafllad›, çocuk terbiyesinde çocu¤a göreli¤e, insan yetifltirmede fel-
sefî ve politik hedefler belirlemeye, yafllara ve kabiliyetlere göre muhteva
düzenleme ve metot belirlemeye, daha sonra özürlülük vb. durumlara gö-
re, tek-kültürlü ve çok-kültürlü bölgelere göre nas›l olaca¤›na dair çok çe-
flitli aç›lardan edinilen tecrübeler toplan›p tasnif edildi, sistemlefltirildi,
bunlardan ilkelere ve kurallara var›l›p, ileriye dönük teoriler gelifltirip
kontrollü bir flekilde uygulamaya konuldu. O zaman yap›lan iflin sonu-
cu, herkes için geçerli bilim oldu. Bir kere bilgiden bilime, teoriye geçildi
mi teoriler insan bilimlerinin di¤er bulgular›ndan beslenmeye bafllar ve
giderek daha yeni teorilerle geliflir. Biz din e¤itiminde bilimselleflmeye
e¤itimin di¤er alanlar›ndan çok sonra bafllam›fl›z. Çünkü ezberletti¤imiz
ayet ve hadislerin insana hayat› boyunca gerekli olacak bütün bilgileri
ihtiva etti¤i fleklindeki inanc›m›z, biz bilimselleflmekle bunlar›n ihmal
edilece¤i endiflesine sevk etmifltir. Oysa bilimsellikle onlar sadece yafllara
göre s›ralan›r, çocu¤un ve gencin haz›r-bulunuflluk durumuna ve ihtiya-
c›na göre seçilir, hangi yöntemle en az zamanda ve en az enerji sarf› ile
ö¤retilece¤i belirlenir vs. Bunlar›n dinin muhtevas›na bir zarar› dokun-
maz, aksine faydas› dokunur.

YM. Hâlâ öyle mi?

B B. Hay›r, bizleri yetifltirenlerle birlikte biz bunu de¤ifltirmek için çal›fl-
t›k, çal›fl›yoruz. Bilim öncesi talimatlar› okuyoruz, bilimde bizden önce
yol alm›fl olanlar›n deneyimlerini de okuyoruz ve kendi insan›m›za en
uygun muhteva ve metodu belirlemek üzere araflt›rmalar yap›yoruz.
“Kendi insan›m›za en uygun” tabirinin bizi yan›ltmas›na izin vermeme-
liyiz. Bu bizi ça¤› yakalamakta geciktirir, geciktirmifltir de. Biz de bütün
insanlar gibi genel olarak, “insan›n tek bir yarat›l›flla yarat›lm›fl oldu¤u”
gerçe¤inden hareket etmekteyiz. Hayat›n birçok alan›ndaki bilimsel bul-
gular hepimize uymaktad›r ve onlardan yararlanmaktay›z. Nas›l bafl›-
m›z a¤r›d›¤›nda aspirin al›yoruz ve herkes gibi bizim de bafl a¤›r›m›z ge-
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çiyorsa, nas›l hastal›klara karfl› herkesin çocu¤u ayn› afl› ile afl›lan›yor ve
bundan yarar görüyorsa, bir tak›m e¤itim yöntemleri de yine hepimize
yard›mc› olabilir. fiüphesiz bunun yan› s›ra bizim hayat görüflümüz ve
yaflama biçimimizden, yaflad›¤›m›z tarihten ve iklimden gelen özellikle-
rimize göre ihtiyaçlar›m›z ve onlara ba¤l› ekleyeceklerimiz varsa, onlar›
da kendimiz araflt›r›yoruz ve ekliyoruz. Benim doçentlik tezim, “Türki-
ye’deki Liselerde Din Dersleri” idi. Din dersini okutan bütün ö¤retmen-
lere anket yollam›flt›m ve çeflitli yönlerden onlar›n tecrübelerini ve öneri-
lerini elde etmifltim. Neleri yapt›klar›nda baflar›l› olmufllard›, ne gibi so-
runlar› vard› vb. Cevaplar› say›p döktükten sonra, hepsinde müflterek
olanlar› ay›rd›m. Yafllara göre, bölgelere göre ortak özellikleri belirledim.
Bunun üzerine daha neler yap›lmas› gerekti¤ini ve nelerin, nas›l yap›la-
bilece¤ini ç›karmaya çal›flt›m. Bu bir küçük bafllang›çt›, benden sonra ge-
lenler araflt›rmalar› daha ileri götürdüler ve götürmeye devam ediyorlar.

YM. Bugün size bir ö¤renciniz gelse ve sizden bir çal›flma alan› tavsiye
etmenizi istese ona alan olarak ne tavsiye edersiniz?

B B. Nereden geliyorsa öncelikle orada çal›flmas›n› isterim. Önce küçük
denemelerden bafllamal›d›r. Ö¤rencinin ödev konusunun kaynaklar›na
ulaflmas› imkâns›z ise sonuç al›namayacakt›r; ö¤rencinin alt›ndan kal-
kamayaca¤› bir konuyu vermek marifet de¤il. Ö¤renci diyelim ki Anka-
ra’n›n bir semtinde oturuyor. Orada insanlar›n önem verdi¤i bir tafl, bir
kifli, bir çeflme, bir kurum, bir yat›r m› var? Oran›n büyükleri ile konufl-
mak, oras› ile ilgili bir yaz›l› kaynak varsa ona ulaflmaya çal›flmak gibi
küçük araflt›rmalarla bafllarsa, nas›l araflt›rma yap›laca¤›n› ö¤rendi¤i gi-
bi bulduklar›yla heyecanlanma duygusu da oluflur. Daha büyük kütüp-
hanelerdeki kaynaklara ulaflman›n çarelerini arar, bizim kaynaklarda
böyle yaz›lm›fl ama bakal›m baflka yerlerde nas›lm›fl, diye düflünür vs. ‹fl-
te bütün bu da¤›n›k çal›flmalar›n müflterek taraflar› bulundukça bilimsel
üretime geçilir. Bulgular toplan›r, tasnif edilir. Ders kitab›mda yer verdi-
¤im gibi,4 bir araflt›rman›n bilim olmas› için gerekli üç flart vard›r. Birin-
cisi belli bir alan; kendine en yak›n olan ve üzerinde en kolay fikir yürü-
tebilece¤in alan› seçeceksin. ‹kincisi metottur. Alandan verileri nas›l top-
layacaks›n; ilgili kiflilerle konuflarak m›, kaz›lar yaparak m›, kütüphane-
de çal›flarak m›, tarihsel araflt›rma ile mi vs.? Üçüncüsü bu bulgular›n bir
sisteme ba¤lanmas›d›r. Daha sonra uygulama, yani insanlara aktarma
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yöntemini belirlemek meselesi ç›kar karfl›na. Ben bunu insanlara hangi
flekilde vereyim ki onlarda flu davran›fllar de¤iflsin, diye düflünülür. Biz
bunlara yeni ulafl›yoruz.

