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Özet- Bu makalede ‹srail’in dinî, kültürel ve siyasî yap›s›ndan bafllanarak bunlar›n etki alan›nda olu-
flan genel e¤itim sistemi ve bu sistem içerisinde din e¤itiminin yeri ele al›nmakta, din e¤itimiyle il-
gili yeni yönelimler ve tart›flma konular›na de¤inilmektedir. Baflka ülkelerden farkl› ve kendine öz-
gü olan ‹srail okul sisteminde özellikle dinin okul sisteminde ve ö¤retim programlar›nda yer al›fl›n-
daki farkl›l›k dikkat çekmektedir. Bu çerçevede ‹srail e¤itim sisteminin tarihsel arka plan› incelene-
rek geleneksel okullardan yeni okul türlerine geçifl ve bu arada partilere ba¤l› okullar›n aç›l›fl› ve bu

sürecin zaman›m›za kadar uzanan etkileri üzerinde durulmufltur. Okul kademeleri ve okul türleri

içerisinde dinî e¤itimin yeri ele al›nm›fl, din e¤itimi etraf›nda devam eden tart›flmalar sosyal s›n›f ay-
r›mlar›, müfredatlar, finansman ve denetim alanlar›nda incelenmifltir. Yahudi olmayan dinî grupla-
r›n e¤itimi ve devam etmekte olan ‹srail-Filistin sorunu sebebiyle bu alanda yaflanan s›k›nt›lara ifla-
ret edilmifltir. Makale, toplumsal s›n›flar ve din-devlet iliflkileri bak›m›ndan zaman›m›zdaki ülkeler-
den farkl› bir profil ortaya koyan ‹srail’in, bu iliflkiler a¤›nda flekillenen e¤itim yap›lanmas›na dair

genel bir çerçeve sunmaya çal›flm›flt›r.

Anahtar Kelimeler- ‹srail, Din E¤itimi, Devlet E¤itimi, Siyonizm, Yahudilik.

Ñ

‹srail, 1948’de kurulan genç bir devlettir. Yahudi toplumunun bundan önce çok
uzun bir dönem boyunca devlet ve yerleflik e¤itim sistemi tecrübesi bulunma-
maktad›r. Buna ra¤men, bu yeni devletin e¤itim sistemi üzerine genifl bir litera-
tür vard›r. Bunun sebebi, e¤itimin ‹srail devletinin varl›¤› için tafl›d›¤› anlamda
aranabilir. Modern toplum aç›s›ndan e¤itimin, toplumun ortak de¤erler ve
amaçlar do¤rultusunda varl›¤›n› sürdürmesinin bir yolu olarak düflünülüyor ol-
mas›, ‹srail devletinin kuruluflunda bariz bir flekilde görülebilir. 

Ülkelerin e¤itim sistemlerinin flekillenmesinde, genel olarak o ülkenin tari-
hî, toplumsal ve kültürel süreçlerinin önemli etkisi vard›r. Özellikle din e¤i-
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timi politika ve yaklafl›mlar›n›n e¤itim aç›s›ndan teknik bir konu olmaktan
çok, din anlay›fl› ile din ve devlet aras›ndaki iliflkiler a¤›ndan etkilendi¤i gö-
rülmektedir. Bu sebeple ‹srail’de din e¤itimini ele almak için önce bölgenin
tarihine, dinî, kültürel ve siyasî yap›s›na göz ataca¤›z.

Filistin bölgesi, dört yüz y›ll›k Osmanl› hâkimiyetinden sonra (Metz, 1988)
‹ngiliz mandas›nda iken Birleflmifl Milletler taraf›ndan burada bir Yahudi
devleti kurulmas›na karar verildi ve bu karar›n ertesinde ‹srail devleti kurul-
du. Milletleraras› Yahudi örgütlerinin uzun ve mücadeleli politikas› ve Yahu-
di sorunundan art›k kurtulmak isteyen büyük güçlerin buna destek vermesi
sonucu kurulan devletin nüfusu, o tarihten bu yana h›zlanan bir tempo ile
artm›fl, bir yandan da etnik köken bak›m›ndan büyük de¤ifliklikler göster-

mifltir.1 Bunun nedeni, dünyaya da¤›lm›fl olan Yahudilerin, Yahudili¤in do-
¤um yeri sayd›klar› Arz-› Mev’ûd’a dönerek bu topraklara sahip olmak iste-
meleridir. Bu e¤ilim daha sonra e¤itim sisteminin ana karakteri üzerinde de
belirleyici olacakt›r.

Bugün yaklafl›k alt› milyon olan (‹srail Ankara Büyükelçili¤i, t.y.) ülke nüfu-
sunun % 80.5’i Yahudi, % 14.6’s› Müslüman, % 3.2’si Hristiyan ve % 1.7’si
Dürzî’dir. ‹srail’e göç süreci zaman zaman farkl›laflmakla birlikte günümüz-
de de sürmektedir. 1991’de Yahudi nüfusunun % 62’sini ‹srail’de, geri kala-
n›n› ise d›fl ülkelerde do¤anlar meydana getiriyordu (Erinç, 2001). 1990’da
yeni bir göç hareketinin yafland›¤› ülkede 1990-2002 y›llar› aras›nda ülke
nüfusunu % 20 oran›nda art›racak flekilde bir milyon kifli ‹srail’e göç etmifl-
tir (Sprinzak, Bar, Segev & Levi-Mazloum, 2004).

Siyasî Yap›lanma

Siyonizm fikri Yahudi siyasî hayat›nda merkezî bir role sahiptir ve ‹srail dev-
letinin kuruluflunda büyük katk›da bulunmufltur. Türkiye’de ve belki baflka
pek çok ülkede tamam›yla olumsuz bir anlamda, emperyalist bir hareketi ifa-
de için kullan›lan siyonizm kelimesi, Yahudiler için farkl› bir anlama gel-
mektedir. Siyonizm en k›sa ifadesiyle Yahudi ulusal hareketidir. Yahudi ulu-
sunun tarihî do¤um yeri olan ‹srail topraklar›nda yeniden do¤may› ve yeni-
lenmeyi savunur. ‹srail topraklar› ve Kudüs’e, Kutsal Kitap’ta kullan›lan is-
miyle Siyon’a dönmek, iki bin y›l önce bu topraklardan Yahudilerin sürgü-
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1 Baz› kaynaklara göre 1800 y›l›nda Filistin’de yaflayan 275.000 kiflinin ancak 7.000 kadar› Musevî
idi. Sonraki y›llarda Arap nüfusun göç vermesi, Yahudi nüfusun ise göç almas› ile durum
tamam›yla de¤iflti. bk. Erinç, 2001.



nünden bu yana Yahudi dinî hayat›n›n temel tafl› olmufl ve Yahudi dualar›-
na, ritüel, edebiyat ve kültürüne yerleflmifltir. Siyonizm kelimesinin etimolo-
jisi, ‹srail halk›n›, ‹srail töresini ve ‹srail topra¤›n› birlefltiren ba¤lar›n eskili-
¤ini, binlerce y›ll›k özlemleri ça¤r›flt›r›yor olsa da “izm” eki, onu on doku-
zuncu yüzy›l ideolojilerine, ulusal hareketlerine ba¤lar. Modern siyonizm on
dokuzuncu yüzy›l sonlar›nda Do¤u Avrupa’da Yahudilerin katledilmelerine
ve Bat› Avrupa’daki antisemitizme karfl› bir tepki olarak do¤mufl, ata yurdu-
na yönelik eski dinî ve tarihî ba¤lar›, ‹srail topra¤›nda modern bir Yahudi
devleti kurmay› amaçlayan modern bir ulusçuluk anlay›fl› ile kaynaflt›rm›flt›r
(Boyer, 1992; Ça¤layan, 2004).

On sekiz ve on dokuzuncu yüzy›l boyunca süren Yahudi ayd›nlanmas› (Has-
kalah) siyonizmin ortaya ç›k›fl›n›n temel dinami¤idir. Yüzy›llar boyunca Av-
rupa’da farkl› âdet ve yaflay›fllar› ile öteki olarak görülen ve ço¤unlukla afla¤›
tabakay› oluflturan Yahudilerin hayatlar›ndaki en önemli belirleyici unsur di-
nî kurallar olmufltur. Alternatif konumundaki Hristiyan dünyas› da benzer
dinî hiyerarflisi ile pek farkl› de¤ildir. Avrupa’n›n yaflad›¤› Rönesans ile bir-
likte Yahudilere, yaflad›klar› gettolar›n ötesindeki hayat ilk defa daha cazip
görünmüfl ve Yahudi kalmakla birlikte bunlara sahip olmak fikri, Yahudi ay-
d›nlanmas›n› do¤urmufltur (Silver, 1998). Bu, Yahudiler için dinî kurallar›n
belirleyicili¤ini kaybetti¤i bir hayatt›r ayn› zamanda. Seküler Yahudilik, hat-
ta ateist Yahudili¤in mevcudiyetini zikretmek, bu çal›flmada daha sonraki
e¤itimsel tart›flmalar› anlamak için faydal› olacakt›r. 

Siyonist düflünce, dinî motifleri kullanmakla birlikte dinî kaynakl› de¤ildir.
Onun için ilk ortaya ç›k›fl›ndan itibaren ana çizgisi itibar›yla seküler bir ka-
rakterdedir. Yahudi siyonizm hareketinin ortaya ç›k›fl› ile bat›da ulus devlet
fikrinin ve bu arada milliyetçi düflüncenin oluflumu aras›nda bir paralellik
görülebilir. Genelde bu dönemde ortaya ç›kan milliyetçi söylemlerin do¤al
olarak dinî düflünme ve dinî etki biçimine muhalefetleri söz konusudur ve
bu sebeple en az›ndan bafllang›çta seküler niteliklidirler. 

Seküler karakteri sebebiyle Yahudilerin hepsinin siyonizm fikrini paylaflt›¤›
söylenemez. Yahudilerin ço¤u ‹srail ülkesine dönüflün ancak ilâhî bir müda-
haleyle mümkün olabilece¤ini düflünmekteydi. Bu nedenle insanî amaçlarla
yürütülecek bir “Yahudilerin Filistin’e yerlefltirilmesi tasar›s›” baflar›s›zl›¤a
mahkûm bir günahtan ibaretti. Geçen yüzy›l›n bafl›nda Ahad Ha’am’›n bafl›-
n› çekti¤i grup da as›l sorunun manevî zenginliklerini kaybeden Yahudilik-
te oldu¤unu savunmufltur. Filistin’de kurulacak bir Yahudi devleti tüm Ya-
hudileri alamayacakt›r. Burada dünyadaki tüm Yahudilere ›fl›k tutacak ma-
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nevî bir merkez ve kaliteli bir Yahudi hayat› oluflturulmal›d›r (Boyer, 1992;
Ça¤layan, 2004). Bugün bu fikirlerin takipçisi olan düflünce, Ortodoks Ya-
hudilik olarak adland›r›lmaktad›r. 

Yahudi ayd›nlanmas›n›n öncesinde insanlar az ya da çok dindar olabilse de
Yahudili¤in asl›na yönelik bir fikir ayr›l›¤› mevcut de¤ildi. Dolay›s›yla Orto-
doks Yahudilik diye bir fley yoktu. Avrupa’da reformun yükselifliyle reform
taraftar› Yahudiler, Yahudi kalmakla birlikte bu medeniyet içinde yer alma-
lar›n› sa¤layacak revizyonist bir dinî anlay›fla yöneldiler (Silver, 1998). Sekü-
lerler, revizyonistler, Ortodoks Yahudiler olmak üzere çeflitli gruplar böyle-
ce teflekkül etmeye bafllad›. Revizyonistlerle birlikte Yahudili¤in ne oldu¤u
konusunda özellikle bugün devam eden farkl› yorumlar ortaya ç›kt›. Bir ki-
fliyi Yahudi yapan ve di¤erlerinden ay›ran belirleyici unsur din olarak görü-
lür. Buna karfl›l›k seküler Yahudilik, kimlik olarak bütünüyle dinden temiz-
lenmesi mümkün olmasa da aflk›n olan› kabul etmeyen bir yap›ya sahiptir ve
muhtemel bir tanr›ya karfl› kay›ts›z kalmay› ifade etmektedir (Silver, 1998).

