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Laikliği Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Türkiye’de laiklik kavramı üzerine çokça tanım 
ve tartışma yapıldı, yapılıyor. AKP’nin piyasacı 
politikalarına harmanladığı muhafazakârlaştırıcı 
politikaların yoğunlaştığı bir dönemde ise laiklik 
tartışmasına ezilenlerin cephesinden katılmak 
önemini giderek artırıyor. 

Şüphesiz ki belirli bir tarihsellik içerisinde ortaya 
çıkmış olan laiklik, modern siyasal, toplumsal ve 
ekonomik düzenin kurulmasında temel bir rol 
oynamıştır. Ancak laikliği, bu temel role hapsederek 
tarihin bir anında donup kalmış, anayasa ya da 
yasalarda atıf yapılmasıyla yetinilmesi gereken 
bir kavram  olarak  da görmemek  gerekli.  Bugün 
yedisinden yetmişine kadar ezilenler ve devletin 
öteki olarak ilan ettiği kesimler için taşıdığı önemi 
görmek, içine çekilmeye çalışıldığımız kısır laiklik 
tartışmalarından kurtulmamızda önemli bir rol 
oynamaktadır. Çünkü bugün, egemenler attıkları 
her adımda, uyguladıkları her politikada var 
olan eşitsizliklerin daha fazla derinleşmesine 
neden olmaktadırlar. Kendi sömürü düzenlerini 
koruyabilmek ve kendi ayrıcalıklı konumlarına halkın 
geniş kesimlerini ikna edebilmek için piyasacı 
politikalar karşısında muhafazakar politikalara 
daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Dolayısıyla laiklik 
kavrayışımızı, sınıfsal eşitsizliklere odaklanan ve 
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eşit yurttaşlık ilkesini temel alan bir perspektifle 
oluşturmamız, yarınlarımızı bugünden kurabilme 
kapısını aralamamıza yardımcı olacaktır. Böylelikle 
laikliği savunmak, otoriterleşme karşısında 
demokrasiyi, tek tipleştirme karşısında özgürlüğü 
ve nihayet eşitsizlikçi politikalar karşısında eşitliği 
savunabilmenin zemini ve aracı olacaktır.
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Bugün etrafımızda olan bitene baktığımızda 
AKP’nin,

• Farklı sermaye çevreleriyle kurduğu “çıkar” işbirliği 
altında emekçilere dayatılan eşitsiz ilişkileri 
derinleştirdiğini, 

• İttifak içinde olduğu sermaye çevrelerinin 
çıkarlarını korumak için emekçi kesimlere İslami 
bir dille seslendiğini,

• Zulmün ve sömürünün dünyası kapitalizme, İslami 
duyguları sömürerek maneviyat aşıladığını, 

• Bununla da yetinmeyerek toplumsal, siyasal ve 
ekonomik ilişkilere dinselliği egemen kılmak 
isteyen politikalarla toplum mühendisliğine 
soyunduğunu,

• Güvencesizlik dayatmasıyla bizleri ucuz işgücü 
ve itaate zorlanan, TEK TİPLEŞTİRİLMİŞ makbul 
vatandaş kılmak istediğini,

açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle laikliği, AKP’nin 
inşa etmek istediği yeni Türkiye’de, tüm ezilenlerin 
yürüttüğü eşitlik ve özgürlük mücadelesine zemin 
oluşturan ve bu mücadelenin önemli bir aracı olarak 
görmemiz gerekiyor.
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Laikliği Savunmak, Eşit Yurttaşlığı ve 
İnanç Özgürlüğünü Savunmak Demektir!

Emekçilerin, kadınların, gençlerin, kısaca tüm 
ezilenlerin eşitlik ve özgürlük mücadelesi açısından 
laikliği, birbirini tamamlaması gereken iki biçimde 
görmemiz gerekmektedir. 