YM. Bu ö¤renci bu ifli yapar dedi¤iniz bir ö¤renci profili, ö¤rencide
arad›¤›n›z bir özellik var m›?

B B. Tabiî ki var. Biz yüksek lisans ve doktora ö¤rencisi al›rken önce bir
yaz›l› yapar›z. Bu yaz›l›da ö¤renci bize kendini ifade edebilecek kadar
uzun yazs›n, isteriz. Meselâ dört soru soruyorsunuz, baz›lar› bu dört so-
ruya bir sayfa içinde cevap verip yaz›l›y› bitirebiliyor. Ondan sonra onu
kâ¤›d› ile birlikte sözlüye al›yoruz. Niye böyle yazd›, daha ne yazabilir-
di, flimdi ne düflünüyor gibi sorular sorarak onu konuflturuyoruz. Belki
yazmas› kötüdür de konuflmas› iyidir; ya da bu arada sorulan sorular ile
ilgili düflünmüfl, kitaplar›na gidip bakarak yazd›klar›n›n do¤ru olup ol-
mad›¤›n› kontrol etmifltir, bunu bilmek isterim. Çünkü bir tür ö¤renci var
ki, yaz›l› ka¤›d›n› verdikten sonra bir daha onu hiç düflünmez, ben bunu
böyle yazd›m ama çok az oldu, niçin eksik oldu, diye düflünmez, kafa
yormaz. Bu tür ö¤renciden bilim adam› olmaz.

YM. Size göre ö¤rencileriniz aras›nda Türkiye’de din e¤itiminde dönü-
flümlere sebep olanlar var m›?

B B. Elbette var. Bence ço¤u böyle olmufltur. Bafllang›çta ben tek bafl›nay-
d›m, flimdi bak›n yurt içinde ve d›fl›nda etkili oluyorlar. Yurt içinde ve d›-
fl›nda ‹slâm’› anlat›yorlar. ‹nsan›m›z duygusal olarak Müslümand›r
ama, aklî olarak ‹slâm’› yeni anl›yor. Yurt d›fl›ndakiler de ‹slâm’da bir
pedagoji oldu¤unu, olabilece¤ini yeni anl›yorlar.

AD. Gözde ö¤rencim dedi¤iniz ö¤renciniz var m›? Kim?

B B. Gözdem, Din Ö¤retimi Genel Müdürü, Din ‹flleri Yüksek Kurulu
Üyesi ve flimdi de dekan olan Muallâ Selçuk Han›md›r.

AD. Buradan sizin ö¤rencili¤inize dolay›s›yla hocalar›n›za gelirsek;
baflka bir deyiflle bilimsel soya¤ac›n›z› ç›karacak olsan›z, kimler ve
hangi sebeple, hangi yönleriyle yer al›r bu geneolojide?

B B. Önce doktora Hocam Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen. ‹slâm terbiyesin-
de sevgi prensibine, ayet ve hadislere, Almanca yard›mc› kaynaklara be-
ni yönlendiren odur. Sonra Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken. Konunun felsefî
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boyutuna dikkatimi çeken, Sokrates, Eflatun, Max Scheler, Emile Bout-
reux vb. filozoflar›n eserlerine dikkatimi çeken odur. Bir di¤er isim Prof.
Dr. Mehmet Karasan’d›r. Asistanl›¤›m boyunca onun ahlâk felsefesi ders-
lerini izlemiflimdir, çünkü ö¤rencili¤imde hocam olmam›flt›. Prof. Dr. Ne-
cati Lügal’i de anmal›y›m. Evinde Mevlâna’n›n M e s n e v î’sini orijinalin-
den okumufltuk.

AD. Bu okuma ve etkilenmeler ba¤lam›nda/dolay›s›yla “Neden bir
akademisyen oldunuz? Özellikle de neden din e¤itimi alan›n› seçti-
niz?” sorusu akla geliyor.

B B. Lisans tezimi birlikte çal›flt›¤›m hocam beni be¤enmiflti, ben de bu
tür çal›flmay› devam ettirmek istedim. Gerçi 27 May›s ‹htilâli sonras› ho-
cam›n profesörlü¤ü al›nm›fl oldu¤u için benim fakülteye giriflim befl y›l
sonra oldu. Ben bu arada imam hatip okullar›nda ö¤retmenlik yapt›m ve
ö¤retmenli¤i de sevdim. Zaten üniversitede de bir bak›ma ö¤retmenlik
yap›yorsunuz, ancak orada araflt›rma ve bunlar› yaz›ya geçirip savuna-
bilme a¤›r bas›yor.

AD. Akademisyen olmasayd›n›z ne gibi bir yol seçerdiniz, hiç böyle bir
seçene¤i düflündü¤ünüz oldu mu? Ya da din e¤itimi alan›nda çal›flma-
sayd›n›z hangi alan› seçmek isterdiniz?

B B. Ö¤retmenli¤e devam edecektim. Din e¤itimi alan›nda çal›flmasay-
d›m, o zaman için felsefeyi seçmek isterdim.

YM. Hocam; çal›flmalar›n›z içerisinde önemsedi¤iniz, gözdem bu, de-
di¤iniz hangisi? Okurunuzdan en çok olumlu ya da olumsuz tepki al-
d›¤›n›z yaz› ya da kitaplar›n›z hangileri oldu?

B B. Çocuklar için yazd›¤›m Beyza Teyzeden Hikâyeler d i y e b i l i r i m .
Çünkü ben çocuklu¤umda din dersi okumam›flt›m; o hikâyeler benim
bütün özlemlerimi ifade etti. Tepki aç›s›ndan bakt›¤›mda da Beyza Tey-
zeden Hikayeler ile Elli Bin Y›ll›k Bir Gün adl› kitaplar›m›n çok olum-
lu tepkiler ald›¤›n› söyleyebilirim. ‹slâm’da Kad›n, henüz makaleler ve
bas›lm›fl konferans metinleri hâlinde olmas›na ra¤men baz› çevrelerden
olumsuz tepkiler alabilmifltir.