Siyonizm, köken itibar›yla seküler olmakla birlikte milliyetçi siyonist ruhun,
Yahudileri dine geri döndürebilece¤i düflüncesiyle zamanla dindarlar da bu
fikir içerisinde yer ald›. Böylece dinî siyonizm ortaya ç›kt› ve ilk dinî siyasî
parti olan Mizrachi (Ruhanî Merkez), bu harekete ba¤l› olarak “Torah” (Ya-
hudi dinine iliflkin tüm yasa ve ö¤retiler) için savaflmak üzere 1902’de kurul-

du.2 Mizrachi Partisi bu tarihten itibaren siyonistlerle çal›flarak dinci ve lâik
kesim aras›nda bir arac› görevi görmüfltür. Mizrachi’ye tepki olarak 1912’de
kurulan Agudat Israel Hareketi (‹srailliler Birli¤i), ‹srail devleti kurulurken
devletin Tevrat’a dayal› olmas›n› istemifltir. Ancak, Birleflmifl Milletler tara-
f›ndan tan›nmas› için devletin seküler olmas› gerekmektedir. Parti, ‹srail si-
yasî hayat›nda iktidara gelen koalisyonlar içinde dinî blok olarak hep yer al-
m›flt›r. D›fl politika ve güvenlik gibi konularda fikir beyan etmeyen parti, bu-
gün de enerjisini ‹srail’in bir din devleti olarak yap›lanmas›na ve ayr› e¤itim
sistemini sürdürmeye yöneltmektedir (Ça¤layan, 2004).

Dinî kesim içerisinde 1935’te kurulan Neturei Karta (Kentin Bekçileri) gibi
afl›r› gruplar da vard›r. ‹srail devletinin kurulmas›na, seçimlere ve devlete ait
tüm eylemlere karfl› ç›kan bu hareket, Kudüs’ün Yahudilikten dönenlerce yö-
netildi¤ini, Tanr›’ya karfl› gelen Yahudi devletinin Holokost’tan daha beter bir
felâketle sona erece¤ini söyler. Hiçbir ulusa, halka ve dile karfl› nefret, düflman-
l›k, çat›flma ve savafl› kabul edilemez görür; zira Tevrat sürgündeyken Yahudi-
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2 Mizrachi hareketi 1902’de bir örgüt olarak kurulmufl, 1911’de partiye dönüflmüfltür. 



lere bunu emretmemifltir. Her f›rsatta ‹srail’in karfl›s›nda Filistinlilerle birlikte
saf tutan hareketin, ‹srail’de devlete karfl› olmakla büyük tepki çekmesine ra¤-
men, varl›¤›n› sürdürmesine izin verilmektedir (Ça¤layan, 2004). 

Özetle siyonist hareket, en bafl›ndan beri seküler ve dinî olmak üzere iki
farkl› temel görüflü içinde bar›nd›rm›fl, bu ikisi aras›nda ‹srail’in kuruluflu
öncesinde ve sonras›nda sürekli bir çat›flma yaflanm›flt›r. Siyonist olmayan ve
ço¤unlukla ba¤›ms›z hareket etmek arzusunda olan dinî gruplar› da ilâve
edince ‹srail’in siyasî yap›s›n›n ana hatlar› ortaya ç›kmaktad›r. 

Din-Devlet ‹liflkileri ve Lâiklik-Dindarl›k Tart›flmas›

‹srail devletinin kuruluflundan sonra devletin din ile iliflkisi net olarak be-
lirlenmemifltir. Bu yeni oluflumda dinî uygulamalar›n alan›n› belirleyen
kapsaml› bir düflünce yoktu. Bu belirsizlik, ‹srail’in ba¤›ms›zl›k bildirisine
de yans›m›fl, dinle ilgili ifadeler genel ve yoruma aç›k olarak ifade edilmifl-
tir. ‹srail’de bugün hâlen söz konusu olan lâiklik-dindarl›k tart›flmas› bu
belirsizlik üzerinden sürmektedir. Asl›nda sorunun, Yahudi dininin daha
önce karfl›laflmad›¤› konularla yüz yüze gelmesinden kaynakland›¤› belir-
tilmektedir. Din, ‹srail devleti için ne derece sorun ise bu devletin kurulu-
flu da Yahudilik için o derece büyük bir sorun olmufltur (fiami, 2002).
Çünkü, modern anlamdaki seküler devlet mefhumu, dinî literatür aç›s›n-
dan bir sorun oluflturmaktad›r. Yahudiler kendi fleriatlar› do¤rultusunda
bu tür bir devletin ihtiyaç duydu¤u konulara, devletin ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlar›nda, iç ifllerinin yürütülmesinde, d›fl iliflkiler alan›nda ce-
vaplar üretmede de zorlanmaktad›r. 

Yahudili¤e has bir görüfl olan din ve millet birli¤i sebebiyle Yahudileri bir
araya getiren ‹srail devleti için dinin merkezî bir konumda oldu¤u ilk akla
gelendir. Yahudilikte din ve millet aras›ndaki uyuma ra¤men bafllang›çta si-
yonizm hareketinde büyük ço¤unluk, dinî de¤erlere ba¤l› olmad›¤› gibi dine
inanm›yordu da. Kurulan yeni devlet, kendisi ile Yahudilik dini aras›nda bir-
lik ilkesini kabul etmemifl, bununla birlikte ‹srail devleti din ifllerini düzen-
leme görevini üzerine alm›fl, yasama alan›nda dinî esaslar› dikkate alm›fl, di-
nî örgütlenmelere kanunî yetkiler vermifl, dindarlara dinin de¤iflik emirleri-
ni yerine getirme imkân› sa¤lam›flt›r. Kilise benzeri dinî bir otorite kurumun
mevcut bulunmad›¤› ‹srail’de dinî gruplar kendi dinî görüflleri do¤rultusun-
da hareket etmektedir. Ba¤›ms›z olmas› gerekti¤i tart›fl›lan Hahambafl›l›k ku-
rumu, devlete ba¤l› olarak faaliyet göstermektedir (fiami, 2002).
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Din konusundaki tart›flman›n taraflar›ndan biri olan lâik siyonizm, Yahudi
halk›n›n her yönüyle bir halk oldu¤unu, dinin bu halk›n kabullendi¤i de¤er-
lerden ve kiflilik görüntülerinden biri oldu¤unu kabul eder. Yahudili¤e, “Ya-
hudi halk›n›n kutsal kültürü” olarak bakar. “Vaat edilmifl topraklar”a bir
halk efsanesi olarak baksa bile bundan siyasî bir program ç›karabilmifltir.
Devletin kuruluflu esnas›nda daha etkin olan lâik ve sosyalist siyonistlerin
dinî gruplar üzerinde uzun zaman bask›s› söz konusu olmufltur. Lâik siyo-
nist e¤ilimdeki devletin resmî din söylemi, siyonizm için malzeme olufltura-
cak ölçüdedir; ancak 1967 ve 1973 savafllar› sonras›nda resmî dinin genel
söylemleri ile çeliflen, karfl› ç›kan, toplumu tabandan Yahudilefltirmeye ve di-
nî kurallara ba¤l› kalmaya dönüfl için gayret sarf eden dinî gruplar›n etkinli-
¤inin artt›¤› gözlenir. Do¤ru bir de¤erlendirme yapmak için bu dinî uyan›-
fl›n, ayn› dönemde benzer flekilde ‹slâm dünyas›nda ve Hristiyan dünyas›nda
da meydana geldi¤ini ifade etmek gerekir (fiami, 2002).

Dinî bir otorite merkezi olmamakla birlikte bugün gündelik hayat›n belirlen-
mesi aç›s›ndan ülkenin dinî liderli¤i Ortodoks ve ultra Ortodoks partilerin
etki alan›ndad›r. Bu nedenle kürtaj, evlilik ve boflanma, Yahudilerin özel ye-
me içme kurallar›n›n uygulanabilmesi için yap›lan düzenlemeler (meselâ et
ve süt ürünlerinin ayn› lokantada servis yap›lmamas› gibi), fiabat’a3 uyulma-
s›, dinî e¤itim sisteminin geniflletilmesi ve ultra Ortodoks kad›n ve erkekle-
rin askerlikten muaf tutulmalar› ve kimin Yahudi oldu¤unun belirlenmesi
(annesi Yahudi olmayanlar Yahudi olamaz) gibi konularda  yetki Ortodoks
hahaml›¤›n kontrolündedir (Ça¤layan, 2004). 

‹srail halk kesimleri içerisinde dinî gruplar etkin görünmekle birlikte lâik
kesim say›ca çok daha fazlad›r. Bununla birlikte ‹srail’de sa¤ ve sol taraflar
aras›nda siyasî dengeyi oluflturan küçük partiler yönetime ortak olmufllar,
kendi de¤erlerini ço¤unluk üzerinde hâkim k›labilmifl ve isteklerinin bir k›s-
m›n› elde etmifllerdir (fiami, 2002). 

Etnik ve Kültürel Yap›

Yahudi toplumunu oluflturan gruplar ana hatlar›yla Aflkenaz Yahudileri, Se-
farad Yahudileri, Oriental Yahudiler, Etiyopya /Afrika Yahudileri ve Sovyet
Yahudileridir. Aflkenazlar, ‹srail’e ilk göç eden, merkez Avrupa’dan gelen,
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3 ‹fl yap›lmas› yasak olan kutsal cumartesi günüdür.  fiabat saatleri süresince d›fl seferler de dâhil ol-
mak üzere bütün uçak seferleri ve toplu tafl›ma araçlar›n›n faaliyetleri durur. Kudüs’te lokanta ve
e¤lence yerleri de dâhil olmak üzere dükkânlar kapan›r.



devletin kuruluflunda rol oynayan, siyasî yaflamda önemli a¤›rl›¤a sahip olan,
seküler anlay›fla sahip, ideolojik olarak sosyalist veya sosyal demokrat, daha
fazla politize olmufl bir gruptur. Sefarad Yahudileri ise aslen ‹spanya ve Por-
tekiz’den gelmifllerdir. Sefarad kelimesi, daha sonra Müslüman ülkelerden
gelen ve Arapça konuflan Oriental Yahudileri de kapsayacak flekilde Aflkenaz
olmayanlar› ifade için kullan›lm›flt›r (Elazar,1995; Metz, 1988). Gerek mad-
dî durum gerekse dinî bilgiler bak›m›ndan son derece zay›f olan Afrikal› Ya-
hudiler ve Sovyet Yahudileri ise 1980’lerin sonunda bir operasyonla ‹srail’e
getirilmifltir. Her iki grup da ülkede flüpheyle karfl›lanm›flt›r (Özmen, 2001).  

Aflkenaz ve Sefarad Yahudileri aras›ndaki ayr›m, dinî ritüel ve ayinlerinde
farkl›l›¤a yans›yacak flekilde çok eskilere dayan›r. Sefaradlar ülke nüfusunun
ço¤unlu¤unu oluflturmakla birlikte kendilerini ikinci s›n›f vatandafl olarak
hissetmektedir. Bu geri kalm›fll›¤›n e¤itim sahas›na bir yans›mas› olarak Ori-
ental Yahudiler ile Aflkenaz Yahudilerinin e¤itim seviyeleri aras›nda bir fark
hep olagelmifltir. Örne¤in 1986’da Aflkenazlarda ortalama e¤itim alma y›l›
12.2 iken, Oriental Yahudilerde 10.4’tür. Yüksek ö¤renime kat›lma oranla-
r›nda da farkl›l›k gözlenmektedir (Metz, 1988).

‹srail’de etnik farkl›l›klara dayanan gerilimler Yahudi diasporas›n›n kültürel
farkl›l›¤› ve da¤›n›kl›¤›n›n bir ürünüdür. Yüz üç ülkeden gelen ve yetmifl fark-
l› dili konuflan insanlardan oluflan Yahudi toplumu (Metz, 1988) kozmopolit,
birbirleriyle çat›flabilecek parçalardan oluflan bir yap› arz etmektedir. Filistin
sorununun, ‹srail toplumunu birbirine ba¤layan öteki vazifesi gördü¤ü ve e¤er
tamamen bar›fl gerçekleflirse bu kez Yahudi toplumunun kendi içinde bir mü-
cadeleye giriflebilir durumda oldu¤u dile getirilmektedir (Özmen, 2001). 