İlk olarak AKP’nin,

• Verimlilik, performans gibi sözlerle bizleri 
güvencesiz çalışma biçimlerine mahkum etmek 
isteyen, 
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• Hükümetlere, yöneticilere, patron ya da idari 
amirlerimize “gönüllü kulluk” etmeyi bizleri 
zorlayan,

• 657 sayılı yasada değişiklik yaparak kamu 
emekçilerini işten çıkarabilmenin önünü açmak 
isteyen,

• Hükümet politikaları karşısında muhalefet eden, 
eleştirel düşünen ve hakkını arayanların türlü 
baskıya maruz kalmasına yol açan,

• Piyasacı politikalarıyla parası olanı vezir, olmayanı 
rezil eden,

• Tüm bunlara paralel olarak bir taraftan yoksul 
çocuklarımızı işçileştirmek, diğer taraftan “dindar 
nesiller” yetiştirmek için toplum mühendisliğine 
soyunan ve “dindarlık” söylemini kendi piyasacı, 
eşitsizlikçi politikalarına kalkan eden,

politikalarından  “dindar olan – olmayan” herkesin 
etkilendiğini unutmamız gerekmektedir. Bu 
nedenle laikliğin din karşıtlığı, dinsizlik ya da dini 
aşağılamak olmadığı bilgisiyle, bizleri daha fazla 
ezmek için yürütülen politikalar karşısında yan yana 
gelebilmemizin zemini olduğunu ve haklarımızı, iş 
güvencemizi, eşit, özgür ve demokratik bir yaşam 
talebimizi savunabilmemizin aracı olduğunu 
bilmeliyiz.  Tıpkı 800 liraya asgari ücretle çalışan bir 
taşeron işçisi ile bir patron arasındaki eşitsizliğin, tek 
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başına yan yana gelebilmemizin zeminini yaratması 
gerektiği ve bu eşitsizliğe karşı mücadele yürütürken 
patronun ya da işçinin inancını sorgulamamak  
gibi… İşte bu nedenle haklarımız, bugünümüz ve 
geleceğimiz için yan yana gelebilmemizin zemini ve 
aracı olarak laikliği savunuyor ve savunmaya devam 
ediyoruz!

Laiklik Eşit Yurttaşlığın ve İnanç 
Özgürlüğünün Sigortasıdır!

İkinci olarak ise laikliği, bu ülkede yaşayan farklı 
inançlara sahip ya da bir dine inanmayan yurttaşların 
devlet nezdinde eşit yurttaşlık ilkesi gereği 
ayrımcılığa maruz kalmamaları yönünde yürütülecek 
mücadelenin zemini ve aracı olarak görmeliyiz. 

Çünkü laiklik, devletin iddia ettiği gibi yurttaşların 
dil, din, ırk, cinsiyet, inanç ve etnik bakımdan 



10

farklılıklarını kabul etmesi ve bu çeşitlilik arasında 
ayrımcılık yapılmamasının teminatıdır! Ancak 
Türkiye’de uzun yıllardır devlet ve hükümetler 
tarafından izlenen “Türk-İslam” sentezci politikalar, 
toplumun bu çeşitliliğini tek tipleştirme mantığıyla 
yok etmeyi amaçlamıştır. Bugün de söz konusu 
politikalar, AKP’nin otoriter, piyasacı ve muhafazakar 
politikaları çerçevesinde topluma egemen kılınmak 
istenmekte, buna karşı çıkanlar ise bizzat Başbakan 
tarafından “dinsizlikle” suçlanmaktadır. 
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Laik bir devlette olması gereken, toplumun söz 
konusu din, dil, ırk, inanç, cinsiyet ve etnisite 
bakımından çeşitliliğinin her birinin değer olarak 
kabul edilmesidir. Bunun olabilmesi için bugüne 
kadar devlet aracılığıyla içi boşaltılan eşit yurttaşlık 
ilkesinin hayat bulabilmesi için var olan eşitsizliklerin 
giderilmesi gerektiğidir. Dolayısıyla devletin hizmet 
üretirken söz konusu çeşitliliği bozacak politikalarına 
karşı mücadele yürütebilmenin imkânı ancak laiklikle 
mümkündür. 

