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Öz
Bu çalisma Türkiye’de 1950’lerden beri gündemde olan ve giderek artan
“siyasal Islam” tartismasinda Imam Hatip Liselerinin nasil bir rol oynadigini incelemeyi
hedeflemistir. Türkiye’ de IHL’ nin dünya görüsü olarak farkli bir kusak yetistirdigi ve
egitimde Cumhuriyet öncesinde oldugu gibi ikili bir yapinin ortaya çiktigi tartismasina
isik tutabilmek için IHL ögrencileri ile Türkiye’de en çagdas egitimin verildigi liseler
olarak bilinen Anadolu Liseleri ögrencilerinin tutum ve dünyaya bakislari
karsilastirilmistir. Arastirmanin örneklemi olarak Diyarbakir’daki Anadolu Lisesi ve
IHL’nin son sinif ögrencileri seçilmistir. Çalismanin sonuçlari Diyarbakir örneklemi
baglaminda Türkiye genelinde tartisilmaktadir.
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Abstract
In this study, we aimed to investigate the role played by “Imam Hatip Liseleri”
(A high School Providing Theological Education) in “Political Islam” debate that has
gained an increasing momentum in Turkey since the 1950’s. In order to shed light to
discussion that IHL trained a different generation in terms of world view in Turkey and
that a dual-structure emerged in education as in the pre-republican era, we compared the
attitudes and world views of students in IHL and those in Anatolian High Schools, known
to provide the most contemporary education in Turkey. As sampling of the study, the
students in the last year of IHL and Anatolian High School in Diyarbakir were selected.
The results of the study are discussed nation-wide on the basis of Diyarbakir sampling.
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Giris
Egitim en genel anlami ile, bireyleri ve toplumlari gelecege hazirlama
ve bunlari istenilen düzeye getirme çabasidir. Egitim bazen bireyi hedef alir ve
ideal insan yaratmak için bireyin kisiliginde varolan kaynaklari onun yarari için
en yüksek düzeye çikarmaya çalisir; bazen de toplum yararini amaç edinir,
toplum için degisik mesleklerde degisik uzmanlik alanlari gelistirip, bireyi
bunlara yöneltir ve toplum için yararli insan yetistirir.
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde egitim-ögretim, yeni toplum-yeni
insan modelini yaratmada en önemli araç olmustur. Amaç laik-ulusal kimlikli
yeni kusaklar yaratmakti (Tanör, 1997:110). Cumhuriyetin ilk on yillarindaki en
önemli projelerden biri “pozitivist din” anlayisi çerçevesinde, devlet ve egitim
dahil kamusal hayatin laiklestirilmesiydi. Her ne kadar o dönemdeki Türkiye’nin
üst yapi kurumlarinda yapilan reform ve devrimler ülkedeki pre-kapitalist üretim
biçiminin üzerinde egreti biçimde durmussa da, laiklik alaninda oldukça yol
alinmistir. Egitim-ögretimin laiklestirilmesi halkin din egitimine olan inancini
söküp atamamis, fakat laikligi bir toplumsal yasam biçimi olarak paylasan ve
savunan duyarli bir toplum kesimi olusmustur (Inal,1996:82).
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Türkiye’ de Cumhuriyetin ilk yillarinda radikal uygulamalarla
çözüldügü düsünülen “islamcilik” sorunu 1950’lere kadar rejim için tehdit olarak
görülmemistir. Fakat çok partili siyasal yasamla birlikte, dönemin iki önemli
siyasal partisi olan Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin
uygulamalariyla siyasal Islam güçlenmeye baslamistir. 1945’lerden baslayarak
Türkiye’ de belli bir ivme ile devam eden siyasal Islam hareketi 1980’lerde bir
siçrama yapmistir.