Sonuç olarak çok kesimli ve çok partili ‹srail siyasî kültürel yap›s›nda siyo-
nistlerden (lâik, sosyalist, dinci veya revizyonist) Siyonist olmayanlara ve ul-
tra Ortodokslara, Avrupa kökenlilerden Asya ve Orta Do¤u kökenlilere ka-
dar pek çok grup temsil edilmektedir. ‹srail e¤itim sistemi, ana hatlar› veri-
len bu siyasî kültürel yap› ile do¤rudan ilgili görülmektedir.

‹srail’in Genel E¤itim Sistemi

Tarihsel Arka Plan

Geleneksel okullardan yeni okul türlerine geçifl

Yüzy›llard›r farkl› devletler içerisinde az›nl›k gruplar› olarak yaflam›fl olan
Yahudi toplumlar› için devlet yeni bir tecrübe oldu¤u gibi, geleneksel e¤itim
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sisteminden devletin e¤itim sistemine geçiflte pek çok de¤ifliklik yaflanm›flt›r.
Geleneksel Yahudi toplumunun çocuklar›n dinî e¤itimiyle ilgili olarak iki
kurumu bulunagelmifltir: ‹lkokul ça¤› ve daha küçük yafltaki çocuklar için
“Chedar” ve ortaokul ve daha büyük yafltaki çocuklar için “Yefliva”. Bunlar
Yahudi gelene¤ini genç nesillere aktarmak amac›yla faaliyet gösteren okul-
lard› ve dünyevî bütün konular ve meslekî bilgiler hariçte tutularak sadece
Torah ve Talmud e¤itimi verilirdi. Hayata ve mesle¤e haz›rlama ifli aile, sina-
gog vb. baflka kurumlara b›rak›lm›flt›r. Yahudi toplumunun tamam›yla gele-
neksel olarak mevcudiyetini sürdürdü¤ü uzun dönem boyunca Yahudi e¤iti-
mi bütünüyle Yahudi de¤erleri ve dünya görüflünün deste¤i ve idaresi alt›n-
dayd› (Bar-Lev, 1984).

On sekizinci yüzy›l›n sonlar›na do¤ru sosyal, politik, ekonomik ve manevî
alandaki de¤iflimler sonucu Yahudi toplumunda meydana gelen zay›flamadan
e¤itim sistemi de etkilendi. Bu dönem, di¤er toplumlarda oldu¤u gibi Yahu-
diler için de geleneksel e¤itim kurumlar›ndan modern okullara geçifle sahne
oldu. On dokuzuncu yüzy›l boyunca, baflta Almanya ve daha sonra da di¤er
ülkelerde geleneksel e¤itim kurumlar›n›n meflruiyetini zedeleyecek tarzda,
genel ve meslekî e¤itimi esas alan modern kurumlara dayanan yeni tarz bir
Yahudi e¤itimi oluflmaya bafllad›. Ortodoks karakterdeki din adamlar› elitinin
gittikçe h›z kazanan bu harekete karfl› ç›kma ve durdurma giriflimleri baflar›-
s›z kald›. Sonuç olarak diasporadaki pek çok Chadarim [Chedar’›n ço¤ulu] ve
Yeflivot [Yefliva’n›n ço¤ulu] okulu, ö¤rencilerinin büyük bir k›sm›n› kaybetti.
Benzer bir süreç Filistin’deki Yahudiler aras›nda da –eski sistemi takip eden
küçük gruplar hariç- on dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yafland›. Böyle-
ce geleneksel e¤itimin d›fl›nda e¤itim veren okullar›n aç›lmas›, din e¤itimi
için ayr› okullar›n aç›lmas›n› gündeme getirdi (Bar-Lev, 1984). 

Partilere ba¤l› okullar›n aç›l›fl›

Yukar›da sözünü etti¤imiz geleneksel okul yap›s›n›n farkl›laflma süreci ayn›
zamanda Yahudilerin bir k›sm›n›n din konusunda farkl› düflündü¤ü, bunu
siyasî tav›rlar›na ve e¤itim anlay›fllar›na da yans›tt›¤› bir dönemdir. Yine yu-
kar›da sözü edilen çeflitli dinî ve siyonist gruplar, devletin kuruluflu öncesin-
de hem parti olarak siyasî oluflumlar›n› hem de kendi anlay›fllar› do¤rultu-
sunda e¤itim kurumlar›n› oluflturmaya bafllam›fllard›r. 

Örne¤in daha devletin kuruluflu öncesinde Filistin’deki e¤itim sisteminin
nas›l olaca¤›, ilk siyonist kongrelerini bölen en önemli tart›flma konusu ol-
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mufltur. Seküler siyonist grup, e¤itim sisteminin kendi görüfllerini destekle-
yecek flekilde millî bir ruh üzerine kurulu, ortak ve seküler bir e¤itim olma-
s› gerekti¤i konusunda ›srarl› iken, kongredeki dinî grup e¤itim ve kültürle
ilgili konular›n siyonist hareket taraf›ndan de¤il, yerel topluluklar taraf›ndan
ele al›nmas›n› savunmufltur. Zira kendi topluluklar› üzerinde güçlerinin de-
vam›ndan emin olmak istemifl, seküler bask›dan, ortak e¤itim içinde inanç-
lar›n› devam ettiremeyerek erimekten korkmufllard›r. Bu mücadeleler ara-
s›nda kurulan Mizrachi Partisinin yay›nlad›¤› ilk bildirinin oda¤›nda din e¤i-
timi ihtiyac›na yap›lan vurgu vard›r. 1902’de Mizrachi Hareketi’nin kurulu-
fluna paralel olarak ilk dinî siyonist okul da 1904’te aç›lm›flt›r. E¤itime siyo-
nist organizasyonun herhangi bir deste¤i ya da müdahalesini kabul etmeyen-
ler ise Agudat Israel partisini kurmufltur (Gross, 2003; Shamai, 2000). Böy-
lece yüzy›l›n bafl›nda din e¤itimi ile ilgili tart›flmalar ‹srail siyasî yap›s›n›n
oluflumunda da etkili olmufltur.

Mizrachi’nin kendi otonom e¤itim kanal›n› elde etmesinden sonra sosyalist
gruplar da kendi otonom iflçi kanal›n› kurmufltur. Böylece geride kalan, bir
ayr›ma dayanmayan, sosyalist olmayan fakat seküler olan ve genel siyonist-
lerle iliflki içinde olanlar genel e¤itim kolunu oluflturmufltur. Sonuçta daha ‹n-
giliz mandas› döneminde devlet destekli birkaç otonom siyonist e¤itim kolu
Filistin’de ifllemekteydi: (i) Seküler ve ba¤lant›s›z genel e¤itim kolu, (ii) sos-
yalist iflçiler grubu ve (iii) dinî Mizrachi grubu. Bu ayr›l›k, ayn› zamanda ge-
nel ve müflterek bir siyonist e¤itim fikrinden vazgeçilmesi anlam›na geliyor-
du (Shamai, 2000). Bunlara ilâveten siyonist olmayan Ortodoks karakterde-
ki ba¤›ms›z din e¤itimi kolu ile birlikte ‹srail’de genel olarak e¤itim sistemi-
nin ana hatlar› daha devletin kuruluflu öncesinde belirmifl olmaktad›r. 

Bu e¤itim kollar› devletin kuruluflu sonras›nda da varl›klar›n› yine parti ba¤-
lant›l› olarak devam ettirmifl, her biri kendi amaçlar› do¤rultusunda, ülkeye
gelen göçmen çocuklar üzerinde toplumsallaflt›rma ve siyasî yap›y› oluflturma
yolunda s›k› bir yar›fla giriflmifltir. 1953 y›l›na gelindi¤inde ise ç›kar›lan Devlet
E¤itim Kanunu okullarda politik propaganday› yasaklam›fl, okullar›n do¤ru-
dan parti ba¤lant›l› olmas›na son vermifl ve millî bir okul sistemi kurmay› esas
alm›flt›r. Amaçlar› ve bugüne kadarki ifllerli¤ini afla¤›da ele alaca¤›m›z bu ka-
nun ile lâik ve dinî olmak üzere iki farkl› devlet e¤itimi tan›nm›flt›r. Bu kanun-
la devlet e¤itimi d›fl›nda kalmak isteyen ve kanun kapsam› d›fl›nda olan Orto-
doks dinî gruplar taraf›ndan iflletilen okullar da tan›nm›flt›r (Metz, 1988). 

Devlet okulu sisteminde parti ba¤lant›s› organik olarak kesilse de kurulu-
flunda dinî siyonizm hareketini temsil eden dinî devlet okullar›, bu fikrî ka-
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rakterini sürdürmektedir. Ba¤›ms›z dinî guruplar›n parti ba¤lant›s› ise bir so-
run oluflturmamaktad›r. 

E¤itimle ‹lgili Düzenlemeler

1949 Zorunlu E¤itim Kanunu, 1953 Devlet E¤itim Kanunu, 1958 Yüksek
Ö¤retim Konseyi Kanunu ve 2000 Ö¤renci Haklar› Kanunu, ‹srail’de e¤itim
sistemini belirleyen önemli düzenlemelerden baz›lar›d›r (Sprinzak ve di¤er-
leri, 2004). 1949’daki zorunlu e¤itim yasas› ile, paras›z, ulusal ve zorunlu il-
kö¤retim esas› getirilmifltir. 1953’teki Devlet E¤itim Kanunu ise e¤itim siste-
minin genel olarak içerik ve iflleyiflini, okul türlerini belirlemifl, bu bak›mdan
‹srail’in e¤itiminde bir dönüm noktas› oluflturmufltur (Metz, 1988). 

Az›nl›klar›n e¤itimi de 1949’daki Zorunlu E¤itim Kanunu ile düzenlenmifl-
tir. Arapça konuflulan okullar resmî olarak karma e¤itim verirler ve yerel
Arap e¤itim otoriteleri taraf›ndan yönetilirler. E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› Arap-
lar›n e¤itim ve kültür ifllerinden sorumlu birim, Arap okullar›n›n koordinas-
yonunu ve denetimini yürütür. Di¤er Yahudi ve Hristiyan dinî az›nl›k grup-
lar› dinî ilimlere önem veren kendi okullar›n› herhangi bir denetim ve dev-
let deste¤i olmadan idare edebilirler (Brickman, 1971).

1953’teki Devlet E¤itim Kanunu seküler ve dinî e¤itimle ilgili kavramlara
aç›kl›k getirmifl ve flu tan›mlar› yapm›flt›r (Bar-Lev, 1984):

Devlet e¤itimi, siyasî, nesebî veya partizan amaçlara dayanmayan bir müfre-
data göre yürütülen, devlet taraf›ndan sa¤lanan ve yönetilen e¤itimdir.

Dinî devlet e¤itimi, müfredat›, ö¤retmenleri, teftifl mekanizmas› gibi unsurla-
r› ve yaflam tarz› itibar›yla dinî olan devlet e¤itimidir.

Din e¤itimi kurumlar›, resmî din e¤itiminin verildi¤i e¤itim kurumlar›d›r.

‹lâve müfredat, resmî müfredat›n bir parças› olarak resmen tan›nan bir e¤i-
tim kurumunda ö¤retim zaman›n›n % 25’ini geçmemek üzere kabul edilen
müfredatt›r.

Dinî devlet okulundaki ilâve müfredat, okul taraf›ndan benimsenen dinî görüfl çer-
çevesinde yaz›l› ve sözlü kurallar›n ö¤retimini de kapsayan ilâve müfredatt›r.