Örneğin, bir memurun kamu gücü ve ayrıcalıkları 
kullanarak görevini yerine getirirken,  Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşları arasında “bu Alevi, bu Ezidi, 
şu Şafi ya da şu ateist” diyerek kötü muamelede 
bulunması, hizmetin gereklerini yerine getirmemesi 
ya da ayrımcılık yapması suçken bu suça göz 
yumulabilmektedir. Bu suça ortak olmamanın tek 
yolu, devletin laiklik ilkesi gereği eşit yurttaşlık ilkesini 
tam anlamıyla hayata geçirmesini savunmaktır. 

Bir başka önemli konu da kadına yönelik tahakküm 
biçimleri karşısında laiklik ve laik eğitimin kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadelesine sunduğu katkıdır. 

• Kılık-kıyafet serbestliği diyerek öğretmen ve 
öğrencilerin etek boylarını ölçen,
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• Kadınlar sokak ortasında katledilirken “namus 
bekçiliğine” soyunup “en az üç çocuk” dersleri 
veren,

• Kız çocuklarının bedenini şehvet konusu yapan,

• Namus diye diye kadını eve hapsetmek isteyen,

• Kız ve erkek çocuklarını “ateşle barut” gibi görerek 
karma eğitime karşı çıkan, 

AKP karşısında, kadınların erkek egemen tahakküm 
biçimleri karşısındaki eşitlik ve özgürlük talebinin 
ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi mücadelesinin 
zeminini yine laiklik savunusu oluşturmaktadır. 
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Din ve Devlet-AKP İşleri Birbirinden 
Neden Ayrılmıyor?

Zulüm ve Sömürüyü Egemenliklerine 
Kaldıraç Yapanlar, Toplumu 

İslamileştirme Politikalarını Otoriter ve 
Piyasacı Politikalarına Kalkan Yapıyor!

Belirli tarihsel koşullarda ortaya çıkmış olan devlet, 
egemenliğini her alanda var etmiş ve her alanı 
kontrolünde tutmaya çalışmıştır. Kısacası kapitalist 
devlet, işçilerin, emekçilerin, kadınların, öğrencilerin 
yani ezilenlerin mücadelesi karşısında sermaye 
çıkarlarını koruma amacı güden bir örgütlenme 
biçimidir. Ancak bundan devletin ezilenlerin talepleri 
karşısında kayıtsız kaldığı anlaşılmamalıdır. Devlet, 
kimi zamanlarda emekçilerin, ezilenlerin yükselen 
mücadelesi karşısında bazı ödünler vermek zorunda 
kalmıştır. Dolayısıyla kapitalist devlet, kerameti 
kendinden menkul bir örgütlenme değil, ezilenler 
ve ezenler arasındaki başta sınıf mücadelesi 
olmak üzere türlü mücadele biçimlerinden 
etkilenen bir işleyişe sahiptir. İşte bu nedenledir ki 
AKP, piyasacı politikalarıyla birlikte hakim kıldığı 
dinselleştirici politikaları hayata geçirmek isterken, 
emek sömürüsüne inanç sömürüsünü bulayıp, 
toplumla aynı maneviyat dilinin içinden konuşarak 
politikalarına toplumsal rıza sağlamaya ve yaratmak 
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istediği yeni sömürü düzenine İslam’ı egemen 
kılmaya çalışmaktadır.  

Türkiye’de çok uzun yıllardır, inşa edilmeye 
çalışılan hakim din kavrayışı ile eşit yurttaşlık ilkesi 
daha ilk elden ortadan kaldırılmıştır. Türkiye’de 
yaşayan yurttaşların farklı inançları ve dolayısıyla 
yurttaşların kendileri birçok politikada YOK sayılmış 
ve sayılmaya devam edilmektedir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın iktidarı altında egemenlerin çıkarlarıyla 
uyumlulaştırılmış hakim Sünni - Hanefi inanç tüm 
topluma egemen kılınmaya çalışılmakta, toplum 
bu doğrultuda yeniden inşa edilmek istenmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
gibi birçok kurum arasında protokoller yapılarak 
dinselliğin etkisi çok farklı alanlara taşınmaktadır. 
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Camilerden, patronun daha fazla kazanma hırsını 
destekleyen, “greve çıkmanın” yanlışlarını anlatan 
vaazlar verilmesi sağlanmaktadır. Tüm bunlar 
AKP’nin otoriter, piyasacı ve muhafazakâr politikaları 
eşliğinde giriştiği toplum mühendisliğinin farklı 
veçheleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Maaşını bu ülkenin vatandaşlarından toplanan 
vergilerle alan Diyanet İşleri Başkanı, kendinde 
yurttaşlara iman sorgulaması yapma gücünü 
bulabilmekte, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ise 
dünün cuntacıları gibi “neyin din olup olmadığına 
karar verme” kudretini kendinde bulabilmektedir. 
Şüphesiz ki AKP, bunu yapma kudretini devleti 
elinde tutmaktan, yani devlet olmaktan almaktadır. 
Cemevlerinin ibadethane olup olmadığına Aleviler 
değil, Başbakan Erdoğan karar vermekte, Cemevleri 
için “kültür evi” diyebilmektedir. Kısaca bugüne 
kadarki farklı inanç gruplarına uygulanan eşitsiz 
politikalar, AKP’nin “Tek Tipçi Toplum” perspektifinde 
derinleştirilmektedir. 