AD. Kuflbak›fl› bir tarzda bakt›¤›n›zda çal›flmalar›n›z›n anahtar kelime-
leri nelerdir?

B B. ‹slâm, kad›n, sevgi, kültür vb.
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AD. Kendi tarz›n›z› oluflturan fleyler nelerdir? Baflka bir anlamda yaz-
ma ve düflünme al›flkanl›klar›n›z nelerdir?

BB. Önce bir öz, daha önce söylenmemifl veya vurgulanmam›fl bir
ayr›nt› bulmak isterim, sonra onunla ilgili araflt›rma yapar›m, fark-
l› söylemleri tart›fl›r›m ve kendi yorumumu eklerim. 

AD. Türkiye’de flu anda bir çok çal›flma yap›l›yor yüksek lisans ve
doktora düzeyinde. Ama sizin keflke flunlar da yap›lsa dedi¤iniz, flu
alan bofl diyebilece¤iniz bir alan var m›? Hangi alana yönlendirme ya-
p›labilir?

BB. Din e¤itiminin baflar›s› için, ülkemiz içerisinde “din haritas›”
dedikleri fleyin yap›lmas› lâz›m; mezhepler, tarikatlar, bireysel ya-
flant›lar belirlenmeli. Mezhepler aras›nda bir tan›fl›kl›k lâz›m. Bir de
öncelikle ülkemizde yaflanan di¤er dinler ve mezheplerin, sonra da
dünya üzerinde yaflanan di¤er dinlerin ve mezheplerin nas›l ö¤reni-
lip ö¤retilece¤inin araflt›r›lmas›n› isterim. Daha önce herkes kendi
dinini yaymak için çabalam›fl, daha ileri gidip misyonerlik yap›lm›fl.
fiimdi bofl mu duruluyor; flimdi de çal›flanlar var. Onlarla nas›l bafl
edebiliriz veya iflbirli¤i yapabiliriz, bunun için hangi donan›mlar lâ-
z›md›r? Üçlü bir çal›flma tavsiye ediyorum; geriye do¤ru tarihî, yatay
olarak yerel, ileriye do¤ru karfl›laflt›rmal›.

RK. Türkiye’de din e¤itimi konusunda teori düzeyindeki çal›flmalar
hangi düzeyde? 

BB. Yavafl oluyor, ama oluyor. Bilim olmas› için gerekli gördü¤üm üç
flart var; alan› bulacaks›n, alana en uygun çal›flma yöntemini seçecek-
sin, onunla veriler elde edeceksin; teori bunlardan ç›kar. O teorileri
tekrar uygulamaya götürdü¤ün zaman do¤rulanabiliyor mu? Yanl›fl-
lananlar› budars›n, teoriyi gelifltirirsin. Her zaman teoriden uygula-
maya, uygulamadan teoriye bir döngü olmal›d›r. Böyle çal›flmalar
yap›l›yor. Bu y›l içinde ben Bursa’da bütün ilâhiyat fakültelerinden
din e¤itimcilerinin kat›l›m›yla düzenlenmifl bir sempozyuma de¤er-
lendirmeci olarak kat›ld›m. Bildirilerin ço¤u alan araflt›rmas›yd›, de-
neyseldi; yani teoriler geliflmekte. Bir de bunlar›n bütünü üzerinde
karfl›laflt›rmal› çal›flmalar yap›lacak. ‹flte o zaman sistemli diyebile-
ce¤imiz sonuca ulaflaca¤›z. fiimdilik mevcut çal›flmalar› birbirine ek-
leyen özet benzeri ders kitab› türü çal›flmalar var.
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RK. Din e¤itimcileri genellikle ilâhiyatç›lardan ç›k›yor, din e¤itimine
di¤er bilim dal› uzmanlar›n›n da katk›lar› olabilir mi?

B B. Almanya’da meselâ iki türlü din e¤itimcisi var. Birincisinde ilâhiyat-
ç›lar din e¤itimcisi oluyor, bir de pedagoji tahsilinin yan›nda ilâhiyat
derslerini alanlar var. ‹kisi beraber yap›ld›¤›nda sonuç daha kuvvetli olu-
yor. Biz e¤itimciyiz ama asl›nda ilâhiyatç›y›z. Hem e¤itim hem ilâhiyat
dersleri birlikte götürülebilir. Ama biz henüz lâiklikle bar›flm›fl de¤iliz.
Lâikler istiyor ki din dersleri hiç olmas›n. ‹lâhiyatç›lar da istiyor ki, e¤i-
timin felsefî dayanaklar› din kaynakl› olsun. E¤itimin temeli din olsun.
Böyle olunca, alanlar birbirinden uzak kal›yor, yard›mlaflma güçlefliyor.

YM. Din derslerinin zorunlu hâle getirilmesi ile ilgili sizin çabalar›n›-
z›n oldu¤unu biliyoruz. Ama çok fazla yaz›l›p çizilmedi. Bu konuyla
ilgili bize neler aktarabilirsiniz?