Okul Kademeleri ve Dersler

‹srail’in e¤itim sistemi okulöncesi, ilkö¤retim (alt› y›l), orta ö¤retim (birinci
kademesi üç y›l ve ikinci kademesi üç y›l), orta ö¤retim üstü ve yüksek ö¤-
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renim kademelerinden oluflmaktad›r. Resmî sistem d›fl›ndaki okullarda il-
kö¤retim sekiz y›l, orta ö¤retim dört y›ld›r. En son 1978’deki düzenlemeyle
zorunlu e¤itim onuncu s›n›fa kadar, yükseltilmifl zorunlu okulöncesi e¤itim-
le birlikte zorunlu e¤itim toplam on bir y›l olmufltur. Orta ö¤retim üstü
okullar ara kurumlar olarak çeflitli teknoloji, iletiflim ve sanat dallar›nda e¤i-
tim vermektedir (Sprinzak ve di¤erleri, 2004).

Okul günleri cumartesi d›fl›nda haftan›n alt› günüdür. 1997’de ç›kar›lan,
okul günleri, haftal›k ders saati süreleri ve seçmeli derslerle ilgili kanuna gö-
re derslerin asgarî süreleri flöyledir: Cuma günü dört saat, haftada bir gün
befl saat, di¤er dört gün de sekiz saat (Sprinzak ve di¤erleri, 2004). Böylece
haftada asgarî k›rk bir saat e¤itim yap›lmaktad›r. Derslerin zenginlefltirilme-
si program› kapsam›nda bir okulun sundu¤u ders seçenekleri toplam› ö¤ren-
ci bafl›na haftada yüz on bir saattir (bk. Tablo 2 ve Tablo 4). 

‹srail’de erkeklerde otuz alt› ay, k›zlarda on sekiz ay olan zorunlu askerlik
hizmeti, lise e¤itiminden hemen sonra gerçekleflir (Özmen, 2001). Bu sebep-
le liselerde askerli¤e yönelik haz›rl›k e¤itimleri bafllar.

‹srail’de Okul Türleri ve Din E¤itimi Sistemi

‹srail’in genel e¤itim sisteminde okul türleri, temelde din e¤itiminin içerik ve
derecesine göre ayr›mlanm›flt›r. Örgün e¤itim sistemi, biri devlet taraf›ndan
yürütülen di¤eri devletten ba¤›ms›z olarak dinî gruplar taraf›ndan yürütülen
iki temel yap› içermektedir. Devlet e¤itimi de kendi içinde, seküler ya da di-
nî, iki flekilde organize edilmifl olup devlet e¤itimindeki din e¤itimi, resmî
dinî ak›m› temsil etmektedir. Ortodoks gruplar›nki ise devlet taraf›ndan des-
teklenen ba¤›ms›z e¤itim kolunu oluflturmaktad›r. Bu okullar, müfredat›, ö¤-
retim kadrosu ve okul kültürü itibar›yla dinîdir. 
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Tablo 1
2002-2003 Y›l› Verilerine Göre E¤itim Sisteminin Kademeleri (Okulöncesinden orta ö¤retim sonuna
kadar) (Sprinzak ve di¤erleri, 2004)

Okulöncesi e¤itimi ‹lkö¤retim Orta ö¤retim Yüksek Ö¤retim
(2-6 yafl) (1-6., 1-8. s›n›f) I. kademe II. kademe Teknik okullar

(7-9. s›n›f) (9-12. s›n›f)
315.000 771.000 247.000 342.000 
(% 77)* (% 97)* (% 96)*

Yafl
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* Rakamlar, E¤itim Bakanl›¤›n›n denetimindeki kurumlar› kapsamaktad›r. Parantez içindeki oranlar ise bu
say›n›n ilgili yafl grubunun geneline oran›d›r. Orta ö¤retim kurumlar› için verilen orana Çal›flma Bakanl›¤› ve
Dinî ‹fller Bakanl›¤›na ba¤l› okullar dâhildir. 



Buna göre ‹srail’in e¤itim sistemi flu kanallardan oluflmaktad›r:

1. Devlet e¤itimi 

a) Genel okullar (mamlachti)

b) Dinî okullar (mamlachti dati)

2. Ba¤›ms›z e¤itim (chinuch atzma’i)

Devlet E¤itimi

Genel Okullar

Genel devlet okullar›nda ilkö¤retimde müfredat›n yaklafl›k % 75’i mecburî,
% 25’i ise okulun tercihine b›rak›lan ilâve müfredattan (Supplementary Cur-
riculum) oluflmaktad›r. Temel e¤itim program› matematik, fen, tarih, dinî
ilimler, sanat ve beden e¤itimi gibi derslerden oluflur. ‹lâve müfredat› ise her
okulda e¤itim komisyonlar› belirlerler. Bu komisyonlar aileler, ö¤retmenler
ve okul idarecilerinden oluflur. Bu sebeple E¤itim Bakanl›¤›, e¤itimi bütü-
nüyle finanse etmesine ra¤men belli bir oranda okullar›n ba¤›ms›zl›¤› da söz
konusudur. ‹lâve müfredat okul zaman› içinde % 25’i aflarsa aileler veya ye-
rel yönetimler ilâve masraflar› karfl›larlar (Sprinzak ve di¤erleri, 2004; The
Jewish Agency for Israel, 2001).

Genel devlet okullar›nda, Yahudilik diniyle ilgili e¤itim, ulusal, kültürel bir
yorum ile verilir ve ö¤rencilerin dinî inanç ve göreneklerine vurgu yap›lmaz.
Bunu, herhangi bir dinî grubun ö¤retisini esas almadan daha birlefltirici bir
yorum fleklinde anlamak gerekir. ‹srail’de devlet e¤itim sistemindeki ilâve
müfredat uygulamas› ço¤unlukla ailelerin dinî beklentilerini karfl›lama ko-
nusunda bir esneklik sa¤lamak fonksiyonunu icra etmektedir.

Genel devlet okullar›ndan baz›lar› ise ilâve e¤itim müfredat›n› belli bir felse-
fe do¤rultusunda haz›rlam›fllard›r. Bunun bir örne¤i Tali okullar›d›r. “Tali”,
‹branîce “fazlalaflt›r›lm›fl dinî e¤itim” ibaresinin ilk harflerinden oluflmufl bir
kelimedir ve bu okullar Yahudilik dini çal›flmalar›na bir devlet okulunda ge-
rekenden daha fazla zaman ay›r›rlar (Sprinzak ve di¤erleri, 2004; The Jewish
Agency for Israel, 2001).

Dinî Okullar 

Dinî okullar›n müfredat›, genel okullar›nki ile hemen hemen ayn›d›r; fakat
ilâve müfredat olarak yo¤unlaflt›r›lm›fl bir din e¤itimi program› uygularlar.
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E¤er ilâve konular % 25’i aflarsa genel devlet okullar›nda oldu¤u gibi ilâve
masraflar› aileler öderler. Bu okullar›n fark› okulda sa¤lanan dinî atmosfer-
dir. Ö¤retmenler ve idarecilerin dinî davran›fl aç›s›ndan spesifik kriterlere sa-
hip olmas› beklenir. Ö¤rencilerin Yahudi dini kurallar›na göre giyinmesi ve
davranmas› istenir. Günlük dua ve ibadetler okul gününün bir parças›d›r. ‹l-
kö¤retim seviyesindeki okullarda k›z ve erkek çocuklar›n birlikte okudukla-
r› okullar oldu¤u gibi, ayr› s›n›flarda okuduklar› okullar da vard›r (The Je-
wish Agency for Israel, 2001; World Zionist Organization, 2005).

* Bir ö¤rencinin almas› gereken asgarî haftal›k ders saati süresi k›rk birdir.
Okulun tercihine göre bu süre art›r›l›r. Buradaki rakamlar, ders olanaklar›
ile kifli bafl›na düflen haftal›k ders saati süresini göstermektedir. Bu bilgi
Tablo 4 için de geçerlidir. 

** Yefliva ve Ulpana4 okullar›nda bu rakama seçmeli program dâhilinde
haftada on iki saat Talmud dersleri dâhil edilir.
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Tablo 2
‹branî E¤itiminde Genel ve Dinî Devlet Okullar›nda Orta Ö¤retimde Okutulan Dersler ve Kifli Bafl›na
Düflen Haftal›k Ders Saati Süreleri* (Sprinzak ve di¤erleri, 2004)

Birinci kademe ‹kinci kademe  
(7, 8, 9. s›n›flar) (10, 11, 12. s›n›flar)

Ders alan› Genel devlet Dinî devlet Genel devlet Dinî devlet 
e¤itimi e¤itimi e¤itimi e¤itimi

‹branî dili ve edebiyat› 12 11 12 11
‹ngilizce 11 11 9-11 9-11
Arapça/Frans›zca 9 9 3 3
Matematik 14 14 9 9
Tabiî bilimler/teknoloji 18 15 8 8
Kitab-› Mukaddes ve dinî ilimler 14 24-26** 9 20-26
Tarih, co¤rafya, insanî
ve sosyal bilimler 16 12 8 8
Yurttafll›k bilgisi 7 7 7 7
Beden e¤itimi 6 3-5 6 6
Sanat 4 3
Seçmeli dersler 6 6
Kompozisyon yazma 2 2
Yo¤unlaflt›r›lm›fl çal›flmalara
ayr›lan ek süre 26-28 32-34 16-24 24-32

genel teknik genel teknik
Toplam 111 111 107 113 113 121

4 Yefliva türünde k›zlar için aç›lan okullard›r.



‹srail’de dinî devlet okullar› pek çok türde e¤itim vermifltir. Bu çerçevede de-
nizcilik okulu, askerî akademi, elektronik mühendisli¤i e¤itimi veren bir
yüksek okul, özel ö¤retim üzerine bir enstitü, Yefliva e¤itimi ile üniversite s›-
nav›na yönelik e¤itimi birlefltiren yat›l› okullar, yüksek Tevrat çal›flmalar›y-
la ö¤retmenlik meslek bilgilerini ve temel askerî e¤itimi birlefltiren yat›l› bir
yüksek okul, ortaokul seviyesinde bir ziraat okulu gibi okullar say›labilir
(Bar-Lev, 1984). 1995’te bu okullardan baz›lar› (meslekî e¤itim veren dinî
okullar) normal akademik liselere dönüfltürülmüfltür. Bu karar›n, dinî dev-
let okullar›n›n üniversite s›nav›ndaki baflar› oran›n› art›rd›¤› belirtilmektedir
(Gross, 2003). Dinî devlet okullar›, anaokullar›ndan bafllay›p ö¤retmen ye-
tifltiren okullara ve bir dinî üniversiteye kadar çok genifl da¤›l›ml› bir din e¤i-
timi a¤›n›n geliflmesini ve yerleflmesini sa¤lam›flt›r.

Tablo 2’de, -seküler veya dinî- devlet okullar›nda okutulan dersler ve süreleri ve-
rilmektedir. Bu tablo, di¤er dersler içerisinde din dersinin yerini ve bu bak›mdan
seküler okullarla dinî devlet okullar›n›n fark›n› görme imkân› vermektedir.  

Akademik baflar› itibar›yla bir karfl›laflt›rma yap›lacak olursa, 2002 y›l›nda
dinî devlet okullar›nda üniversite s›nav›nda baflar› oran›n›n % 66, seküler
devlet okullar›nda % 60 oldu¤u belirtilebilir (Gross, 2003).

Dinî Devlet E¤itiminin Düflünsel Dayanaklar› 

Dinî devlet e¤itiminin temelindeki düflünce, daha önce de ifade etti¤imiz
üzere dinî siyonist anlay›flt›r. Dinî siyonizm hareketinin ‹srail’deki serüveni
ise iniflli ç›k›fll› olmufl, bu okullar da bu hareketlerden etkilenmifltir. Örne-
¤in bafllang›çta halk›n birli¤ini sa¤lama gibi bir sorumluluk verilerek sosyal
bir rol yüklenmifl olan okullar, siyasî ve askerî baflar›s›zl›kla gerilimin artt›-
¤› zamanlarda dinî ve milliyetçi çizgisi sebebiyle sorumlu görülmüfl, itibar
kaybetmifltir. Baflbakan ‹zak Rabin’in, üyeleri ço¤unlukla dinî devlet okulla-
r›ndan gelen Yahudi yer alt› gruplar› taraf›ndan öldürülmesi, bu okullar ile
ilgili s›k›nt›lar›n doru¤a ulaflmas›na neden olmufltur. Rabin’in öldürülmesi,
e¤itim sisteminin tümünde, farkl› düflüncede olan› kabullenebilme konusu-
nun daha etkin bir flekilde ele al›nmas› gere¤ini hissettirmifl, dinî devlet e¤i-
timi sisteminin aç›k ideolojik çizgisi sebebiyle farkl› olan› da meflru gören
ço¤ulcu bir yaklafl›m› desteklemedi¤i, bunun de¤iflmesi gerekti¤i tart›fl›lm›fl-
t›r (Gross, 2003). 