1980’lerde Türkiye’ de Islam’in yükselisinin ya da siyasallasmasinin
temelinde hem dis dinamikler, hem de iç dinamikler bulunmaktadir. Iran Islam
devrimi, Pakistan’ da Islami niteligi agir basan askeri yönetim, Filistin sorunu ve
nihayet 1990’larda Cezayir’ de Islamcilarin seçimlerde büyük basari saglamasi
bu, hareketin dis dinamigini olusturmaktadir. 12 Eylül askeri darbesinin
demokratik kurumlar üzerinde baski kurmasi ve köklü siyasal partilerin
kapatilmasi, siyasal Islam için uygun siyaset ortamini yaratmistir. Bununla
birlikte bu yillarda dünyada egemen olmaya baslayan piyasa ekonomisinin
Türkiye’ yi de bütünüyle etkisi altina almasi, sosyal devlet ilkesini zayiflatan
piyasa ekonomisi, krizlerin derinlesmesi, gelir dagilimindaki esitsizligin
artmasina ve yoksullasmaya neden olmustur. Yine bu yillarda ekonomik
krizlerin nedeninin kamu isletmeleri oldugu tezi islenerek, özellestirme
politikalarina agirlik verilmis, bunun sonucunda da issizlik büyük bir hizla
artmistir. Ekonomik alanda yasanan bu gelismeler, 1980’lerden baslayarak hem
dünyada hem de Türkiye’de sol partilerin giderek yoksul kitlelerin ümidi
olmaktan çikmasi ve alternatifsiz kalan kitlelerin siyasal Islam’i kurtulus olarak
görmesi, bu hareketin iç dinamiklerini yaratmistir.
Modern ulus-devleti mesru kilan ideoloji olarak milliyetçiligin, kökü
modernizmde olan özellikleri vardir; dünya islerini düzeltmek için insanin
müdahale etmesi gerektigi inancindan kaynaklanir bu. Dolayisiyla Islamci
elestiri modernizmin küresel bunalim içinde oldugu ve Bati’nin evrenselci
efsanelerine karsi çikildigi zaman özellikle etkili olmaktadir. Eskiden Batililasma
evrenselcililik adina asagi yukari tartismasiz bir ideal sayilmaktaydi; ama
“postmodernlik durumu” modernizmin “evrensel dogrular” i hakkinda kusku
uyandirmaya basladi. Bu gelisme, Islamciligin karsi saldiriya geçmesi için uygun
bir ortam yaratti (Gülalp,1999:49).
Küresel düzeyde de modernist varsayimlara dayali ideolojilerin
bunalimi, postmodernist kimlik siyasetlerinin çogalmasina yol açmis bulunuyor.
Ama modernizmin bir elestirisi olarak etkili olmakla birlikte, postmodernizmin
özünde tasidigi alaycilikve nihilizm nedeniyle alternatif bir toplumsal ve siyasal
proje olusturamiyor. Buna karsilik Islamcilik modernizmin postmodernist
elestirisiyle birçok önemli temayi paylasmakla kalmayip daha ileriye gidiyor,
milliyetçilik ile modernizmin basarisizliklarina isaret ederek alternatif bir
ideoloji öneriyor. Islamciligi özellikle güçlü kilan nokta da budur
(Gülalp,1999:50).
Türkiye’ de siyasal Islam’in yükselisinde kadinlarin önemli rol oynadigi
görülmektedir. Genel olarak Türkiye’de kadinin konumu, diger siyasal
ideolojilerin belirlenmesinde de önemli bir yer tutmaktadir. “Geleneklerde ve
özellikle Islam karsisinda Bati evrenselciligini seçen modernlesme düsüncesinde
kadin, merkezi bir yer tutar. Batici seçkinler Bati evrenselciligine ulasmanin tek
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yolunun kadinin Islami gelenekten koparak özgürlesmesi oldugunu savunurken,
muhafazakar akimlar kadina iliskin geleneklerin bozulmasi, “liberallestirilmesi”
girisimlerine kuskuyla, yer yer tepki göstererek bakmislardir. Bugünlerde geriye
dönüp baktigimizda, Türkiye’ deki modernlesme tarihini, çok basitlestirme
pahasina, bu iki kültürel model ya da iki akim arasindaki mü cadelenin tarihi
olarak yorumlayabiliriz: Batici akim ve Islamci akim.” (Göle,1991:17).
Türkiye’ de radikal siyasal hareketler içerisinde kadinlar diger ülkelere
oranla daha yogun yer almistir. 1980 öncesi radikal sol örgütler içerisinde
kadinlar önemli rol oynarken, 1980 sonrasi etnik-ayrilikçi örgütler içerisinde de
kadinlar etkin olarak yer almistir. Fakat bunlarin hepsinin ötesinde siyasal
Islam’in gelismesinde kadin bu hareketin objesi olmustur. “Türban” la baslayan
bu objelesme hem siyasal partilerin ideolojisini olusturmus hem de kadinlarin
yogun katilimini saglamistir. Bu nedenle Türkiye’ deki siyasal Islam’in
yükselisini ve mücadele alanini “Türban”, bir baska deyisle kadin olusturmustur.