Bu nedenledir ki AKP’nin dinselleştirici politikaları, 
bugüne kadarki eşitsizlikleri daha fazla derinleştiren 
ve bizleri yoksullaştıran, yoksunlaştıran politikaların 
daha can yakıcı olmasının üzerine yükselmektedir. 
Açıkça ifade etmek gerekirse, bunun adı özgürleştirme 
değil, köleleştirmedir. Ve AKP eliyle yaratılmak istenen 
taşeron düzeni için bugüne kadar yaratılan hakim 
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din algısı, “özgürleşme nağmeleri” eşliğinde topluma 
egemen kılınmaya çalışılmaktadır!  Lüks otellerdeki 
iftarları protesto etmek için “Orucunu kapitalizmle 
bozma” diyenler dahi AKP’nin otoriterliğinden 
nasibini almakta ve “kriminalize” edilmektedir.

Unutmayalım, farklı inanç gruplarına yönelik 
bugüne kadarki uygulanan politikalarla kök salmış 
eşitsizlikler karşısında körleşenler, bu eşitsizlikleri 
yok sayıp, üstüne mevcut eşitsizlikleri daha da 
derinleştiren uygulamalarla eşitlik ve özgürlük 
getirdiklerini iddia ediyorlar. Açıkça ifade etmek 
gerekirse, böylesi politikalar sorunları çözemez, 
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sadece yenilerini yaratır.  İşte bu nedenle laiklik ve 
parasız, nitelikli, laik eğitim savunusu, farklı inanç 
grupları ile ateist yurttaşların varlığını, dolayısıyla 
onlara uygulanan ayrımcılığın görülmesini ve eğitimin 
temel bir hak olması nedeniyle çocukların, gençlerin 
ve emekçilerin haklarını öne çıkararak mevcut 
eşitsizliklerin giderilmesi mücadelesinin bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir!

Laik Eğitimi Neden Savunuyoruz?

Toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlara 
baktıklarında sadece kaos ve anarşi gören 12 Eylül 
cuntacıları, zorunlu din dersi uygulamasını anayasa 
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maddeleri arasına koyarak “dindar gençlik” yaratma 
idealinde önemli bir aşama kaydetmişlerdir. Bu 
ideal doğrultusunda düzenlenen Anayasa’nın 24. 
maddesine göre “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” 
dersi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu ders olarak anayasal düzende yerini almıştır. 
İslam’ın bir mezhebinin öğretisinin devlet tarafından 
sunulmasına dayanan zorunlu din dersi uygulaması, 
yurttaşların farklı dini inançlarının devlet nezdinde 
eşdeğer görülmediğinin en açık kanıtı olagelmiştir. 