Yaflanan s›k›nt›lara ra¤men ‹srail’deki dinî devlet e¤itimi, dindar Yahudilerin
moderniteye karfl› gelifltirdikleri “pedagojik bir karfl› koyma” olmas› bak›-
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m›ndan önemli bir tecrübe olarak görülmektedir. Dinî devlet e¤itiminin,
modern zamandaki devlet okulu mefhumundan farkl› olarak bafllatt›¤› yeni-
liklerden biri seküler konular›, kendi ideolojisi ve e¤itim anlay›fl›n›n bir par-
ças› olarak din e¤itiminin içine dâhil etmesidir. Bu okullar ‹srail’in genel
devlet e¤itimi sistemi içerisinde yer al›p hem seküler konular› ö¤renmek
hem de dinî e¤itim almak isteyen halk kesiminin taleplerine hizmet etmek-
tedir (Gross, 2003).

Dinî devlet e¤itimi, de¤iflen flartlar ve pratik ihtiyaçlar›n yön verdi¤i bir fel-
sefî kökene dayan›r. Temelinde Yahudilerin hayat›n›n her zaman bir parças›
olagelmifl dinî Yefliva e¤itiminin geleneksel de¤erleri ile Almanya’da neflet
eden, seküler ve dinî konular› birlefltiren modern Yahudi e¤itimi hareketinin
izleri görülür. Dinî devlet e¤itimine kendine has karakterini veren prensip-
lerin, dinîlik, modernlik ve milliyetçilik oldu¤u ifade edilir. Dinî oluflu sebe-
biyle Yahudi kutsal metinleri ile Yahudi âlimlerinin eserlerinden oluflan dinî
metinleri ö¤retmeyi içerir. Modern olufl, temel becerilerin ö¤retilmesini, ya-
ni birer vatandafl olarak toplum hayat›nda insanlar›n ihtiyaç duyaca¤›, mo-
dern bir devlette kat›l›mc›, faydal› bir hayat yaflamaya yard›mc› olan konula-
r› okul program›na dâhil eder. Bu kapsamda zorunlu bir müfredat kapsam›n-
da matematik, fizik, ‹ngilizce gibi seküler konulara, ö¤rencilerin üniversite
s›nav›nda baflar›l› olabilecekleri ve sonraki hayatlar›nda çeflitli mesleklere
yönelebilecekleri flekilde yer verir. Milliyetçi oluflu, e¤itimde siyonist pers-
pektifin esas al›nmas›n› getirmifltir. Bu sayede seküler ya da dindar, diaspo-
rada yaflayanlar da dâhil olmak üzere tüm Yahudi toplumu ile bir birlik sa¤-
lanmas›, dinî bir anlam ve de¤er tafl›yan topraklar olarak ‹srail ülkesiyle öz-
deflleflme, ülkeye ve onun kanunlar›na ba¤l›l›k ve sadakat duygusuna sahip
olma amaçlanmaktad›r (Gross, 2003).

Bu e¤itimi alm›fl ideal bir kifli, hem özel hayat›nda hem de toplum içindeki tüm
davran›fllar›nda dinî bilgi ve pratiklerden kaynaklanan bir perspektife daya-
nan, bir yandan da modern yaflam tarz›na entegre olan, okulda ö¤rendi¤i se-
küler bilgileri uygulayan kifli olarak tarif edilmektedir (Gross, 2003). Yine de
ideal insan›n kim oldu¤u problemi önemli bir soru olmaya devam etmektedir.
‹deal insan, geleneksel din adam› olmak durumunda m›? Yoksa modern bir
öncü, ya da dindar bir Yahudi mühendis, pilot veya bilim adam› olabilir mi? 

Dinî devlet e¤itimi, bu soruya ikinciden yana cevap vermekte olup demokra-
tik, dinî olmayan bir ülkede bir Yahudi olarak yaflaman›n mümkün oldu¤unu
göstermek gibi zor bir göreve sahiptir. Çünkü bu konu, ayn› zamanda dinî bir
problem alan› ile de ilgilidir. Dinî siyonist fikrin düflünce plan›nda yaflad›¤› aç-
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maz, seküler olanla yap›lan ortakl›¤›n izah›ndaki güçlüktür. Dinî devlet okul-
lar›, dinî siyonist fikrin açmazlar›n›n do¤rudan etki alan›ndad›r (Gross, 2003). 

Ba¤›ms›z E¤itim

Dindar gruplar içerisindeki siyonist olmayan, ço¤unlukla Agudat Israel Par-
tisine ba¤l› olan ve ultra Ortodoks olarak tan›mlanan Yahudi gruplar› e¤itim-
lerini devletten ba¤›ms›z olarak sürdürme karar› alm›flt›r. 

Ba¤›ms›z dinî e¤itim kurumlar›n›n dinî devlet e¤itiminden en önemli fark›, bir
baflka anlay›fla ve gruba ba¤l› olufludur. Agudat Israel Partisiyle resmî ve do¤ru-
dan ba¤lant›s› olan (Bar-Lev, 1984) okullar›n ba¤›ms›z olma iste¤inin, siyonist
olmamalar› sebebiyle devletle olan mesafelerinden geldi¤i söylenebilir. 

Bu okullar›n dinî kurallara ve dinî ilimlere, dinî devlet okullar›ndan daha
fazla önem ve yer verdi¤i de bir gerçektir. Ö¤retim program›, genel e¤itim
konular›n› da içerir. Bu okullar devlet ve/veya yerel e¤itim otoriteleri taraf›n-
dan malî olarak desteklenirler ve ço¤u E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan resmî ola-
rak tan›n›r. Fakat E¤itim Bakanl›¤› ilâve müfredattan, ö¤retmen al›mlar› ve-
ya maafllar›ndan sorumlu de¤ildir. ‹lâve müfredat genellikle % 25’i aflar, bu
sebeple ailelerin yükü artar. Okula kabul flartlar› devlet okullar›ndan daha s›-
k› olabilir. Genellikle yaln›zca k›z veya erkek okulu olarak kurulmufllard›r
(The Jewish Agency for Israel, 2001; World Zionist Organization, 2005).  

E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan resmî olarak tan›nmayan okullar, çeflitli dinî
gruplar taraf›ndan idare edilen ilk ve ortaokul seviyesindeki Heder ve Tal-
mud-Torah okullar›d›r. Bunlar temel devlet müfredat›na ba¤l› olmay›p ken-
di özel müfredatlar›n› ve pedagojik yöntemlerini E¤itim Bakanl›¤›n›n katk›-
s› ya da müdahalesi olmadan yürütürler (The Jewish Agency for Israel,
2001). Devletin bu okullar› denetlemesi, binalar›n uygunlu¤u ve bak›m›yla
alâkal› konularda daha çok bir formalite olarak ifllemektedir (fiami, 2002).

Ö¤retim dili genelde ‹branîce de¤il Yidifl’tir.5 Modern ‹srail Devletinde Yefli-
va türü bu okullar›n say›s› son dönemde anlaml› bir flekilde artmaktad›r. Ye-
fliva ö¤rencileri –Talmud çal›flmalar› ile askerî e¤itimi birlefltiren Yeflivot
Hesder hariç- askerlik hizmetinden muaf tutulmufltur (Bar-Lev, 1984). Ultra
Ortodoks topluluk için haz›rlanan ders kitaplar› –ki bunlar ‹srail E¤itim Ba-
kanl›¤› taraf›ndan denetlenmemektedir- ‹srail devletini, Ba¤›ms›zl›k Gü-
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5 Do¤u Avrupa’daki Yahudilerin konufltu¤u lehçe. ‹branî alfabesiyle yaz›l›r. ‹branîce, Slavca, Orta
Ça¤ Almancas› kar›fl›m› bir dildir.



nü’nü (1948 savafl›), Nazilerin yapt›¤› Yahudi katliam›n› anma gününü de
içermemektedir (Firer & Adwan, 2004).

Ba¤›ms›z dinî okullar kapsam›nda kuruluflu yeni olan fakat h›zla yayg›nlaflan
bir e¤itim kolu da Shas partisine ba¤l› e¤itim a¤›d›r. 1990’larda kurulan Shas
partisi, Sefarad Yahudilerine ait, ultra Ortodoks anlay›flta dinî bir partidir.
E¤itim sahas› partinin önemli bir operasyon alan›n› oluflturmaktad›r. Parti-
nin kurucusu olan Orta Do¤u kökenli Yahudiler, özellikle e¤itimle ilgili ko-
nularda Avrupa ve Amerika kökenlileri ayr›mc›l›kla suçlamaktad›r. Bugün
‹srail’deki en büyük dinî parti ve parlamentodaki üçüncü büyük parti konu-
munda olan Shas ile iliflkili olarak çal›flan e¤itim a¤›, formal ve informal e¤i-
tim kurumlar›yla her yafltan insana yönelik dinî a¤›rl›kl› e¤itim faaliyeti yü-
rütmektedir. Bu harekete ba¤l› ba¤›ms›z okullar kategorisindeki örgün e¤i-
tim kurumlar› 1997 rakamlar›na göre, alt› yüz elli anaokulu, yüz k›rk ilko-
kuldur. 38.000 çocuk bu okullarda e¤itim görmektedir. Büyümesinin biraz
da endifleyle karfl›land›¤› anlafl›lan bu e¤itim program› gelifltikçe formal okul
sistemine olumsuz etkileri ifade edilmektedir (Elazar, 1995; Shamai, 2000).

Genel olarak ‹srail’deki bu üç e¤itim kolunun e¤itim sistemi içindeki yerini
Tablo 3’te görmek mümkündür. 

Görüldü¤ü gibi, 1989-1990’dan itibaren gerek ilk, gerekse orta ö¤retimde
devlet okuluna gidenlerin say›s› azalm›fl, buna karfl›l›k Ortodoks dinî okul-
lar›n ö¤renci say›s› artm›flt›r. Son yirmi y›l›n alternatif alt e¤itim sistemleri
olan bu okullara olan ilgi e¤itimin her kademesinde -ilkö¤retim, orta ö¤re-
tim ve ö¤retmen okullar› da dâhil olmak üzere- söz konusudur.

Ultra Ortodoks e¤itimin, dinî siyonist hareketi ve e¤itimini zay›flatt›¤›n› be-
lirtmek gerekir. Bunda ‹srail toplum yap›s›nda hatlar›n keskinleflmesi ile bir
kesiminde sekülerleflme, di¤er kesiminde dindarlaflma e¤iliminin etkisinden
söz edilebilir. 
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Tablo 3
‹branî E¤itiminde Okul Çeflitlerine Göre Ö¤renci Say›lar› (Sprinzak ve di¤erleri, 2004)

Genel devlet Dinî devlet Ba¤›ms›z dinî
e¤itimi (%) e¤itimi (%) e¤itim (%)

‹lkö¤retim 1989-1990 67.6 20.05 11.9
2002-2003 57.6 18.8 23.6

Orta ö¤retim 1989-1990 78.6 17.6 3.8
2002-2003 72.2 17.8 10.0



Din E¤itimi Etraf›ndaki Tart›flmalar

Modernite ile birlikte dinin, hayat›n pek çok alan›nda etkinli¤inin zay›flama-
s›na paralel olarak e¤itim sahas›nda da dinle ilgili konular›n birer tart›flma ve
mücadele alan› hâline geldi¤i malûmdur. ‹çinde yaflad›¤›m›z dönemde pek
çok ülkede din e¤itiminin okullarda yer alma flekli ve düzeyi bir mücadele
konusu olmufltur ve olmaya da devam etmektedir.

