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Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN:1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Olamaz2 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN, din 

kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olmasını onaylamadığını belirterek, "Biz bu modeli 

denedik daha önce, birçok tartışma sonrasında 1982 Anayasası'na koyduk. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, 

din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olmasını onaylamadığını belirterek, “Biz bu 

modeli denedik daha önce, birçok tartışma sonrasında 1982 Anayasası'na koyduk. Adı bile 

‘Dün Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ zaten, bu ortak kültüre Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun amacı 

zaten din öğretmek değil, genel kültür vermek.” dedi. 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bursa’da Eğitim 

Günleri ‘ kapsamında ilk ve ortaokulların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenleri 

hizmet içi eğitime alındı. 

Nilüfer Koç Ortaokulu-İlkokulu’nun ev sahipliğinde Crown Plaza Otel’de düzenlenen 

etkinlikte, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki 

Aydın, öğretmenlere ’Din Öğretiminde Yöntem ve Teknikler’’ konulu seminer verdi. 

Sema gösterisi ile başlayan eğitim programı, açılış konuşmaları ve seminer ile devam 

etti. Seminerde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Atilla 

Gülsar, düzenlenen ‘eğitim günleri’ ile öğretmenleri hizmet için eğitime alarak ortak 

sınavlarda Bursa’nın başarısını yükseltmek ve öğretmenlerin metot, teknik ve kullanılacak 

malzemelerle ilgili bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi. 

HEDEF 10 BİN ÖĞRETMEN 

Geçen yıl 6 bin öğretmeni eğitime tabi tuttuklarını anlatan Gülsar, bu yıl ise 10 

öğretmene eğitim verilmesini planlandığını anlatırken, “Burada 6 branşta Türkçe, matematik, 

din kültürü ahlak, sosyal bilimleri ve fen bilgisi. Yani bu yıl ilk defa yapılacak ortak sınavlarla 

ilgili dersler. Çünkü bu otak sınavlar sonrasında çocuklar bir üst öğrenime hazırlanacak ve 

Anadolu liselerine giriş tamamen bu ortak sınav sonuçlarına göre olacak. Asıl hedefimiz ortak 

sınavlardaki başarılı yukarı çıkarmak.” dedi. 

Bursa’da 550 bin öğrenciye 29 bin öğretmenle 1380 okulda hizmet verdiklerini 

anlatan Gülsar, geçen sene düzenlenen hizmet için eğitimlerle YGS’de Bursa’nın 14. sırada 

yer aldığını sözlerine ekledi. 
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2 http://www.sondakika.com/haber/haber-prof-dr-aydin-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-dersi-5312729/ (Erişim: 

08.12.2013) 
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DİN KÜLTÜRÜ DERSİ SEÇMELİ OLAMAZ 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 

da, dünyanın hızla değişip geliştiğini, bu değişime ayak uydurmak gerektiğinin altını çizdi.  

Eğitimde öğretmenlere ‘din öğretiminde yöntemler ve yeni yaklaşımlar konusunda bilgi 

vereceğini anlatan Aydın, “Dünyada iki tür din dersi var. Birincisi din eğitim yaklaşımı. Bu 

din eğitim yaklaşımı belli bir dini esas alarak o dini benimsetmek, sevdirmek üzere seçmeli 

olarak konulan yaklaşım. Bir de bunun dışında dini kültür olarak ele alan yaklaşım var. Din 

öğretimi yaklaşımı denen bu yaklaşım, Türkiye, Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkeler bu 

yaklaşımı benimsiyor, tüm öğrencilere zorunlu eğitimi veriyor. Bir genel kültür anlamlında.” 

dedi. 

Türkiye’nin de birçok ülkeye örnek olduğunu anlatan Mehmet Zeki Aydın, “Artık 

dünyada dini öğretmeyelim diye bir yaklaşım yok. Dünyada ‘nasıl öğretelim’ diye bir 

yaklaşım var. Türkiye’de de din bir kültür anlayışı ile veriliyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersinin şu andaki anayasada kaldığı şeklinde devam etmesini, ortak kültün olarak öğretilmesi 

taraftarıyım. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olmasını onaylamıyorum. Biz bu 

modeli denedik daha önce, birçok tartışma sonrasında 1982 anayasasına koyduk. Adı bile 

‘dün kültürü ve ahlak bilgisi’ zaten, bu ortak kültüre Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun amacı 

zaten din öğretmek değil, genel kültür vermek.” şeklinde konuştu. 15.11.2013 

 

 

 