B B. 1976-1977 döneminde Millî E¤itim Bakanl›¤› arac›l›¤›yla Türki-
ye’deki bütün ö¤retmenlere gönderdi¤im anket uygulamas› sonuç de¤er-
lendirmesi ile doçentli¤e müracaat ettim. Tezimi inceleyecek din e¤itim-
cileri profesörler yoktu, ilâhiyatç›lar da e¤itim tezlerine jüri üyesi olam›-
yorlard›, e¤itimde program gelifltirme profesörlerinden kurulan ilk jüri
tezimi reddetti. Doktora hocalar›m›n her üçü de vefat etmiflti. Psikoloji
profesörü Bedi Ziya Egemen, felsefe profesörü Mehmet Karasan ve Hilmi
Ziya Ülken. Bu üçü vefat etmiflti, henüz din e¤itimcimiz yoktu. Kürsü
baflkan› Profesör Necati Öner felsefeciydi, dekand› ayn› zamanda... Ba-
na pek yak›n davranmad›. Din e¤itimi diye, pedagoji diye bir alt dal yok-
tu. Tezin konusu program gelifltirme anket çal›flmas› denilip ona göre ho-
ca araflt›r›l›yor. Tezime giren hocalar Ortado¤u, Hacettepe ve Ankara
E¤itim Fakültesindendi. E¤itim Fakültesinden Fatma Var›fl “Ben din e¤i-
timine karfl›y›m, ama madem okutuluyor bunun araflt›rmas›n›n yap›l-
mas› gerekir” dedi ve olumlu oy kulland›. Profesör Kemal Özinönü “Ben
din derslerine temelden karfl›y›m, bir de böyle yanl›fllarla dolu çal›flmay›
m› kabul edece¤im” dedi ve reddetti. Profesör Selahattin Ertürk ise beyin
sars›nt›s› geçirmifl ve yeni hastaneden ç›km›fl oldu¤unu bildirerek “Ben
Kemal Özinönü’ye güvenirim” dedi ve tezi reddetti. Ben de mahkemeye
müracaat ettim. ‹ki sene sürdü mahkeme. 1977’de doçent olacakken
1979’da oldum. Mahkeme üç kiflilik bir bilirkifli heyeti oluflturuyor. Bu
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bilirkifli heyeti tezin geçece¤ine dair kanaat bildiriyor. Mahkeme bunu
üniversiteler aras› kurula gönderiyor. O kurul da “Bu hocalar›n flahsî ka-
naatleridir; biz bir fley söyleyemeyiz. Ama bilirkifli kurulundakiler de ho-
ca. Birileri kabul etmifl birileri reddetmiflse, biz üniversiteler aras› yüksek
kurul olarak bu tez hiç incelenmemifl gibi yeniden bir jüri seçeriz, onlar
ne derse o olur” diyor. Böylece üçüncü defa jüri seçildi. Bu defa e¤itim-
cilerden olmas›na özen gösterdiler. Ziya Bursal›o¤lu, Kemal Özo¤uz,
Hüsnü Ar›c› vard›. 

Tezimde söyledi¤im bir tak›m sözlerden dolay› ne lâiklere yaranabil-
dim ne Müslümanlara. Fakat do¤ru yol üzerinde oldu¤umu flimdi
daha iyi anl›yorum. ‹nsan›n inand›¤› do¤rular üzerinde durmas› ve
y›lmadan çal›flmas› önemli.

‹ki arkadafl›m matbaa kurmufltu, kitab›m›n çok sataca¤›n› düflündükleri
için al›p bast›lar. 1980’de ihtilâl oldu. O s›rada dekan olan Prof. Hüse-
yin Atay kitab›m› bafltan sona okumufltu “Millî Güvenlik Konseyine bir
mektup yaz›p din derslerinin mecburî olmas›n› isteyelim” dedi. Tezimde
din derslerinin mecburî olmas›n› savunuyordum. Ben hiç din dersi oku-
mam›flt›m. Bu kültürün bir parças›d›r, diye düflünüyordum. Ayr›ca
Kur’an’›n anlamadan okunmas›na da karfl›yd›m. ‹nsanlar Kur’an oku-
duklar›n› söylüyorlard› ama, okuduklar›ndan hiçbir fley anlam›yorlard›.
Bu nas›l okumayd›? Ölmüfllerin ruhuna Yasin okunuyordu fakat Yasin
suresinde ne oldu¤u bilinmiyordu. Hiç de rahats›z de¤ildi insanlar bu
durumdan, ben ise hep rahats›zd›m. Din ile ilgili hiç bilgi sahibi olunma-
d›¤› hâlde yap›lan “fiöyle yaparsan cehenneme gidersin” fleklindeki ko-
nuflmalar da beni çok rahats›z ediyordu. Nereden biliyorlard›? Kur’an’›
okuyorlarsa da anlam›yorlard› ki. ‹flte bu rahats›zl›klar›m beni ilâhiyata
g ö t ü r m ü fl t ü .

AD. Hem ilâhiyata hem de din derslerinin zorunlu olmas› talebine gö-
türdü.

BB. Evet, ben zorunlu din e¤itimi talebi ile insanlar›n din ad›na bask› al-
t›nda tutulmas›n› de¤il, kültürün bir parças›n›n ö¤renilmesini savunu-
yordum. Atay Hoca da benim kanaatimi paylaflt›¤› için MGK’ya mektup
yazma fikrini ortaya att›; fakat kimse Atay’› onaylamad›. Dediler ki, “Bu
askerî rejimdir; onlar söyler sen yapars›n, sen onlara bir fley söyleyemez-
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sin. Ancak sorarlarsa bir fley söyleyebilirsin.” Hiç kimse mektuba imza
koymad›. Dekan mektubu tek bafl›na yollad›. Mektuptan bir hafta sonra
Hoca’y› görüflmeye ça¤›rd›lar, ne demek istedi¤ini sordular. Hoca görüfl-
lerini bir kez de sözlü olarak anlatt›. Benim tezimden bahsetti. “‹sterse-
niz doçentimizi görevlendireyim” dedi. Talim Terbiye Kurulu konunun
gelifltirilmesi üzerinde çal›fl›yordu. Ben, Millî E¤itim Bakan› Hasan Sa¤-
lam’›n bir mektubuyla o kurula müflahit olarak görevlendirildim. Millî
Güvenlik Konseyinden bir subay ile ben müflahit kat›l›mc›yd›k, oy hak-
k›m›z yoktu. Beni, din ile ilgili olarak rahat konufluyorum diye çok cesur
buluyorlard›. Benim cesaretim mesle¤ime inanc›mdan geliyordu. Bu be-
nim görevimdi, hayat›m›n amac› gibiydi.

AD. Talim Terbiye Kurulundaki müflahitli¤iniz oradaki çal›flmalar›
olumlu yönde mi etkiledi?