‹srail, sözünü etti¤imiz mücadelenin belki de en k›yas›ya geçti¤i ülkelerden
biridir. Tart›flman›n taraflar› buraya kadar anlat›lanlardan anlafl›ld›¤› üzere
din anlay›fl› veya etnik kökene göre belirmektedir. Yüzy›l›n ilk yirmi y›l› bu
gruplar içerisinde kültürel ve politik olarak seküler ço¤unlu¤un hâkimiyeti
ile geçmifl olmakla birlikte siyasette elde etti¤i kilit konum ile dinî gruplar›n
etkinli¤i zamanla artm›flt›r. E¤itim konusu, di¤er konulara nazaran dinî par-
tilerin öncelikli ilgi alan›n› oluflturmakta ve son yirmi y›ld›r Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›n› dinî siyonist bir parti olan Ulusal Dinî Parti yönetmektedir (Shama-
i, 2000). Devletin kurulmas›ndan bu yana ço¤unluk olmalar›na karfl›n de-
vaml› güç kaybeden seküler gruplar, dinî gruplar›n e¤itim sisteminin bütü-
nü üzerindeki etkilerine yönelik itirazlar›n› dile getirmektedirler. 

Dinî grup daha aktif ve daha iyi organize olmufl, kendisini seküler kültürden
kesin hatlarla ay›ran, gruba, liderlerine ve sembollerine ba¤l›l›¤› isteyen,
grup hâlinde olmaya ve grup içi iliflkilere önem veren bir yap›dad›r. Buna
karfl›l›k seküler grup, ço¤unluk olmakla birlikte da¤›n›k bir flekilde hareket
eden seküler fertlerden oluflmaktad›r. Böylece yüzy›l›n bafl›nda marjinal ola-
rak görülen dinî gruplar, kendisini ana kültürel çizgi hâline getirirken sekü-
ler kamp etkinli¤ini yitirmifltir (Shamai, 2000). 

Din e¤itimi etraf›ndaki tart›flmada öne ç›kan konular› sosyal s›n›f ayr›mlar›,
müfredatlar, finansman ve denetim fleklinde s›ralamak mümkündür.

Sosyal S›n›f Ayr›mlar›

S›n›fsal farkl›l›klar›n mevcudiyeti ve bunlar›n birbirinden ayr› e¤itimler al›-
yor oluflu, tart›fl›lan konulardan biridir. Farkl› ülkelerden gelen ve kaynafl-
makta güçlük çeken ‹srail toplumu aras›nda Aflkenaz, Sefarad, Oriental grup
ayr›mlar› e¤itim sahas›nda da kendini göstermifltir. Özellikle tüm unsurlar›
ortak bir potada eriterek millî bir kimlik oluflturma misyonu kendisine yük-
lenen dinî devlet okullar› bu gerilimlerin en çok yafland›¤› kurumlard›r. 

Dinî devlet okullar›n›n toplumsallaflt›rma misyonu ile kap›lar›n› herkese aç-
mas› her zaman için dinî siyonist eliti bu okullardan uzaklaflt›rm›fl, alterna-
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tif okul aray›fl› içine sevketmifltir. Daha yo¤un dinî çal›flmalara yer veren,
k›zlar ve erkekler için ayr› ayr› Noam ve Zvia okullar› ile Yefliva  ve Ulpana
okullar› böylece aç›lm›flt›r. Bu durum dinî devlet e¤itimini zay›flatan bir et-
ki yapm›flt›r (Gross, 2003). 1969’da hükûmet bir e¤itim reformu giriflimi ola-
rak orta ö¤retimde devlet okullar›na girifl konusunda kararlar alm›fl, özellik-
le afla¤› kesimler, Asya ve Afrika kökenlilerin okullara kabulünü kararlaflt›r-
m›flt›r. Ancak okullar›n yar›s›nda bu gerçekleflebilmifltir. De¤ifliklikleri yü-
rütmekle görevli yerel otoriteler, reforma karfl› olan seçmenlerinin ve üyele-
rinin lehine tav›r alm›fl, sonuçta okullarda akademik seviyeyi tutturmak ga-
yesiyle bu gruplardan gelen kifliler için ayr›lm›fl s›n›flar oluflmufl ve reformun
amac› ve ruhu atlanm›flt›r (Lindsay & Parrott, 1998).

Sosyal farkl›l›klara hizmet edecek flekilde oluflturulan okul çeflitlili¤inin bir
yandan da toplum kesimlerinin birbirine bak›fl›nda bir ayr›l›¤a sebep oldu¤u
dile getirilmektedir. 1998’de yap›lan bir araflt›rmadaki tespitlere göre Orto-
doks dinî okullarda okuyan ö¤rencilerin seküler ‹srailliler hakk›nda, onlar›n
“kültür ve de¤erlerden yoksun, suça meyilli, bofl insanlar” olduklar› yönün-
deki görüflleri buna örnek gösterilebilir (Shamai, 2000).

E¤itimdeki k›z ve erkek ö¤renci ayr›mlar›, k›z ö¤rencilerin ileri seviyede di-
nî çal›flmalara kabul edilmeyifli de bu bafll›k alt›nda bir tart›flma konusu ola-
rak not edilebilir (Shamai, 2000).

Müfredatlar

Dinî gruplar›n kültürel hegemonyas›ndan söz edilen ‹srail’de bask›n grubun
de¤erleri, ideolojisi ve kültürünü toplumun e¤itim sistemindeki aç›k ve giz-
li müfredata yans›tt›¤› iddias› bir di¤er tart›flma konusudur (Shamai, 2000).
Bunun bir örne¤i seküler okullarda dinin yeridir. Seküler okullarda resmî ve
gayriresmî kanallarla din müfredatta yer almaktad›r. Din dersleri ile birlikte
edebiyat, sanat, tarih, vatandafll›k gibi derslerle birlikte dinî konular ele al›n-
maktad›r. Kitab-› Mukaddes dersleri ikinci s›n›ftan lise sona kadar zorunlu
dersler aras›nda olup üniversite s›nav›nda da birkaç zorunlu bafll›ktan biri-
dir. Seküler okullarda dinî pratiklere kat›lmayanlara yönelik d›fllanm›fll›k
hissettirildi¤i dile getirilmektedir. Seküler okullardaki dinî e¤itime karfl›n ul-
tra Ortodoks dinî okullarda sivil toplum ve demokrasi çal›flmalar›n›n yer al-
m›yor oluflu bir itiraz noktas› oluflturmaktad›r (Shamai, 2000).

Müfredatta dinin yeri ve etkinli¤i tart›flmas›, asl›nda “Yahudili¤in ne oldu¤u”
konusundaki anlay›fl farkl›l›¤›na dayanmaktad›r. Seküler Yahudiler, Yahudi-
li¤in bir din oldu¤u fikrinin tüm ö¤retim program›na hâkim olmas›ndan en-
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difle ederken, dindar Yahudiler dini, bir kültüre indirgeme giriflimlerinden
endifle etmektedir (Rosenak, 1987).

Yahudilik’te din ile milliyetin iç içeli¤i ö¤retim program›na hâkim olan bir
baflka konuyu da gündeme getirmifltir. E¤itim Bakanl›¤› 1955’ten bu yana,
ö¤rencilerin Yahudi de¤erleri ve dinini, millî gelene¤i, diasporadaki Yahudi-
lerle ilgili meseleleri, ‹srail’de ve bütün dünyadaki Yahudilere karfl› olumlu
tutum gelifltirmelerine katk›da bulunacak flekilde ö¤renmelerini esas alan ve
Todaah Yahudit olarak bilinen “Yahudilik bilinci” program›n› ö¤retim prog-
ram›n›n tümüne uyarlama üzerinde önemle durmaktad›r (Brickman, 1971).
Sosyolojik araflt›rmalar seküler devlet okullar›na devam eden ö¤rencilerin
hem geleneksel Yahudi de¤erleri konusunda bilgisiz hem de bu de¤erlere ve
diasporadaki Yahudilere ba¤l›l›k konusunda yetersiz olduklar›n› ortaya koy-
mufltur. Yahudilik Bilinci Program› böylece gündeme gelmifltir. Ancak ‹sra-
il’in e¤itimini araflt›ran pek çok araflt›rmac›ya göre 1967 Savafl›, 1973 Sava-
fl›’n›n yol açt›¤› travma ve ard›ndan gelen ‹srail’e yönelik politik izolasyon,
‹srail gençli¤ine millî bir Yahudi kimli¤i afl›lamada herhangi bir müfredattan
çok daha etkili olmufltur (Metz, 1988).

‹srail’de millî e¤itimin genel amaçlar› aras›nda siyonist de¤erlerin desteklen-
mesi yer almaktad›r. Bunun için 7-8-9. s›n›flarda haftada bir saatlik bir prog-
ram uygulanmaktad›r (Sprinzak ve di¤erleri, 2004). Siyonizm fikri devlet
okullar›nda okutulan kitaplar›n da ana çizgisidir. ‹srail devleti, kökü geçmi-
fle dayanan Yahudi probleminin tek çözümü ve Yahudi toplumu için de tek
alternatif olarak sunulur. Yahudi milletinin kendi topraklar›ndaki tarihine ve
Tanr›’n›n onlara bu topraklar üzerinde sonsuz hak tan›mas›na iliflkin kolek-
tif de¤erleri vurgular (Firer & Adwan, 2004). 

Siyonizmin, ‹srail’de herkes taraf›ndan kabul edilen bir düflünce olmad›¤› bu
çal›flmada belirtilmiflti. Yahudilik bilincine dair program, seküler Yahudiler
taraf›ndan da dinin, baflka bir formda arka kap›dan tekrar okula girmesi an-
lam›nda yorumlanmaktad›r (Rosenak, 1987). Burada as›l zor olan Yahudi ol-
man›n ne kadar›n›n kültürle, ne kadar›n›n dinle ilgili oldu¤unun ortak bir
aç›klamas›n›n bulunamay›fl›d›r. Siyonizm, bir Yahudi milliyetçili¤i olsa da
bugün pek çok ‹srailli kendini Yahudi kabul etmekle birlikte, bu kimlik al-
g›s›nda politik ve kültürel siyonizmin, eskisi kadar etkin bir role sahip olma-
d›¤› gözlenmektedir (Silver, 1998).

Finansman

Devlet harcamalar›nda e¤itimi öncelikli gören ‹srail’de 2004 rakamlar›na gö-
re millî savunmadan sonra en fazla finans ayr›lan alan % 10’luk pay ile e¤i-
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timdir6 (Peled, 2001; Sprinzak ve di¤erleri, 2004). ‹srail’de seküler genel e¤i-
tim kolu d›fl›ndaki e¤itim kanallar›n›n devletten yard›m almakla birlikte oto-
nomilerinin devam etmesi ise tart›flmalara neden olmaktad›r (Shamai, 2000). 

Devletin bu okullara yard›m› yerel otoriteler kanal›yla olmaktad›r. E¤itim
hizmetlerinde devletin en önemli orta¤› yerel otoritelerdir. Devlet, e¤itim
politikalar›n›, personel ve di¤er ihtiyaçlar›n nicelik ve finans›n› belirler, bun-
larla ilgili kriterler getirir. Okullar›n yap›m›, iflletilmesi ve mutat ifllerinin de-
vam›, okul imkânlar›n›n gelifltirilmesi, belirli bir kalitede e¤itim için gerekli
malzemelerin temini vs. yerel otoritelere aittir. Bu ifl bölümüne ra¤men dev-
let, yerel yönetimlerin e¤itim harcamalar›n› % 75 oran›nda karfl›lar7 (Rose-
vitz ve di¤erleri, 1993). Siyasetteki anahtar konumlar›n› iyi de¤erlendiren di-
nî partiler ba¤›ms›z dinî okullar için neredeyse devlet okullar›n›nkine eflit
yard›m imkân› sa¤lam›flt›r (Shamai, 2000). 

