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Eğitim sisteminin, önceden belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda; biçim, içerik, 

öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan 
söylem ve materyallerin büyük ölçüde dini 

kural ve referanslara göre düzenlenmesi      
ve biçimlendirilmesi süreci… 

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ
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Her Sistem Kendi İnsan Tipini Yetiştirir!

İnsanlar, hangi bilgiler ve değerler üzerinden biçimlendirilmek 

isteniyorsa, eğitim politikaları da ona uygun olarak oluşturulur… 
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12 EYLÜL AKP DÖNEMİ

Türk             Müslüman           Sünni (Hanefi)             Erkek             Muhafazakar

TEMEL DİNSELLEŞTİRME ARAÇLARI

ZORUNLU DİN DERSLERİ + KUR’AN KURSLARI + İMAM HATİPLER 

UYGULAYICILARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  + DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI + DİNİ VAKIF VE CEMAATLER

HEDEFLERİ

DİNDAR, İTAATKAR,  SORGULAMAYAN, İTİRAZ ETMEYEN NESİLLER YETİŞTİRMEK!

EĞİTİMİ DİNSELLEŞTİRME SÜRECİ

TÜRK - İSLAM SENTEZİ
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 Müfredat değişikliği, öğretim programlarında dinsel referanslar, ders kitapları 
ve yardımcı kitapların içeriğine yönelik müdahaleler yapıldı… 

 Felsefe, bilim, sanat derslerinin sayısı azaltıldı, ders kitaplarına ve yardımcı 
kitaplara dini ifadeler yerleştirildi… 

 Otizmli çocuklara 2010’da itibaren zorunlu din dersi getirildi. Dua okuma 
yarışmaları ve namaz öğretilmeye çalışılıyor…  

 Okul öncesinde, kreşlerde, fiilen dini eğitim verilmeye başlandı…

 Eğitimde 4+4+4 dayatması ile “dindar” ve “itaatkar” nesil yetiştirme adımları 
hızlandı…

 İmam hatiplere ayrıcalık, normal okullarda imam hatip sınıflarının açılması…

 Zorunlu din dersi ve “Zorunlu seçmeli” din dersleri dayatması…

 Okullara “mescit” zorunluluğu getirildi, üniversitelerde camiler inşa edildi…  

 Reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü uygulaması…

 MEB-Diyanet-Dini vakıflarla işbirliği ve imzalanan protokoller… 

 Okulöncesi ve ilkokul öğrencilerinin camilere götürülmesi… 

 Kutlu Doğum Haftası ve okullarda dini içerikli tören ve yarışmalar arttı… 

 Karma eğitim hedef haline getirildi, sınıflar ayrılmaya başlandı… 

 19. Milli Eğitim Şurası kararları ile bilimsel eğitime açıkça meydan okundu…

EĞİTİMİ DİNSELLEŞTİRME UYGULAMALARI
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Öncelikli Hedef: Okulöncesi Eğitim
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Otizmli Çocuklara Zorunlu Din Dersi!

Milli Eğitim Bakanlığı otizmli çocuklar için kurulan özel eğitim merkezlerinin ders 
programlarında  beden eğitimi dersinin saatini azaltıp, zorunlu din dersi getirdi. 
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Zikirmatik, Mezuniyet Kınası, Mezuniyet Mevlidi…



İmam Hatip Ortaokullarının Gelişimi 

Eğitim Yılı
Bağımsız 

İHO
İHL içinde 

İHO
Toplam 

İHO
2012-2013 730 369 1.099

2013-2014 946 415 1.361
2014-2015 1.219 378 1.597

Eğitim Yılı Öğrenci Sayısı Okul Sayısı

2002-2003 71.100 450
2003-2004 90.606 452
2004-2005 96.851 452
2005-2006 108.064 453
2006-2007 120.668 455
2007-2008 129.274 456
2008-2009 143.637 458
2009-2010 198.581 465
2010-2011 235.639 493
2011-2012 268.245 537
2012-2013 380.771 708
2013-2014 474.096 854
2014-2015 546.443 1.017

İmam Hatip Liselerinin Gelişimi

 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam 

hatip ortaokullarında okuyan toplam 

öğrenci sayısı 94 bin 467 iken, 2013-2014 

eğitim öğretim yılında bu sayı 140 bin 15’e 

yükselmiş, 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık 3 

kat artarak 385 bin 830 olmuştur. 

 İmam hatip okullarında geçtiğimiz yıl 

toplam 724 bin öğrenci varken, bu yıl bu 

sayı 932 bine kadar çıkmıştır…

 MEB, “Paralel Milli Eğitim Bakanı” Bilal 

Erdoğan’ın belirlediği hedeflere kısa süre 

içinde ulaşmıştır...

Türkiye’de imam hatip 

okullarında okuyan öğrenci 

sayısı, MEB’in  üstün gayretleri 

ve bütün imkânlarını seferber 

etmesi sonucunda büyük 

artış göstermiştir. 