B B. Elbette. Millî Güvenlik Kurulu Atay Hocan›n mektubunun bir nüs-
has›n› oraya göndermiflti ve baz› cümlelerin yan›na soru iflaretleri koy-
mufllard›. Soru iflaretleri orada, bu konuda karars›zl›k ya da olumsuzluk
olarak anlafl›l›yordu. Mecburiyet konusuna mümkün de¤il olamaz gö-
züyle bak›l›yordu. “Türkiye lâiktir, lâik bir ülkede zorunlu din e¤itimi
olamaz” ön fikri ile o cümleyi rapordan ç›karm›fllard›. Atay Hocaya da
durumu bildirdim, bunun üzerine Hoca Millî Güvenlik Kuruluna bir
mektup daha yazd›. K›sa süre içerisinde mektup Talim Terbiye Kurulu-
na ulaflt›r›ld› ve birinci mektuptaki soru iflaretlerinin, önerilen konular
üzerinde çal›fl›lma yap›lmas›n›n istendi¤i anlam›na geldi¤i anlafl›ld›.
Çok tart›flmal› çal›flmalar oldu, sonunda din derslerinin bütün di¤er
dersler gibi günlük program›n içine al›nmas›na, iste¤e ba¤l›l›¤›n keyfîlik-
ten kurtar›l›p gerekçelendirilmesine karar verildi ve bu durum o zaman
için ancak “mecburî” kavram› ile ifade edilebildi.

Bu arada ‹stanbul ve Bursa Yüksek ‹slâm Enstitülerinin önderli¤inde
gruplar Devlet Baflkan› Kenan Evren’e ç›k›p bu derslerin içinde bulundu-
¤u zavall›l›¤› anlatt›lar. Dersler haftada bir gün, bir saat yap›l›yordu.
Ö¤retmen o saatte din dersini seçen çocuklar› okulun sinema salonuna
topluyor –tabiî okulun sinema salonu varsa– orada konferans fleklinde
anlatmaya çal›fl›yordu konular›n›. Baflka baz› okullarda durum daha be-
ter hâldeydi. Sinema salonu yerine meselâ tuvaletin karfl›s›ndaki bofl bir
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oda verilebiliyor, ö¤retmenler ve ders afla¤›lanabiliyordu. Okul müdürü-
nün meflrebine göre, okulda din dersini seçen ö¤rencinin bulunmad›¤›
bildirilebiliyor, yine ona göre ö¤retmene bir miktar ders veriliyor veya hiç
verilmeyebiliyordu. Biz lâiklik uygulamas›nda bafllang›çtan beri Fran-
sa’y› örnek alm›fl›zd›r. Fransa’da devlet okullar›nda program içinde din
dersi bulunmaz, sadece ö¤rencilerin sorular› oldu¤unda ilgili kiliselere
bildirilir, görevlendirilen yetkililer okula gelip konferanslar verirler. An-
cak Fransa’da kiliselerin okul açma yetkileri vard›r ve çocuklar›na mez-
hepleri do¤rultusunda ders verilmesini isteyen aileler o okullar› seçerler.
fiimdi Avrupa Toplulu¤u do¤rultusunda muhtemelen Fransa’da da dev-
let okullar›nda din dersi okutulmaya bafllanacakt›r. Türkiye’de ise bütün
okullar devlet okuludur ve ailelerin bu alanla ilgili baflka hiçbir geçerli
imkânlar› yoktur. Devlet okullar›nda din dersi ihtiyac› Türkiye’deki bu
durumdan do¤mufltur.

YM. Bugün bu konu ile ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu¤unu dü-
flünüyor musunuz?

B B. Mecburî olmas› bir politik düzenleme meselesidir. Ça¤›m›zda din
yeniden yükselen de¤erdir ve bütün devletlerin politikalar›n› yeniden
meflgul etmeye bafllam›flt›r; Türkiye bunun d›fl›nda kalamaz. Politikala-
r›n yan› s›ra pedagojik gelifltirmelere ihtiyaç vard›r. Din dersinin muhte-
va ve metotlar›n›n okullar›n özelliklerine, ö¤rencilerin ihtiyaç, seviye ve
kabiliyetlerine uygun olarak düzenlenmesi, buna göre ö¤retmen yetiflti-
rilmesi, mevcut ö¤retmenlerin yeni düzenlemeler do¤rultusunda hizmet-
içi e¤itimden geçirilmeleri, ders kitaplar›n›n mevcut durumda son derece
yüzeysel olan muhtevas›n›n daha doyurucu hâle getirilmesi, ö¤retmen ki-
taplar›n›n ö¤retmene gerçekten yard›mc› olacak daha zengin muhteva ve
yol göstermelerle haz›rlanmas› vb. çal›flmalara ihtiyaç var. Bunlar baflla-
t›ld›, fakat henüz tamamlanabilmifl de¤il. Hristiyan okullar›nda din der-
si temel e¤itim birinci s›n›fta bafll›yor, ilk üç s›n›fta mezhep bilgileri ve-
rilmiyor, ancak toplum içinde yaflanan din faaliyetleri, bayramlar, in-
sanlar aras› iliflkiler resimlerle, hikâyelerle anlat›l›yor. Bizde ilkokulun
ilk üç s›n›f›nda din bilgilerinin hayat bilgisi dersinin içine konulmas› dü-
flünülmüfltür, fakat bu düflünce yeterli seviyede uygulanamam›flt›r. Ben o
zaman bizde de din dersinin birinci s›n›ftan itibaren müstakil bir ders ol-
mas›n› teklif etmifltim. Selâmlaflma, temizlik, karfl›l›kl› haklara riayet ve
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bunlar›n dinle ilgisinin kurulmas› gibi uygulamal› ö¤retim küçük yafllar-
da daha baflar›l› oluyor. Uygun görülmedi, çünkü bu s›n›flara ders ver-
mek ayr› formasyonu gerektirir. ‹flte bilimsellik, yani ‹slâm din pedagoji-
si ihtiyac› burada da ortaya ç›kt›. Ö¤retmenler, olaylar› resim üzerinden
okuyarak aç›klama yapabilmeyi ve sonuçlar ç›karabilmeyi kendileri ö¤-
renmelidirler ki, henüz okuma yazmay› sökememifl ö¤rencilere bu yolla
dersler verebilsinler.

Y M . Zorunlu din e¤itimine tepkiler oldu mu?