Her ikisi de devlet okulu olmakla birlikte dinî devlet okullar›n›n seküler
okullardan farkl› olarak otonom oluflu da bir itiraz konusudur. Normalde
daha çok finansal deste¤in daha fazla denetimi getirmesi beklenir. Ancak di-
nî devlet okullar› seküler okullardan daha fazla destek almakla birlikte du-
rum böyle de¤ildir. Dinî devlet okullar›ndaki bir ö¤renci süre bak›m›ndan
daha fazla e¤itim almakta, bu da ö¤renci bafl›na maliyeti art›rmaktad›r. Dinî
devlet okullar›n›n spesifik finansal yard›m ald›¤› konular da vard›r (k›z ve
erkek s›n›flar›n›n ayr›l›¤› sebebiyle gereken fazla derslik ihtiyac› gibi). Din-
darl›¤›n seviyesine göre aradaki fark da aç›lmaktad›r. Ö¤renci bafl›na maliyet
ve finansman aç›s›ndan ba¤›ms›z okullardaki ö¤renciler devlet okullar›nda-
kilerden % 14 fazla, Shas ö¤rencileri ise % 57 fazlad›r. Sonuçta bir okul fi-
nansal aç›dan ne kadar az destekleniyorsa, o kadar çok denetlenmesi gibi bir
durum ortaya ç›kmaktad›r (Shamai, 2000).

Denetim

Okullar›n denetimi konusu da otonomilik ve finansal destekle alâkal› olarak
tart›fl›lmaktad›r. Ba¤›ms›z dinî okullar›n denetimi formalite hâlinde teknik
konularla ilgilidir. As›l sorun olarak görülen fley, dinî devlet okullar›n›n oto-
nomlu¤unu muhafaza edecek flekilde dinî bir konsey taraf›ndan denetlenme-
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6 Geçmifl y›llara yönelik rakamlar için bk. Rosevitz ve di¤erleri, 1993: 6.

7 2004 rakamlar›na göre E¤itim Bakanl›¤› kendi bütçesinin % 27.6’s›n› yerel otoritelere aktarm›flt›r.
Bu rakama ba¤›ms›z okullar için sa¤lanan destek dâhil de¤ildir. Bu okullarla ilgili konular Orto-
doks dinî e¤itim a¤›na tevdi edilmifltir (bk. Sprinzak ve di¤erleri, 2004). Geçmifl y›llara yönelik ra-
kamlar için bk. Rosevitz ve di¤erleri, 1993: 6.



sidir. Seküler okullar›n, kendi çizgilerini muhafaza etmelerini sa¤layacak,
kendilerini dinî etkilere karfl› koruyacak seküler bir konseyin bulunmay›fl›,
kendileri taraf›ndan bir eksiklik olarak dile getirilmektedir.

Mizrachi’ye ba¤l› okullar 1953 kanunu ile resmî din e¤itimi kolu hâline gel-
dikten sonra partinin politik kontrolü yerini Din E¤itimi Konseyine b›rak-
m›flt›r ki bu konsey Millî E¤itim Bakanl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak do¤rudan
hükûmete karfl› sorumludur. Konsey üyelerinin ço¤unlu¤u dindar politika-
c›lard›r. Konsey, bir müdür, ö¤retmen ya da müfettiflin dinî gerekçelerle gö-
revden al›nmas› yetkisine de sahiptir (Shamai, 2000). 

Yahudi Olmayan Dinî Gruplar›n E¤itimi

‹srail devleti kurulurken bir Yahudi e¤itim sisteminin yan› s›ra di¤er dinî
gruplar için de bir devlet e¤itim sistemi kurulmufltur. Ço¤unlu¤u Arap Müs-
lümanlardan oluflan fakat Çerkes, Dürzî ve Hristiyanlar› da içeren bu kesim
için düzenlenen e¤itim, kendi dillerinde olup ‹branîceyi ve ‹srail ile ilgili te-
mel konular› da içermektedir (Elazar, 1995). 

Araplar›n e¤itimini ele al›rken devam etmekte olan ‹srail-Filistin sorununun
siyasî anlamda yaratt›¤› belirsizli¤i göz önünde bulundurmak gerekmekte-
dir. Bugün Filistin topraklar› olan Gazze ve Bat› fieria’da kurulan özerk yö-
netim, ‹srail iflgal yönetimine ba¤l› bir yerel yönetim niteli¤inde olup d›fl ifl-
lerinde ‹srail yönetimine ba¤l›d›r. Bu bölgelerin d›fl›nda da Müslüman ve
Hristiyan az›nl›klar yaflamaktad›r. 

‹srail içindeki az›nl›k gruplar›n en büyü¤ü olan ‹srail Araplar›n›n merkezî
yönetimden ba¤›ms›z ilkö¤retim okullar› yoktur. Eski manda yönetimi za-
man›ndaki okullar›n tekrar aç›lmas›na yönelik bir talep olmakla birlikte bu-
nun için izin al›namam›flt›r (Peled, 2001). Yahudi kesiminde e¤itimde yerel
otoritenin konumu ve ailelerin katk›s› -örgün e¤itimde ilâve müfredatlar›n
sa¤lanmas› yoluyla, ayr›ca kulüpler, kültür ve spor merkezleri gibi yayg›n
e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas› vb. yoluyla- artmakla birlikte Arap kesimin-
de benzer bir durum söz konusu de¤ildir. Az›nl›k gruplar›nda e¤itime yöne-
lik sivil bir destek mevcut olmad›¤›ndan devlet harcamalar› bu konudaki tek
kayna¤› oluflturmaktad›r (Rosevitz ve di¤erleri, 1993). 

Gazze ve Bat› fieria’da ise Filistinliler, e¤itim ifllerini ancak 1994’ten beri ba-
¤›ms›z olarak idare etmektedir. 2004-2005 rakamlar›na göre okullar›n % 70’i
devlet okulu, % 6’s› özel okul, % 24’ü de UNRWA8 taraf›ndan iflletilen okul-
lard›r (Palestinian National Authority Ministry of Education, 2005). Okul
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8 UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency) Birleflmifl Milletlerin Orta Do¤u’daki en
genifl kapsaml› organizasyonu olup Bat› fieria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki mültecilere
e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri ve sosyal hizmetler vermektedir.



müfredatlar› 1998 y›l›na ve ders kitaplar› da 2000 y›l›na kadar Bat› fieria’da
Ürdün’deki, Gazze’de ise M›s›r’daki örnekleri esas alm›flt›. Filistin’e özel ola-
rak haz›rlanmam›fl olan ve Filistin gelene¤ini yans›tmayan ders kitaplar›, bir
yandan ‹srail’in tepkisini çekerken di¤er yandan Filistinliler için de bir itiraz
konusu olmufltur (Metz, 1988; PCDC, 1998). 

‹srail içindeki Arap okullar›nda orta ö¤retim seviyesinde müfredat›n ço¤u

(‹ngilizce, matematik, fen bilimleri gibi) genel okul program›n› takip etmek-

le birlikte Arapça, ‹branîce, tarih ve vatandafll›k konular›nda özel bir prog-

ram takip eder. ‹srail’in ilk kuruldu¤u y›llarda ö¤rencilere bir yabanc› dil ola-

rak okutulan ‹branîce, bugün art›k Arapçan›n yan›nda yer alan ikinci bir ana

dili durumundad›r. Üniversite s›nav› –dinî bilgiler hariç- herkes için ortak

oldu¤undan Arap ö¤renciler de bu s›navda baflar›l› olabilmek için Eski

Ahit’ten pek çok bölüm içeren ‹branî edebiyat›n› ve eski Yahudi tarihini vur-

gulayan tarihi iyi bilmek durumundad›r (Peled, 2001). 

Az›nl›k gruplar›n›n din e¤itimine gelince, ‹srail yönetimindeki bölgelerde

az›nl›k okullar›nda ilkokulun ilk s›n›f›ndan lise sona kadar ‹slâmiyet ve Hris-

tiyanl›kla ilgili dinî e¤itim verilmektedir. Afla¤›daki tablo az›nl›k okullar›n-

daki dersler ve ö¤renci bafl›na haftal›k sürelerini göstermektedir. ‹branî e¤i-

timiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda din ve millî kültürle ilgili derslerin azl›¤› dikkat

çekmektedir. 
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Tablo 4
‹srail'de Arap ve Dürzî E¤itiminde Orta Ö¤retimde Okutulan Dersler ve Ö¤renci Bafl›na Haftal›k Ders
Saati Süreleri (Sprinzak ve di¤erleri, 2004)
Ders alan› Birinci kademe ‹kinci kademe 

(7, 8, 9. s›n›flar) (10, 11, 12. s›n›flar)
Arapça 15 12
‹ngilizce 12 9-11
‹branîce 12 9
Matematik 14 9
Tabiî bilimler/teknoloji 18 8
Arap kültürü/Dürzî kültürü /‹slâm/Hristiyanl›k 7 3-4
Tarih, co¤rafya, insanî ve sosyal bilimler 16 8
Yurttafll›k bilgisi (fert ve toplum) 7 7
Beden e¤itimi 6 6
Sanat 4 -
Seçmeli dersler 6
Kompozisyon yazma 2
Yo¤unlaflt›r›lm›fl çal›flmalara ayr›lan ek süre 25-28 31-34

genel teknik
Toplam 111 107 113



Araplar din e¤itimini daha ziyade yaz okullar›nda almaktad›r. Özetle Müslü-
man toplumun ilk ve orta ö¤renim seviyesinde din e¤itimi konusunda iki
kayna¤› vard›r: (i) büyük oranda seküler yap›daki ilk ve ortaokullarda oku-
tulan s›n›rl› say›daki din dersi ve (ii) destekleyici mahiyetteki yaz kurslar›
(Peled, 2001). ‹srail’de yüksek ö¤renim düzeyinde e¤itim veren iki de ‹slâmî
kurum bulunmaktad›r. Bu okullar, Ümmülfehm’deki ‹slâmî ‹limler ve Davet
Fakültesi ile Bâka el-Garbiyye’deki fieriat ve ‹slâmî Araflt›rmalar Fakültesidir.
‹srail’in kendi üniversitelerinin hemen tamam›nda ‹slâm ve Arap dilini arafl-
t›rma bölümleri mevcuttur ve ‹srail Araplar›n›n bir k›sm› akademik çal›flma-
lar›n› bu kurumlarda yürütmektedir (‹lhan, 2001).

Hristiyanlar›n kilise ile ba¤lant›l›, kendilerine ait ba¤›ms›z dinî e¤itim ku-
rumlar› az say›da olmakla birlikte mevcuttur. Bu okullar›n devam›, Hristiyan
dünyas› ile olan hassas iliflkiler sebebiyle önemli görülmektedir (Peled,
2001).

Gazze ve Bat› fieria’da uygulanmakta olan programda ise ilkö¤retimde hafta-
da üç saat (tüm ö¤retim süresinin % 10’u) ve orta ö¤retimde yine haftada üç
saat (tüm ö¤retim süresinin % 8.3’ü) olmak üzere ‹slâm dini dersi yer almak-
tad›r. On iki y›ll›k ilk ve orta ö¤retimin sonunda yap›lan genel orta ö¤retim
s›nav›nda ‹slâm e¤itimi de befl temel konudan biri olarak yer almaktad›r. Fi-
listinlilerin 1998’de haz›rlanan kendilerine ait ilk müfredat program›nda
Arap milliyetçili¤i ve ‹slâmî de¤erler program›n temel yaklafl›mlar› olarak su-
nulmaktad›r (PCDC, 1998). 

Az›nl›k gruplar›n›n din e¤itimi ayn› zamanda millî kimli¤in devam›yla alâka-
l› olarak tekrar gündeme gelmekte ve önem kazanmaktad›r. Arap milliyetçi-
li¤inin öne ç›kmamas› için az›nl›klar›n etnik kökenleri itibar›yla de¤il dine
göre ayr›m› esas al›nmaktad›r (Peled, 2001). Buna ra¤men yaflanan süreç di-
¤er az›nl›k gruplar› için de etnik kimli¤e yönelik bilinci art›racak flekilde ifl-
lemifltir. 1967’deki Alt› Gün Savafllar›’ndan sonra Araplarda Filistin kimli¤i-
ne yönelik uyan›fl›n artt›¤› gözlenmifltir. Dürzîler ise kendilerinin Müslüman
Araplardan fark›n› keflfetmeye ve bunu ortaya koymaya bafllam›flt›r. Fakat
onlardan farkl› olarak istenen flekilde ‹srailli olma kimli¤ine daha çok yak-
laflt›klar› belirtilir. Her vesile ile Araplardan farklar›n› vurgulayan Çerkesler
kendi arzular›yla ‹branîce e¤itim dilini benimsemifllerdir (Peled, 2001; Stern,
1997). Askerlik yapar, evlerinde dahi ‹branîce konuflurlar. Dürzîler, biraz da
istihzaî bir flekilde kimlik olarak pek çok Yahudi’den daha kuvvetli bir flekil-
de ‹srailli bak›fl›na sahip “süper ‹srailliler” olarak an›lmaktad›r. ‹srail’e olan
ba¤l›l›klar›ndan ötürü -1940’lardan itibaren orduya kat›lmalar›ndan da anla-
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fl›laca¤› üzere- ‹srail toplumu içinde eflit yaflam imkânlar›na sahip olmufllar-
d›r (Elazar,1995).