Yıllardır ülke gündeminde olan “zorunlu din dersi” 
uygulaması, AİHM ve yüksek yargı kararlarına 
rağmen sürdürülürken, AKP ve Milli Eğitim Bakanlığı 
“zorunlu din dersi kaldırılsın” talebi karşısında her 
defasında üç maymunu oynamıştır. 4+4+4 olarak 
bilinen eğitimin kademelendirilmesi düzenlemesiyle 
birlikte de 12 Eylül cuntacılarını dahi geride bırakan 
bir uygulamanın altına imza atmıştır. Getirilen yeni 
seçmeli din dersleri, fiilen zorunlu kılınmış, üstüne 
üstlük YGS’de 5, LYS’de 8 tane bu ders içeriklerinden 
soru  sorulması sağlanarak dersler cazip hale 
getirilmiş ve müfredattaki önemi artırılmıştır. 
Düşünün ki bir öğrencinin, ilkokulun başından genel 
lisenin bitimine kadar en fazla toplam 144 saat 
Felsefe ve 72 saat Sosyoloji dersi görebilecekken, 
1476 saat din dersi görebilmesi mümkün kılınmıştır. 
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Bu düzenlemelerle birlikte aynı zamanda çocuk 
işçiliğinin ve çocuk gelinler sorununu derinleştiren, 
özel okullara teşvik sunan, meslek lisesi öğrencilerinin 
emeğini işletmelere peşkeş çeken, kısaca eğitim 
hizmetini piyasalaştıran uygulamalar da hayata 
geçirilmiştir. Ancak AKP, düzenlemenin bu yanlarını 
değil, getirilen seçmeli din derslerini kamuoyunun 
gündemine sokmaya çalışmıştır. İşte bu nedenle dün 
karşı çıktığımız bu düzenlemenin yasalaşmasıyla, 13 
yaşındaki çocukların, birilerinin kâr hırsı yüzünden 
pres makinelerinin altında can verdiği ülkemizde, bir 
taraftan “dindar gençlik” isteyen diğer taraftan da 
çocukları işçileştiren politikaları hayata geçirenlerin 
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“dindarlığını” değil, insanlığını sorguluyoruz! Onlar 
buna özgürleşme diye dursunlar, biz köleleştirme 
demeye devam ediyoruz!

Laik Eğitim Nasıl Olmalı? Tek Başına Laik 
Eğitim Savunusu Yeterli Mi?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1. 
Protokolün 2. maddesi şöyledir: “Hiç kimse eğitim 
hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve 
öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine 
getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin 
kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılması 
haklarına saygı gösterir.”

Bu çerçeveden yaklaşıldığında laik eğitim, 
öğrencilerin hiçbir biçimde inançları nedeniyle 
ayrımcılığa tabi tutulamayacağını, onlara bir inanç 
dayatması yapılamayacağını, öğretmen yetiştirme 
politikasından başlayarak müfredatın oluşturulması 
aşamalarına kadar ayrımcılığın önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması talebini ve mücadelesini 
ifade etmektedir. Tüm bunlara ek olarak laik eğitim 
çocuğun ya da gencin birey olarak kabul edilmesini, 
dolayısıyla çocuğun belirli hakları olduğunu ve 
kendisini gerçekleştirebileceği eşitlikçi, özgürlükçü, 
bilimsel ve demokratik bir eğitim hizmetinden 
yararlanabilme hakkının engellenemeyeceğini ifade 
eder. 
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Bugüne kadar savunduğumuz şekliyle eğitim 
hizmetinin kamusal, parasız, bilimsel, nitelikli, laik 
ve anadilinde örgütlenmesi talebimiz bu durumun en 
açık ifadesidir. Birbirini tamamlayan bu ilkeler eğitim 
hizmetinin olmazsa olmazlarıdır. AKP ise “ilköğretim 
devlet okullarında parasızdır” ifadesini yasadan 
çıkarmış, okulları şirketleştirerek kamusallığını 
ortadan kaldırma girişimine soyunmuş, niteliğe 
değil kaliteye odaklanmış, ırkçı ve cinsiyetçi öğelerle 
eğitimi kuşatmıştır. Tüm bunlara ek olarak, bilimsel 
eğitimin içi boşaltılmış ve yerine dinsel referanslarla 
kuşatılmış bir eğitim hizmeti oluşturulmuştur. 
Evrim teorisini anlatan öğretmenlere soruşturma 
açılmasından, Felsefe ve Biyoloji gibi ders 
müfredatlarının dönüştürülmesine; klasik edebiyat 
eserlerinin sansürlenmesinden, öğrencilerin 
Umre’ye ya da cuma namazlarına götürülmesine 
kadar eğitim hizmeti hakim din kavrayışının emrine 
sunulmuştur. Böylelikle çocukların, dünyayı anlama 
ve yorumlama kabiliyetleri sınırlandırılmakta, kendi 
yetenekleri ve istekleri daha baştan kısıtlanmaktadır. 
Kısaca ülkemizde yaşananlar, çocukların hak 
ve özgürlüklerini yok sayan, özgürleştirme adı 
altında çocukların üzerindeki farklı tahakküm 
biçimlerini pekiştiren, toplumu (kültürel, inançsal 
vb.) tek tipleştiren bir sürecin ifadesidir. Buna karşı 
çıkabilmenin yolu ise bilimsel ve laik eğitimin bir 
bütünün iki parçası olduğu gerçeğinden geçmektedir. 
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Eğitimin İçeriği Dinsel Değil Bilimsel 
Olmalıdır!