B B. Maalesef, oldu. Çünkü biz lâikli¤i insanlar›m›za gerekti¤ince anla-
tamad›¤›m›z gibi mecburiyeti de anlatamad›k. Lâik çevrelerden tepkiler
oldu¤u gibi dindar çevrelerden ve cemaatlerden de tepkiler geldi. “Biz
kendi din e¤itimimizi kendimiz verebiliriz, devletin resmî din görüflünü
istemiyoruz” diye itiraz edenler oldu. Hâlbuki bizim devlet okullar›nda
din e¤itimini tercih etmemizin sebebi, devletin resmî görüflünü dayatmak
de¤ildi. Dinin resmîsi gayri resmîsi olur mu, din ne ise o ö¤retilecektir.
Resmî görüfl dedikleri fley bana göre bilimselliktir. Devletin kendi mez-
hebi yoktur ki bize onu okutsun. Program gelifltirme sürecinde devlet din
bilimlerini ve pedagojiyi, e¤itim bilimlerini bilenleri ça¤›r›yor, program›
bilimsel olarak haz›rlat›yor. Bu ça¤r›lan kifliler kiflisel görüfllerini ifle ka-
r›flt›r›yorsa onlar yanl›fl yap›yor demektir. Denetçilerin seslerini duyurup
itiraz etmeleri, yanl› görüfllerin de¤ifltirilmesini istemeleri gerekiyor. Dev-
let okullar›n›n programlar› dünyan›n her yerinde bilimsel olmak zorun-
dad›r; devlet flu mezhebe, flu tarikata, flu zihniyete göre taraf tutmamak,
görüfllerden birini dayatmamak zorundad›r.

AD. Din e¤itimi alan›nda bayanlar m› erkekler mi a¤›rl›kta?

B B. Ço¤u alanda oldu¤u gibi erkekler daha çoktur. Benim ö¤renci oldu-
¤um y›llarda k›zlar pek azd›, yüksek lisans ve doktoraya heves edenler de
temel yabanc› dil s›navlar›nda yetersiz kal›yorlard›. K›zlar›n yabanc› dil
baraj›n› aflar hâle gelmeleri erkeklerden daha uzun sürdü. Bir ara da k›z
ö¤renci say›s›na kota getirildi, bafl örtüsü olaylar›ndan dolay›. Oysa bafl
örtüsünde erkeklerin rolü k›zlardan daha çoktu. Kota daha sonra kald›-
r›ld›. Ben hiçbir dönemde k›z-erkek ayr›m› yapmad›m ö¤rencilerim ara-
s›nda. Hep baflar›ya ve çal›flmay› devam ettirme azmine bakt›m, en iyisi-
ni tercih ettim.
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YM. Bundan sonras› için hayallerinizden de konuflmak istiyoruz.

B B. Devam etmek, yapamad›klar›m› da yapmak istiyorum. Meselâ be-
nim bitirme tezim ‹slâm’da ‹lâhî Aflk idi. Ben onu meydana ç›kar›p bas-
t›ramad›m, öylece k›sac›k kald›. Doktora tezim de ‹slâm’da E¤itimin Te-
meli Olarak Sevgi idi, o konuda birçok bildiri sundum ama kitap olarak
ç›karamad›m. Bir de ‹slâm’da kad›n meselesi var, k›rk iki senedir sürek-
li bunun konferans›n› veriyorum, ama henüz kitab›n› yaz›p ç›karama-
d›m. ‹nflallah bunlar› tamamlar›m. Bana diyorlar ki, kitap yazmaya otu-
rursan›z kendinizi toplumdan tecrit edersiniz, oysa bugünün ihtiyac› ko-
nuflmakt›r, anlatmakt›r. Ben de inan›yorum buna. Konferanslar› reddet-
meyece¤im, o zaman da ömür geçip gidiyor iflte.

RK. Genellikle kimlere konferans veriyorsunuz? Kad›nlara m› erkekle-
re mi?

B B. Kad›n ya da erkek diye bir ayr›m yok. Kad›n-erkek kar›fl›k oluyor.
‹nsanlar 11 Eylül olay›ndan sonra, bütün dünyada oldu¤u gibi dine da-
ha ciddî, fakat daha da korku ile bakar oldular. Meselâ Ramazan’da Li-
ons kulüplerinden arad›lar beni; onlara konferans verdim. Onlar da ar-
t›k sadece erkek kulübü de¤iller. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤ine
de ilk defa geçen y›l (2002) gittim. Do¤rusu daha önce din ile ilgili konu-
lara pek bulaflmak istemediklerini, din konular›n›n insanlar› ay›rd›¤›n›
söylediler. Fakat 11 Eylül hadisesi sonras› art›k bu konuyu konuflmak ih-
tiyac› do¤mufl, konferansç›lar davet etmeye bafllam›fllar. Ö¤renmek isti-
yoruz biz de, diyorlard›.

Y M . Yetiflkin din e¤itimi ile ilgili çal›flmalar›n›z oldu mu? Sizce yetifl-
kin din e¤itiminde nas›l bir metot uygulanmal›?