Bu gelismelerin ve tartismalarin içinde Imam Hatip Liseleri ise en önemli yeri
isgal etmektedir.
Bu çerçevede çalismada, Türkiye’ de siyasal Islam’in yükselisinde
IHL’nin rolünü belirleyebilmek için Diyarbakir’daki IHL ile Anadolu Lisesi
arastirma örneklemi olarak alinmis, 2002-2003 ögretim yilinda bu liselerin son
sinif ögrencilerinden yüzer ögrenciye anket uygulanmis fakat IHL anketlerinin
96’ si degerlendirmeye alinmistir.
1. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve
1.1 Egitimin tanimi
Egitim kavrami tarih boyunca hizmet ettigi amaca göre her fikir akimi
tarafindan farkli sekilde tanimlanmistir. Bu yüzden kapsami çok genis ve
zengindir. Egitim bazen tanriya ulasma etkinlikleri, bazen toplumun degerlerine
sahip bireyler yetistirme olmustur.
Egitim literatüründeki bazi tanimlamalara göre egitim; “Bireyin
davranisinda, kendi yasantisi yolu ile ve amaçli olarak istendik degisme meydana
getirme sürecidir.” (Ertürk,1975:77). Bir baska tanima göre ise egitim “Bireyin
yasadigi toplumda yetenegini tutumlarini ve olumlu degerdeki diger davranis
biçimlerini gelistirdigi süreçler toplamid ir.” (Tezcan,1996:3).
Egitim, daha genis anlamiyla bireyin kisiliginin gelismesine yardim
eden, onu yetiskin yasamina hazirlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranislari
edinmesini saglayan bir süreç olarak tanimlanabilir. Egitim bireyin topluma
kazandirilmasi süreci oldugu için, yasam boyu devam eden ve her toplumda var
olan bir olgudur.
Egitimin kurumsal bir nitelik kazanmadigi geleneksel toplumlarda,
bireye aktarilacak bilgi kisitli oldugu için mesleki egitim usta-çirak iliskisiyle,
diger bilgiler de aile ve arkadaslar yoluyla edinilmekteydi. Dolayisiyla
kurumsallasmis bir egitim sistemi yoktu. Sanayi devrimi ile birlikte kentlesme,
uzmanlasma ve teknolojik bilgi artmis, bireyleri egitmek için usta-çirak iliskisi
yetersiz kalmistir. “Egitim kurumu, 19. Yüzy ilda olusmaya baslayan çagdas
sanayi- kent toplumunda, egitim, ve ögretim isi için örgütlenip uzmanlasmis okul
denilen kuruluslarda, ögretmen denilen meslek adamlari eli ile bireylere bilgi,
deger ve becerileri kazandiran toplumsal bir kurum olarak tanimlanabilir.”
(Ozankaya,1996:447)
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Bu tanimlamalardan egitim olgusunun üç önemli özelligi bulundugu
ortaya çikmaktadir. Bunlar: (Aydin,1997:183-185):
a- Egiten – egitilen ayriminin olmasi
b- Planli ve bilinçli olmasi
c- Toplumsal olusu yani içinde bulundugu toplumun
beklentilerine göre islemesidir.
1.2 Egitimin Amaci
Egitimin belli amaçlari vardir ve okullar bu amaçlara ulasacak biçimde
ögrenci yetistirirler. Bu amaçlar çok çesitli olmakla birlikte; temelde topluma
yönelik ve bireye yönelik amaçlar olmak üzere iki grup altinda incelenebilir
(Er,1997:67-68):
Bireye yönelik amaçlar; bireyi sosyallestirerek onun toplumun
fonksiyonel bir üyesi olmasini saglamak, bireyi kendi amaçlarini tespit edebilen
akilci, mantiksal ve objektif bir varlik haline getirmek, bireye iyi bir yasam tarzi
saglamak, bedensel ve ruhsal gelisimini istenilen yönde olusturmak, bireye
kisilerle iletisim kurma ve karar alma becerileri kazandirmak olarak siralanabilir.
Topluma yönelik amaçlar ise; toplumun yasam gelenegini ve
sürekliligini saglamak, toplumun yenilesmesine, kültürün zenginlesip
biçimlenmesine katkida bulunmak, iyi üretici ve tüketiciler yetistirerek
ekonomik verimi arttirmak ve bu yolla toplumun refah düzeyini yükseltmek,
siyasal bilinç uyandirarak bireyleri sorumlu vatandaslar haline getirmektir.