İMAM HATİP OKULLARINDAKİ HIZLI ARTIŞ!
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2014 TEOG DİN SORUSU… 
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Duayla Yetişen Fasulye Deneyine TÜBİTAK Ödülü!

 Ses geçirmeyen yalıtımlı üç kaba üçer 

adet fasulye tohumu ekildi. 

 Birinci kapta bulunan fasulyelere bir 

hafta süresince dünyaca ünlü hafızların 

sesinden Kur’an-ı Kerim okudu… 

 İkinci kaba kulakları rahatsız eden 

müzik sesi verilirken, üçüncü kaptaki 

fasulyeye hiçbir ses verilmedi. 

 Bir hafta sonra Kur’an-ı Kerim 

dinletilen fasulyenin boyunun 33 cm, 

sessiz ortamda büyüyen fasulyenin 11 

cm ve kulağa rahatsızlık veren ve içinde 

karamsar sözler bulunan şarkılar 

dinletilen fasulyede ise çimlenme 

gözlemlenmediği… 

 Kur’an ayetlerinin bitkiler üzerinde 

pozitif etkisi olduğunu laboratuar 

ortamında kanıtlayan projeye TÜBİTAK 

bilim ödülü verildi!!!…
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 Anaokullarında öğrencilere “Allah sevgisi” kazandırmak, cennet ve 
cehennem kavramlarını öğretmen için “dini değerler eğitimi” verilmesi… 
 Değerler eğitimine öğretim programlarında etin bir şekilde sarmallık 
anlayışıyla yer verilmesi…
 Okul öncesi ve ilkokulda kullanılan eğitim aracı metinlerde Anadolu ve 
İslam kültürüne ait masal, hikaye, şiirler olması… 
 İlkokul 1,2 ve 3’e zorunlu din dersi uygulaması getirilmesi…
 Hafızlık eğitimi için 5. sınıfta okula ara verme süresi 2 yıla çıkarılması…
 Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde renkli sularla yapılan 
“alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması…
 Liselerde zorunlu din dersi saatinin 2 saate çıkarılması…
 Görsel sanatlar içinde Hat, Ebru, Tezhib ve Minyatür sanatına yer 
verilmesi…
 Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü’nün belirli gün ve haftalar 
kapsamına alınması…

19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI’NDA 
EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ KARARLARI
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Çocukları Cehennem Ateşi ile Korkutmak!
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KAMUSAL, BİLİMSEL, DEMOKRATİK,  

LAİK VE ANADİLİNDE EĞİTİM
DEVLET ELİYLE DİNSEL EĞİTİM

Demokratik, katılımcı, eşitlikçi, 

özgürlükçü ve insan hakları odaklıdır. 

Türk-İslam sentezine dayalı, mezhepçi, 

sağcı, cinsiyetçi, tekçi ve otoriterdir.

Laik ve bilimsel referanslara dayalıdır. 
Büyük ölçüde dinsel karakterlidir ve

dini referanslara dayalıdır. 

Herkese eşit, parasız ve nitelikli eğitim 

hakkını temel alır.

Paralı, piyasa merkezli ve rekabetçi 

eğitim anlayışına dayanır.

Sorgulayan, eleştiren ve itiraz etmeyi öğreten  

nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Sorgulamayan, itaat eden, biat eden, 

itiraz etmeyen “dindar nesil” hedeflenir. 

Çocukların yüksek yararına, çıkarına dayanır. Çocukları nesneleştirir, pasifleştirir. 

Çokinançlı, çokkültürlü ve çokdilli 

toplum yapısına uygundur.

Tek din, tek mezhep, tek dil, 

tek millet anlayışına dayalıdır. 

Bilimsel ve eleştirel eğitimi savunur. 
Eleştiri ve sorgulamaya kapalı, dogmatik 

bilgilere dayalı eğitimden yanadır. 

Eşit haklara ve eşit yurttaşlık bilincine  uygun, 

çoğulcu bir eğitimi öngörür. 

Ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve 

eşitsizlikleri yeniden üretmeye dayalıdır. 
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LAİKLİK VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ

 Laiklik; dinsel etkinliklerin, devlet ve ekonomik yaşamdan ayrı 
olarak ele alınması, devletin dinsel esaslara ve dini güce 
dayanmaması, devletin bütün din ve inançlar karşısında tarafsız 
olmasını ifade eder…

 Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olamayacağı gibi, ne 
demokrasiye hizmet etmesi, ne de bireylerin inançlarını 
serbestçe yaşaması mümkündür…

 Türkiye gibi ülkelerde laiklik ve laik eğitim mücadelesi, okulda ve 
toplumda yürütülen demokrasi, barış ve özgürlük 
mücadelelerinden bağımsız değildir… 

 Eğitimin gerçek anlamda demokratik, laik ve bilimsel bir içerikte 
olması, herkesin kendi anadilinde eğitim alma hakkının 
sağlanabilmesi için faklı inanç, mezhep ve kimlikler başta olmak 
üzere, toplumun en geniş kesimlerinin ortak hedeflere doğru 
birleşmesi ve mücadelenin ortaklaştırılması gerekmektedir... 
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