B B. Bu sene, Diyanet Vakf› Kad›nlar Kolundaki düzenli derslerim yetifl-
kinlerle ilgili oldu. Uzun süredir hep çocuklar›n din e¤itimi üzerinde du-
rulmufltu. Çocuklar› yetifltirecek olanlar yetiflkinlerdir. Ayr›ca ‹slâm dini
yetiflkin e¤itimi olarak bafllam›flt›r. Peygamberimiz tebli¤ini yetiflkinlere
yapm›flt›r. Bizim eski mahalle mektepleri Kur’an kurslar›ndan ibaretti.
Amaç Arap harflerinin çocuklar taraf›ndan bellenmesi ve daha sonra
Kur’an’›n bafl›ndan sonuna kadar okutulup bitirilmesiydi. ‹çerik söz ko-
nusu de¤ildi. Zaten içeri¤i çocuklara anlatmaya kalkt›¤›n›zda bu müm-
kün de¤ildir. Yetiflkinler için bile kolay de¤ildir içeri¤i anlamak. Niçin
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böyledir? Oysa Kur’an’da Allah sözünü ilk alan insanlar›n onu anlama-
s› için Arap dili ile hitap edildi¤i, apaç›k ifadeler kullan›larak kolaylafl-
t›r›ld›¤›, yorulmadan tekrarlanarak okunmas› için cazibeli k›l›nd›¤› bil-
dirilmifltir (Fussilet vb. sureler). Türkçe meallerde bu özellikler henüz ye-
terli ölçüde gözetilebilmifl de¤ildir. Bugün yetiflkinlerde bir meal merak›
var. Ne kadar çok meal okumak istiyor insanlar, fakat ço¤u okumay› sür-
dürmekte baflar›l› olam›yor. Meal okuma yöntemi vermeliyiz insanlara
–iflte yine bir ‹slâm din pedagojisi ihtiyac›–. Elimizdeki Kur’an mealleri,
klâsik dizilifli esas ald›¤› için, vahiy s›ras›n› gözetmemifltir. Mekke’de ve-
ya Medine’de vahyolunmufl ayetler birbiri ile kar›fl›kt›r. Hz. Peygam-
ber’in peygamberlik hayat›n›n bafl›nda vahiy olunmufl ayetlerle sonunda
vahyolunmufl ayetler de kar›fl›kt›r. Eline Kur’an meali alan herkes bunu
ay›rt edemez. Arapça orijinalini okurken bu kar›fl›kl›k bir sorun teflkil et-
mez, fakat mealleri anlayarak okurken bunlar›n gösterilmesi lâz›md›r.
Kur’an’da Fatiha’dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara en uzun suredir
ve Medine dönemindeki medenî haklar düzenlemelerinin hepsi bu sure-
nin içinde yer alm›flt›r. Yani ‹slâm cemaati teflekkül ettikten sonra, en son
yap›lan ifl, bugün dinini ö¤renmek için Kur’an’› eline alan insana en ön-
ce verilmektedir. Meselâ evlenme, boflanma, flahitlik ve miras meselelerin-
de, kad›nlara bugün için haks›zl›k olarak görünen ayetler, Kur’an’›n va-
hiy olundu¤u dönem ve o dönemin insanlar›na uygulanmak istenen ye-
niden yap›lanma hakk›nda hiçbir fikir sahibi olmayan insanlar›n karfl›-
s›na ç›k›veriyor. Kad›nlar bu ayetlerle bafla ç›kamayacaklar›n› anlay›n-
ca b›rak›yorlar okumay›. Niye ö¤retimde Bakara suresinden bafllans›n?
Ben Kur’an’›n Ana Konular› dersimde, Peygamberimize en önce vahyo-
lunan ve en çok tekrarlanm›fl olan konular› Kur’an’›n ana konular› ola-
rak anlatm›fl›md›r, hâlen de böyle anlat›lmas› gerekti¤i fikirdeyim. Baka-
ra suresindeki konulara gelene kadar, Allah-Peygamber-yarat›l›fl vb. ko-
nularda bir ö¤renme sürecinin yaflanmas› gerekiyor. Kur’an’da kad›na
ayr›mc› bir muamele yap›lmam›fl oldu¤u, kad›nla erke¤in ortak yarat›l›-
fl›n›n vurgulanm›fl oldu¤u, farkl› yanlar›n o zamanki toplumun örf ve
adetlerinden geldi¤i ve ö¤ütlerin bunlar› ›slah etmeye dönük oldu¤u an-
lafl›lmal›d›r. Muhammed Esed’in meal-tefsiri, bu alanda ayr›nt›l› bilgi
vermesi aç›s›ndan önemlidir.

AD. Yanl›fl anlafl›ld›¤›n›z› düflündü¤ünüz bir konu oldu mu?
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B B. Bafl örtüsü konusunda ben bafltan beri bafl örtüsü takmad›¤›m için
bir s›k›nt› yaflad›m. ‹nsanlar›n hep bir ön yarg›s› oldu. Kur’an, hadis bil-
mez diye dedikodu yap›ld› meselâ. E¤itimciyim ya, ne anlarm›fl›m tefsir-
den hadisten. Oysa hepimiz ayn› ilâhiyat lisans program›ndan geçiyo-
ruz, ilâhiyatç› olmakta eflitiz. Ö¤rencilerim yan›ma geldiklerinde “selâ-
münaleyküm” deyip dememe konusunda tereddüt ederlermifl, k›zaca-
¤›mdan korkarlarm›fl. Niye? Ben ö¤retmen olacak ö¤rencilerime, ilk gün-
den ö¤rencilerinin karfl›s›na “selâmünaleyküm” diyerek ç›kmamalar›n›
sal›k veririm de ondan. Bazen “günayd›n” bazen “selâmünaleyküm”,
bazen “merhaba” deyin ve bunlar›n birbirinden farkl› olmad›¤›n› hisset-
tirin, derim. S e l â m ü n a l e y k ü m ifadesinin Arapça olmaktan baflka ne üs-
tünlü¤ü vard›r, selâm selâmd›r, hangi dili konuflup anl›yorsan o dilde
verebilirsin selâm›n›.

AD. Bu söylediklerinizden flöyle bir genellemeye gidebilir miyiz; maruf
ve herkesçe kabul edilen konularda herkes gibi davranmak ama kiflisel
tercihleriniz konusunda zaman› kollamak?

B B. Denilebilir. Hz. Peygamber müminlerin selâm› aralar›nda yay-
malar›n› istemifltir. Müminlerin tan›d›¤›na tan›mad›¤›na selâm ver-
mesini istemifltir. Bu ne demektir? Birisi diyordu ki, bu çok zordur,
tan›mad›¤›m›z insanlar› çevirip selâm m› verece¤iz? Tabiî ki hay›r.
Selâm vermek ne demektir, onu bilmiyoruz demek ki, ö¤retmemifliz in-
sanlar›m›za, sadece ezberletmifl, tekrarlamalar›n› temin etmifliz. Size
s e l â m ü n a l e y k ü m demem, size iyilik dilememdir, yani bir duad›r ve ayn›
zamanda güven vermedir. Hem kendime güvenece¤im size bir
kötülü¤ümün dokunmayaca¤› konusunda, hem de size hiç kötülü¤ün
ulaflmamas›n›, Allah’›n korumas›nda olman›z› dileyece¤im. G ü n a y d › n
demem de böyledir. Günün ayd›nl›k olsun ne demektir, ayd›nl›k kimin-
dir? Allah’›nd›r flüphesiz, selâm da Allah’›nd›r. Bu, di¤er dinlerde ve dil-
lerde de benzer flekildedir. Oysa baz› çevrelerde meselâ iyi günler d e r s e n
baflka, hay›rl› günler dersen baflka taraftan oluyorsun. Yok öyle bir fley.
Ben iyi günler de derim hay›rl› günler de derim. Bu sloganc›l›k iyi bir fley
de¤ildir? Ben bunun önüne geçmeye çal›flm›fl›md›r.

AD. ‹nsanlar bir tak›m sembolleri kendilerine seçerler ve onlarla
tan›mlarlar kendilerini.
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B B. Cemaatler öyle yapabilir. Ona bir fley diyemem. Fakat biz ö¤retmen-
ler öyle yapmamal›y›z. Bazen öyle bazen böyle de¤il, kuflat›c› olmal›y›z,
Allah’›n dinini daraltmamal›y›z.