1.3 Egitimin Islevleri
Egitimin islevleri içinde bulundugu toplumun amaçlarina göre
belirlenir. Bunun yaninda egitimin evrensel temel islevleri de vardir. Bunlar
“açik” ve “gizli” olmak üzere iki baslik altinda incelenebilirler
(Tezcan,1996:65):
1.3.1 Egitimin açik islevleri
Egitimin önemli açik islevleri su sekilde özetlenebilir. En önemli açik
islevlerinden biri toplumun kültür mirasinin birikimi ve aktarilmasini
saglamaktir. “Her kusak kültür birikimini önceki kusaktan devralarak devam
ettirir. Burada devralmadan kasit toplumsal norm ve degerlerin ögretilmesidir.
Bu ögretimde kullanilan araçlar da dil, bilgi ve deneyimdir (Tezcan,1996:66).
Modern toplumlarda kültürel birikimin hizli olmasi bireylerin günlük
yasantilarinda kültürün tüm boyutlari ile karsilasmalarini olanaksiz kilmaktadir.
Bu yüzden “kültürel mirasin aktarilmasi görevi egitim kurumlari tarafindan
üstlenilmistir. Bu kurumlar, kültürel özellikler içinden ögrencilerin yaslarina ve
ihtiyaçlarina uygun olanlari seçerek bunlari planli ve amaçli bir biçimde
ögrencilerine kazandirir.” (Fidan,Erden,1993:57). Egitimin islevi bireyin
toplumsallasmasini saglama islevi de önemlidir. “Toplumsallastirma, insanin
toplumca gelistirilmis davranis kaliplarini benimseyecek ve bu kaliplara uygun
davranacak biçimde egitilmesidir. Egitilenin toplumsallastirilmasinda en önemli
araç toplumun yasalari, inançlari ve gelenekleridir.” (Basaran,1978:55). Egitim
yenilikçi ve degismeyi saglayici elemanlar yetistirme görevini de üstlenmektedir.
“Egitim bireylere degisme ve gelisme için gerekli olan bilgi, beceri ve degerleri
kazandirarak toplumsal ve ekonomik gelismeye uymalarini kolaylastirir.”
(Tezcan,1996:67).
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Bunlarla birlikte egitimin siyasal islevleri de bulunmaktadir. Egitimin
siyasetle olan iliskisi temelde egitimin devletin bir islevi olmasindan
kaynaklanmaktadir. Bunlar bireylere milli degerleri kazandirarak mevcut siyasal
sisteme sadakati saglamak, siyasal sistem içinde yer alacak liderleri egitmek ve
demokrasinin en iyi sekilde uygulanmasi için bireylere seçmen statüsü
kazandirmaktir (Fidan,Erden,1993:60-62). Egitim bireylerin zihinsel, bedensel
ve duygusal olarak gelistirilmelerini de saglar. Bunun önündeki en büyük engel
bireyler arasi farkliliklardir. Bu yüzden egitimde kitle egitiminin terkedilmesine
paralel olarak bireysellesmeye dogru bir yönelis vardir (Fidan,Erden,1993:64).
Ekonominin ihtiyacina uygun uzman isgücü yetistirmek de egitimin temel
islevleri arasindadir. “Egitim kurumlarinin, talebi karsilayacak nicelik ve
nitelikte insan gücü yetistirmelerinin yanisira, bireye toplumsal kaynaklarin
akilci bir biçimde kullanilmasi ve degerlendirilmesi için gerekli davranislari da
kazandirmalari gerekmektedir.” (Fidan, Erden, 1993:62).
1.3.2 Egitimin gizli islevleri
Egitimin gizli islevleri, uzun egitim süreci boyunca insanlarin
birbirleriyle karsilasmalarini saglayarak es seçme islemine yardimci olmak,
egitim süresince arkadasliklar kurulmasi yoluyla bireylerin çevresini genisleterek
ileride mesleki açidan birbirlerinden yararlanmalarini saglamak, bireye
toplumsal statü kazandirmak ve çocuklarin zamanlarinin büyük bir kismini
geçirdikleri kurum olarak çocuk bakiciligi görevini de üstlenmektir. Bunlarin
yaninda bireyi suç ve uyusturucudan uzak tutma ve uzak durmasini saglayacak
davranislari kazandirma islevleri de vardir.