Devletin kuruluflundan itibaren Arap e¤itiminin amaçlar›n›n belirlenmesi
‹srail için önemli bir ikilem konusu oluflturmufltur. Hem Yahudi hem Arap
unsurlardan oluflan, Arap devletleriyle devaml› bir çat›flma hâlindeki bir
Yahudi devletinin bu az›nl›k vatandafllar›na nas›l bir rol belirleyece¤i
önemli bir sorun alan›d›r. Arap kalmakla birlikte ‹srail’e sad›k olmak nas›l
baflar›lacakt›r? Bu zamana kadar Arap e¤itim politikas›n›n öncelikli amac›-
n›n bir ‹srailli Arap kimli¤i oluflturabilmek, sad›k vatandafllar yetifltirmek
oldu¤u görülmektedir. Bu noktada özellikle tarih, dil ve din dersleri, arzu
edilen asimilasyonun temel elementlerini oluflturmaktad›r. Onun için e¤i-
timin dilinin ne olaca¤› uzun bir mücadele konusu olmufltur. E¤itim Ba-
kanl›¤›n›n az›nl›k gruplar›n›n dinî e¤itimine fazlaca ilgi göstermedi¤i, ‹s-
lâm e¤itiminin marjinal bir konu olarak görüldü¤ü de belirtilmektedir (Pe-
led, 2001). Bu isteksizli¤in, ‹slâm ö¤retiminin Yahudi aleyhtarl›¤› içerdi¤i
görüflü ile iliflkili oldu¤u düflünülebilir. Zira daha 1948’de az›nl›k grupla-
r›n›n e¤itim iflleriyle görevli birimin yapt›¤› bir tespit, ‹slâm e¤itimiyle il-
gili bu handikab› ortaya koymaktad›r. Bu rapora göre “Kur’an ö¤retimi biz-
zat önemli bir sorundur, çünkü Yahudi milletine karfl› aç›k bir flekilde kar-
fl› ve afla¤›lay›c› tavr› vard›r” (Peled, 2001:108). 

Benzer gerekçelerle ‹srail aleyhtarl›¤› ve y›k›c› fikirler içerdikleri düflüncesiy-
le ülke d›fl›ndan ders kitab› getirilmesi kabul edilmemifltir. Bu durum, uzun
dönem din dersleri için herhangi bir e¤itim malzemesi bulunmamas›na se-
bep olmufl ve derslerin etkinli¤ini olumsuz etkilemifltir (Peled, 2001). Ard›n-
dan M›s›r ve Ürdün’den gelen ‹slâm din dersi kitaplar›n›n yerini 2000 y›l›n-

da Filistin yönetimi taraf›ndan haz›rlat›lan9 kitaplar alm›flt›r. Bu kitaplarda
M›s›r taraf›ndan haz›rlanan eski örneklerindeki Yahudi karfl›t› ifadeler ç›ka-
r›lm›fl olmakla birlikte bu kitaplara yönelik elefltiriler yukar›da Kur’an’la ilgi-
li oldu¤u üzere asl›nda ‹slâm dininin birtak›m kavram ve konular›na veya

bunlar›n Müslümanlar taraf›ndan anlafl›lma flekline yöneliktir.10 

Filistin ders kitaplar› kimi zaman, Amerikan ve ‹srail baflkanlar› ve Avrupa
Parlamentosu dâhil en üst düzeyde siyasî tart›flma konusu olmufltur. Bu yüz-
den hiçbir ülkenin ders kitaplar›n›n Filistin’inkiler kadar yak›n bir inceleme-
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9 Söz konusu kitaplar UNESCO, baz› Arap devletleri, ‹talya ve Belçika’n›n finansal deste¤iyle haz›r-
lanm›flt›r. bk. Reiss, t.y.

10 Örnekler için bk. Reiss, t.y.



ye konu olmad›¤› söylenebilir. Ders kitaplar›nda Yahudilere karfl› k›flk›rt›c›-
l›¤›n yer al›p almad›¤› çeflitli ülkelere ba¤l› araflt›rma kurulufllar›nca incelen-
mifl,11 sonuçta 2004 raporlar›nda müfredatta ‹srail’e, Yahudili¤e, siyonizme,
bat›l› Yahudi-Hristiyan geleneklere ya da de¤erlere karfl› bir k›flk›rtma bulun-
mad›¤› belirtilmifltir.12 Her iki taraf için de as›l sorunun devam etmekte olan
savafl hâli oldu¤unu ifade etmek gerekir.

Son y›llarda Arap ve Yahudi taraflar›n›n bar›fl içerisinde birlikte yaflamalar›-
na yönelik e¤itimsel programlar yürütülmektedir.13 Hâlihaz›rda bu amaçla
haz›rlanm›fl olan yaklafl›k üç yüz program, okullarda, muhtelif organizas-
yonlarda, halk e¤itim merkezlerinde veya genele yönelik olarak her iki ke-
simde de uygulanmaktad›r (Stephan ve di¤erleri, 2004). Bir bafllang›ç olma-
s› bak›m›ndan her iki kesimden ö¤rencileri bar›nd›ran okul denemelerini de
bu kapsamda zikredebiliriz.14 Bu çift dilli okullarda din dersleri de ayr› s›n›f-
larda yap›lmaktad›r. 

Araplar aras›nda vatandafll›k bilincinin sa¤lanmas› noktas›nda bu zamana
kadar uygulanan politikan›n yani -yukar›da sözünü etti¤imiz üzere- dinî ve
kültürel unsurlar›n gelifltirilmesine yönelik isteksizli¤in ve bunlar›n görmez-
den gelinmesinin sonuç vermedi¤i bugün gelinen noktada tespit edilmekte
ve muhatab›n›n inançlar›na, kültürel de¤erlerine sayg›y› öne ç›karan bir yön-
tem önerilmektedir. Zira Araplar›n ‹srailli olabilmesi, kendine ait de¤erler-
den uzaklaflmas› ile mümkün görülmüfltü. E¤itim yoluyla birlikte yaflamaya
katk›da bulunmay› hedefleyen bunca programa Arap kesiminin tepkisi ve
kendini açma konusundaki direnifli biraz da bu bak›fltan kaynaklanan tered-
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11 Ders kitaplar› ülkeler aras›ndaki politik ve ideolojik mücadelenin bir konusu durumundad›r.
Özellikle 1990’lar›n sonundan itibaren politik ve dinî olarak öteki imaj›, Orta Do¤u’da uluslarara-
s› bir konu hâline gelmifl, ‹srail ve Filistin’le s›n›rl› kalmay›p ABD ve Arap ülkeleri dâhil daha ge-
nifl bir yelpazede ele al›nm›flt›r. ‹srail ve ABD merkezli olarak kurulan The Center for Monitoring
the Impact of Peace (CMIP) ve the Middle East Media Research Institute (MEMRI) gibi araflt›rma
merkezleri Arap ülkelerindeki ders kitaplar›ndaki ‹slâm, Hristiyanl›k ve Yahudilik imajlar› üzeri-
ne raporlar haz›rlam›flt›r. Georg Eckert Institute for International Textbook Research ise konuyla
ilgilenen, Almanya merkezli, daha az politik bir platformdur. Konuyla ilgilenen di¤er kurulufllar
aras›nda IPCRI (The Israel/Palestine Center for Research and Information Jerusalem) ve PCDC
(Palestinian Curriculum Development Center) say›labilir.

12 Bu konudaki raporlar ve ‹srail-Filistin ders kitaplar›na dair bir kaynakça için bk. Leirvik, 2005.

13 Bu programlar›n tarihsel geliflimleri ve programlar› yürüten organizasyonlar ve konu alanlar› hak-
k›nda bilgi için bk. Abu-Nimer, 2004.

14 The Center for Bilingual Education in Israel (CBE) taraf›ndan desteklenen ve devlet okulu prog-
ram›n› uygulayan bu okullar›n biri Kudüs’te di¤eri Celile’dedir (bk. Bekerman & Horenczyk,
2004).



düdün ifadesidir. Arap kesiminde etkili olabilmesi için bu programlar›n tek
bafl›na bireyi de¤il kolektif bilinci esas almas›, inanç ve kültüre yönelik onay-
lanmay› hissettirmesi önerilmektedir (Dwairy, 2004).

E¤itim aç›s›ndan al›nan bu önlemlere karfl› konunun s›n›fla s›n›rl› kalmama-
s› gerekti¤i, iki halk aras›nda gerçek anlamda eflitlik sa¤lanmad›¤› müddetçe
bu sad›k halk kesiminin yarat›lamayaca¤› aç›kt›r.

Sonuç

Ülkelerin e¤itim sistemlerinin, kendi tarihî ve kültürel flartlar›n›n sonucu
olarak flekil ald›¤› ve bu özel durumlar sebebiyle e¤itim sistemlerinin de bir-
birinden farkl›l›klar içerdi¤i fikri, bu çal›flman›n temel hareket noktas› ol-
mufltur. Yirminci yüzy›ldaki devlet yap›lar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›na farkl› bir ör-
ne¤i oluflturan ‹srail devleti, gerek sahip oldu¤u kültürel arka plan gerekse
kuruluflundaki temel prensip olan toparlanma, kolektiflik fikri do¤rultusun-
da millî bir ruh gelifltirmek için e¤itim sürecine dayanmas› sebebiyle e¤itim
sistemi aç›s›ndan incelemeye de¤er bir farkl›l›k göstermektedir. Devlete ba¤-
l› okullar›n seküler ve dinî olarak ayr›ld›¤›, ba¤›ms›z dinî okullar›n da mev-
cut bulundu¤u bu e¤itim sisteminde okul türleri, temelde din e¤itiminin içe-
rik ve derecesine göre ayr›mlanm›flt›r. Bu din e¤itimi sistemi sadece genifl
kapsam› ve yayg›nl›¤› aç›s›ndan de¤il, içeri¤indeki çeflitlilik ve pek çok fark-
l› kesime yönelik olmas› aç›s›ndan da dünyada tektir. ‹srail’deki okul çeflitli-
li¤i, asl›nda toplumdaki çeflitlilikten kaynaklanmaktad›r. Toplum katmanla-
r› aras›ndaki mücadele, e¤itim arenas›nda da kendisini do¤rudan göstermek-
tedir. Bu çal›flma, e¤itim sistemiyle ilgili teknik bilgi vermekten çok bu ilifl-
kiye odaklanm›fl, din e¤itimi etraf›ndaki tart›flma konular›na de¤inmifltir. Di-
¤er din mensuplar›n›n e¤itimi konusunun ise e¤itimin birtak›m ideolojik, di-
nî ve millî söylemlerin desteklenmesi için bir araç olarak kullan›lageldi¤i Or-
ta Do¤u’da özellikle devam etmekte olan ‹srail-Filistin sorunu sebebiyle bir
problem alan› olarak durmaya devam etti¤ine iflaret edilmifltir.
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cially the religious education system in the course of its religious,
cultural, and political structures, together with the tendencies and
debates around it. It is emphasized that the uniqueness of the
school system in Israel compared to other countries is mainly due
to the position of religion in school system and in syllabus. At this
point, beginning with her historical background of general edu-
cational system, the transmission of the traditional schools into
the contemporary new school forms, and the establishment of
new schools related to the political parties are examined as well
as the effects of this process to the present. The educational sys-
tem consists of state schools which are differentiated as secular
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religious subjects in these school forms are discussed. The present
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