AD. Din e¤itiminde mezhepçi, mezhepler-üstü ya da mezhepler-aras›
m›; nas›l bir uygulama olmal› sizce?

B B. ‹lkö¤retimde mezheplere göre e¤itim olmamal›, mezheplere iliflkin
e¤itim yüksek s›n›flarda veya aile ve cemaat içindeki uygulamalarda
verilmeli, diye düflünürüm. Tutum olarak mezhepçilikten uzak durul-
mal›d›r. Okullardaki e¤itim, mezheplerin müflterek olarak kabul etti¤i
temellere göre verilmeli, farkl›l›klar›n çevrenin örf ve adetlerinden,
yaflama flartlar›ndan vb. kaynakland›¤›, fakat hepsinin de en do¤ruya
yönelmede, Allah sevgisi yolunda olmada birlefltikleri vurgulanmal›, in-
sanlara mezheplerinin farkl›l›¤›ndan dolay› ayr›mc›l›k yap›lmamas›
gerekti¤i ö¤retilmelidir.

R K . Bu ba¤lamda Alevîlikle ilgili düflünceleriniz nedir?

B B. Alevîlikte de Allah inanc›, peygamber inanc›, kitap inanc› vb. ay-
n›d›r. Namazda biraz farkl›l›k vard›r. Namaz onlar için bir duad›r ve en
çok geceleri yap›lmas› lâz›md›r; kimse görmesin diye. Çünkü Hz. Ali
camide namaz k›larken flehit edilmiflti. Namaz›n öyle orta yerde k›l›n-
mamas› gerekti¤i görüflü yayg›nd›r. Buna ra¤men pek çok Alevî Müs-
lüman befl vakit namaz›n› k›lar. Namaz›n önemli rükünleri bütün mez-
heplerde ortakt›r. El ba¤lamak gibi baz› uygulamalarda farkl›l›k görülür,
o da Peygamberimizin farkl› uygulamalar›n›n bulunmas›ndan kaynak-
lanm›flt›r. O, bazen elini ba¤lam›fl bazen ba¤lamam›flt›r. Sahabeden bir
k›sm› o uygulamalardan birini görmüfl ve onu devam ettirmifltir, bir k›s-
m› da di¤erini. Bu farklar namaz›n dua olma özelli¤ini ortadan kald›r-
maz, ikisi de namazd›r. Ama sen ders kitaplar›nda namaz› resimlerle
gösterir, k›yamda el ba¤lanacak diye, onlardan sadece bir türünü ö¤retir-
sen, ö¤renciler onu namaz›n flart› gibi alg›larlar. Namaz› ille resimlerle
göstermek gerekiyorsa, bir de¤il daha çok farkl› uygulamalar›n oldu¤unu
da göstermek zorunday›z. Çocu¤un kafas›na bu tür farkl›l›klar›n ola-
bilece¤i fikri girerse di¤er anlay›fllara aç›k olmas› için ilk donan›m›
kazanm›fl olacakt›r.

AD. Anne-baban›z sizin ilâhiyatç› olman›z› nas›l karfl›lad›?
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B B. Ben babamdan çok küçük yaflta ayr›lm›fl›m. Annem terzilik yaparak
hayat›n› kazanmaya çal›flan bir kad›nd›. Kendisini vaktiyle k›z oldu¤u
için okutmam›fllar. Daha sonra kurslara gitmifl, ilkokul diplomas› alm›fl
ve akflam sanat okullar›nda dikifl ö¤renmiflti. Benim flu ya da bu okula
gitmem konusunu hiç tart›flmad›, sadece mutlaka okumam› istedi. Ben
liseden sonra ilk olarak Fen Fakültesi Kimya Mühendisli¤i Bölümüne
girmifltim. Bir y›l sonra oray› b›rak›p ‹lâhiyata geçti¤imde annem biraz
üzülmüfltü. Çünkü önceleri komflular k›z›n ne olacak diye sordu¤unda,
“Mühendis olacak” derken çok özenilerek karfl›land›¤›n› düflünüyor,
“‹lahiyatç› olacak” deyince pek öyle karfl›lanmad›¤›n› fark ediyordu. ‹n-
sanlar o zamanlar ilâhiyatç› olman›n ne demek oldu¤unu bilmiyorlard›.
Ayr›ca fakirlikle bafla ç›kmak insanlar›n birinci meselesidir, çok maafl
getiren meslekler çok da itibar getiriyordu. ‹nsanlar bilgilendikçe tepkiler
de yumufluyor, bilinçli oluyor.

A D . Ben yine entelektüel/bilimsel soy kütü¤ünüze dönmek istiyorum.
Son bir kaç y›l içinde okudu¤unuz, takdir etti¤iniz, takibe de¤er bul-
du¤unuz kifliler, kitaplar, konular nelerdir?

B B. Muhammed Esed’i çok okuyorum, onun yorumlar›n›, eski ile yeniyi
birlefltirmesini be¤eniyorum. Kad›n meselelerini farkl› Türkçe ve yaban-
c› kaynaklardan izliyorum. Farkl› kültürler, dinler ve mezhepler aras›
konularla ilgileniyorum. Özellikle din e¤itimi yolu ile bar›fla katk›
yap›labilece¤ine inan›r›m. Din ve Bar›fl için Dünya Konferans› (WCRP)
ile ilgiliyim.

AD. Söylemek, eklemek istedikleriniz; tavsiyelerinizle bitirelim ister-
seniz…

B B. Do¤ru oldu¤una inand›¤› yolda kararl› olmak, fakat elefltiriye ve
geliflmeye aç›k olmak.
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Citation/©– Durmufl, A. (2003). A leader name on Turkish religious edu-
cation: Beyza Bilgin / Türk din e¤itiminde öncü bir isim: Beyza Bilgin.
Journal of Values Education (Turkey) / De¤erler E¤itimi Dergisi, 1
( 3 ) , 1 4 5 - 1 6 7 .

Abstract–  Prof. Dr. Beyza Bilgin, who started his academic career in
the area of religious studies in 1956, is the first religious educator
achieving the title of professorship in religious education. In the pres-
ent article, Prof. Dr. Beyza Bilgin who contributed significantly in the
area of religious eduction in Turkey is studied in terms of his life and
studies. Through an interview with him, his thoughts and intellectual
advanture are presented. 
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