Laik eğitim, özünde bilimsel eğitimi ifade ederken, 
bilimin kuşkucu, sorgulamaya, araştırmaya, 
eleştirmeye dayanan yüzüdür. Dinsel eğitim ise 
kabule dayanırken, herhangi sorgu ya da eleştiriyi 
kabul etmez. İnsanı merkeze alan laik bir eğitim 
anlayışı tüm insanların eşit, saygıdeğer, öğrenme ve 
gelişmeye açık olduğunu savunurken; din merkezli 
bir eğitim anlayışı insanları inanan-inanmayan, 
dindar-dinsiz olarak ayırarak bir kısmını üstün ve 
değerli, diğerlerini ise dinden sapmış hatta düşman 
ilan etmektedir. Böyle bir zihniyet ile toplumda birinci 
ve ikinci sınıf insanlar ortaya çıkması kaçınılmazdır.
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Yapılması gereken, doğru olan her şeye bilimin 
gözlüğü ile bakmak, söz konusu doğruluğun iddiasını 
bilim aracılığıyla sorgulamaktır. Bilim “bilim” olarak, 
din “din” olarak kaldığı sürece, kendi işlevlerini yerine 
getirebilecekleri unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki 
bilimsel eğitim öğretmenlerin niteliğinden müfredatın 
içeriğine kadar eğitim hizmetinin temel unsurlarından 
birisi olmalıdır. Bilimsel, ayrımcı olmayan, insan 
haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü biçimde 
örgütlenen eğitim hizmeti ile çocuğun evrensel 
değerlerlerle tanışmasının, dolayısıyla sorgulamayı 
ve eleştirel düşünmeyi benimseyerek kendisini 
gerçekleştirebilmesinin imkânı oluşturulabilecektir. 
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Eğitim Temel Bir Haktır! Bu Hakkın 
Kullanılması Önündeki Engeller 
ve Öğrencilere Yönelik Ayrımcı 
Uygulamalar Kabul Edilemez! 

Öğrencilerimizin de Özgürlükleri 
Olduğunu Unutmamalıyız!   

Eğitim ve bilim emekçileri olarak, eğitim ve 
yükseköğretim hizmetini üretirken kamu gücü 
ve ayrıcalıklarına sahip kişileriz. Daha açık ifade 
etmek gerekirse öğrencilerimiz karşısında kanunla 
tanımlanmış  belirli  yetkileri  kullanmakta ve bu 
nedenle sokaktaki vatandaştan farklılaşmaktayız. 
Ancak söz konusu bu gücümüzün, öğrencilerimizin 
temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak biçimde 
kullanılmaması için yasa koyucuların hukuka uygun 
gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bir öğrencinin 
inancı, cinsiyeti ya da etnik kimliği nedeniyle 
karşılaşacağı ayrımcı, asimilasyoncu uygulamalar 
karşısında eğitim emekçileri olarak bizlerin de 
mücadele etme sorumluluğu ve zorunluluğu 
bulunmaktadır. Çünkü eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir Türkiye inşası, bu şekilde mümkün 
olabilecektir.

Ancak Türkiye’de olan biten her şey, AKP’nin 
tek tipçi, otoriter, piyasacı-muhafazakâr düzenini 
tesis etmeye yönelik işlemektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin 4+4+4’ün iptali istemine verdiği 
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red kararının gerekçesi, bu durumu en açık şekilde 
ifade etmektedir. Anayasa Mahkemesi verdiği red 
kararının gerekçesini 4+4+4’ü meşrulaştırma 
çabasıyla kaleme almış, kendi içerisinde çelişkilerle 
dolu bir perspektif sunmuş ve yeni eğitim düzeninin 
yerleşmesini sağlamıştır. Mahkeme, 4+4+4 ile 
getirilen seçmeli - zorunlu din dersleriyle ilişkili olarak 
“dini sadece bireyin iç dünyasına hapsetmediği, onu 
bireysel ve kolektif kimliğin önemli bir unsuru olarak 
gördüğü, toplumsal görünürlüğüne imkân tanıdığı” 
için özgürlükçü bir yorumla ele almak gerektiğini 
söylemektedir. Ancak farklı inanç gruplarının, 
ateistlerin ya da yoksul emekçi çocuklarının ne 
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kadar özgür olduğu ya da olabildiği gerçeği göz ardı 
edilmiştir. 

Bu nedenle biz eğitim ve bilim emekçileri olarak 
laikliği, eşit ve özgür bir eğitimin temel koşullarından 
biri olarak görmeli ve bunun için mücadele etmeliyiz. 
Aksi halde, AKP’nin özgürlük söylemi altındaki 
baskıcı, eşitsizlikçi ve ayrımcı politikalarına ses 
çıkarmayarak bu zulme ortak olmuş oluruz!  

Eşitsizlikçi, Ayrımcı Zorunlu-Seçmeli Din 
Dersleri KALDIRILSIN!

Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Hasan ve Eylem Zengin (Başvuru no. 1448/04, 
9 Ekim 2007) kararında da görüldüğü üzere, üç 
durumda zorunlu din derslerinin yarattığı ayrımcılık 
ihlalinin sonlandırılabilmesinin mümkünlüğü 
Mahkemece tartışılmıştır. Karara göre, din öğretimi 
nedeniyle yurttaşlar arasında ayrımcılık olmaması 
için yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir:

a) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu 
olmaktan çıkarılacak;

b) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, belirli bir 
dinin tek yönlü koşullandırılması niteliğinden 
çıkarılarak hem teoride hem de pratikte bir 
kültür dersine dönüştürülecek;
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c) Ailelerin inançlarına saygı gösterilmesinin 
sağlanması için uygun araçlar geliştirilecek ve 
bu araçların kullanılması için aileler ve çocuklar 
dini inanışlarını açıklamaya zorlanmayacaktır.

Türkiye’de ise bu seçeneklerin hayata geçirilebil-
mesi pratik açıdan mümkün değildir. Şöyle ki,

* Öğretmen yetiştirme ve istihdam 
sisteminde farklı inanç gruplarına saygılı 
olma ya da ayrımcılığın engellenmesine 
karşı bilinçlendirme amacı ne yazık ki 
güdülmemektedir.  Kaldı ki, din dersleriyle 
ilgili öğretmen açığı olduğunda, imamlara 
ya da müezzinlere MEB tarafından ücretli 
öğretmenlik yaptırılmıştır. Bu durum açıkça, 
okullarda din dersleri aracılığıyla İslam’ın 
bir mezhebinin öğretisinin ve ritüellerinin 
öğrencilere dayatıldığının en açık ifadesidir.
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* Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hakim din 
kavrayışından farklılaşan inançları hakkındaki 
Başbakan Erdoğan’ın sözleri, söz konusu 
ayrımcılığın ve eşit yurttaşlık ilkesi ihlalinin 
teminatı olmakta, Başbakan açıkça suç 
işlemekte; ancak AKP’nin otoriterliği altında bu 
durum buharlaşıp gitmektedir. 

* 4+4+4 ile getirilen seçmeli din dersleri 
ise fiilen zorunlu hale getirilmiştir! Birçok 
okulda, öğretmen yetersizliği bahane edilip 
öğrencilerin başka ders seçme imkânı ortadan 
kaldırılarak ya da çocuğun arkadaş çevresi 
içerisinde ötekileşmemesi için veliler mecbur 
bırakılarak seçmeli din dersleri fiilen zorunlu 
hale getirilmiştir. 

* 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 17. 
maddesine göre oluşturulan Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nün tanımlanan görevleri 
dahi MEB’in bir din öğretisi üzerinden 
yapılandırıldığını açıkça göstermektedir:

 “İmam-Hatip Liseleri ile Anadolu 
İmam-Hatip Liselerinin eğitim, öğretim 
ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve 
hizmetlerini yürütmek”
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 Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimi 
akademik, mesleki ve dini liseler şeklinde 
üç biçimde sınıflandırma çabası da bu tespiti 
güçlendirecek niteliktedir.

* AKP piyasacı-muhafazakâr politikalarıyla 
var olan eşitsizlikleri bizzat üretir ve 
derinleştirirken kendisine muhalif olan herkesi 
çeşitli biçimlerde “dinsizlikle” ya da “dindar 
olmamakla” suçlamaya devam etmektedir. 
Buna karşı ses çıkarmayanlar ise bu zulme 
ortak olmakta, AKP’nin lütfettiği “özgürlüğü” 
sadece kendisi için ister konuma düşmektedir.

Bizler yeni eşitsizlikler yaratmak için değil; hep 
birlikte eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye’yi var 
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edebilmek için mücadele etmeliyiz. Sadece kendimiz 
için değil, bu ülkede yaşayan tüm ezilenler için bunu 
istemeliyiz.  Aksi halde, bugün AKP’nin yarın bir 
başka partinin politikalarının oyuncağı olur ve örgütlü 
gücümüzü zayıflatarak kendi kendimize vururuz. 

Unutmayalım ki,

• LAİKLİK, Bizlere Dayatılan Yoksulluğa Ve 
Güvencesizliğe Karşı Mücadele Edebilmenin 
ZEMİNİ VE ARACIDIR! 
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• LAİKLİK, Cinsiyet Ayrımcılığının Önlenmesinin 
Önemli Bir ZEMİNİDİR!

• LAİKLİK, Bu Ülkenin Vatandaşlarının 
İnançlarından Dolayı Baskıya, Ötekileştirmeye 
Maruz Kalmamasının GARANTİSİDİR! 

• LAİKLİK,  Dindar Olsun ya da Olmasın, Çocukları 
İşçileştirmeye Zorlayanların Kim Olduğunu 
Önemsemeksizin Var Olan ZULME KARŞI 
DİRENEBİLMEKTİR!

• LAİKLİK,  Eşit Yurttaşlık İlkesinin Hayata 
Geçmesinin OLMAZSA OLMAZ KOŞULUDUR!
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ÖYLEYSE TÜM İÇTENLİĞİMİZLE 
SORUYORUZ!

Aramızdaki Eşitsizliği Yaratan, Küçücük 
Çocukları İşçileşmeye Ve İş Makinelerinin 
Altında Ölüme Mahkum Edenler ÖZGÜRLÜKÇÜ 
MÜDÜR?

Bizler Birbirimizle Uğraşırken Küfesini Dolduran, 
Bizi Yoksullaştıran Politikalara İmza Atanlar 
EŞİTLİKÇİ MİDİR?

Sorunları Sadece Bir Yerinden Tutarak Meseleye 
Yaklaşan, Sorunun Taraflarını YOK SAYANLAR, 
ÇÖZÜM Mü Üretmekte Yoksa YENİ SORUNLAR 
MIDIR?

En Küçük Demokratik Tepkiye Dahi Tahammülü 
Olmayan AKP’den Özgürlük Mü Beklemeliyiz, 
Yoksa Taleplerimiz İçin ORTAK BİR MÜCADELE 
Mi Yürütmeliyiz?

İsimleri Maruz Kaldıkları Zulümle Anılır 
Olan Ötekileştirilmiş İnanç Gruplarının Ya 
Da İnsan Yerine Dahi Konmayan Ateistlerin 
ÖZGÜRLÜKLERİ, HAKLARI Çiğnenirken Tek 
Başına ÖZGÜRLEŞMEK Mümkün Müdür?