2. Türk Egitim Sisteminin Tarihsel Gelisimi
Türk egitim sistemi tarih boyunca pek çok asamadan geçmistir. Egitim
sisteminin önemi de zamana göre degisiklik göstermistir. Fakat Türk egitim
sisteminde en radikal degisiklik Cumhuriyet döneminde meydana gelmistir. Bu
nedenle Türk egitim sisteminin geçirdigi asamalari anlayabilmek için egitim
sistemini Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet sonrasi dönem olarak ikiye
ayirmak gereklidir.
2.1 Cumhuriyet öncesi Türk Egitim Sistemi
Islamiyet’ten önceki Türk devletlerinin egitim anlayislari yasam
tarzlarindan etkilenmistir. “Sürü besleyen, göçebe yasayan Hun ve Göktürklerde
egitim; savasçilik, yöneticilik, dini inanislar gibi konular etrafinda
sekillenmistir.” (Akyüz, 1999:4). Bu topluluklarda bireyin toplumsallastirilmasi
ve egitilmesi toplum ve törelerle gerçeklestirilmektedir.
751' de Araplarin Çinlilere karsi kazandiklari Talas Zaferinden sonra
Islamiyet Türkler arasinda yayilmaya baslamistir. “Türklerin Islamiyet'i
benimsemeleri egitim açisindan da önemli etkiler dogurdu. Türk toplumunda
medreselerin kurulmasi ile ilk kez planli ve düzenli, güçlü bir örgün egitim
kurumu kurulmus oldu ve Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar yasadi.”
(Akyüz,1999:17). 840 yilinda kurulan Karahanli Devleti yerlesik düzen ve
Müslümanligin etkisiyle egitim ve bilime büyük önem vermis ve ilk kez planli
bir egitim kurumu olan medreseleri kurmustur. Bu medreselerin kurulmasi ile
Türk toplumunda ilk kez planli ve düzenli, güçlü bir örgün egitim kurumu olan
okul ortaya çikmis, ülkenin her yerine dagilmistir (Özkan,1997:19). Bu
medreselerde Farabi, Ibn-i Sina, Ahmet Yesevi, Kasgarli Mahmut gibi bilim
adamlari eserler vermislerdir.
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Selçuklular önceki Türk devletlerden farkli olarak büyük bir
imparatorluk kurarak, egitim ve bilime büyük önem vermislerdir. Selçuk Bey
tarafindan kurulan ilk medreseler din adami ve memur yetistirmek amaciyla
kurulmustur, fakat matematik, astronomi, tip ve fen alanlarinda da bilgiler
vermislerdir. Cami, mescit, saraylar, kütüphaneler ve bilim adamlarinin evleri ise
yaygin egitim kurumlarini olusturmaktaydi. Örgün egitim kurumlari
medreselerdir. Ilk medreseler Selçuk Bey tarafindan kurulmustur. Burada amaç;
din adami ve memur yetistirmektir. Egitim dili Arapça’dir ve dersler müderrisler
tarafindan verilmektedir (Akyüz,1999:41).
Osmanli Imparatorlugu’na baktigimizda Imparatorlugun ilk 150 yillik
döneminde egitim-ögretim ve bilime çok önem verildigi görülmektedir.
“Osmanlilarda örgün egitim kurumlarinin örgütlenmesi, vakiflarin kurdugu dine
dayali Sibyan mektepleri ve medreseler gibi sivil okullar ile, batili esaslara
dayanilarak devletin idari ve askeri ihtiyaçlarini karsilamak amaci ile kurulmus
resmi okullardan olusmaktadir” (Özkan,1997:57). Osmanli Imparatorlugunun
yükselme çaginda egitime verilen önem giderek azalmistir. Medreselerde bu
dönemden sonra ilmi özgürlük kalkmis, egitime iltimas ve siyaset karismaya
baslamistir. Ilmi yetenekler arka plana itilerek, iltimas ön plana çikarilmistir.
Gözlem ve arastirmacilik yok olmus, ezbercilik benimsenmis, tabiat olaylarinin
sebepleri arastirilmadan cinle-periyle açiklanmaya çalisilmistir (Koçer,1992:1213).
18. yüzyilda Avrupa ülkelerinin geçirdikleri ekonomik ve politik
degisimler sonucu kapitalist sisteme geçisleri, buna ayak uyduramayan
Osmanli'nin gerilemesine sebep olmustur. Osmanli Imparatorlugunun
yöneticileri buna müdahale ederek toplumsal reform hareketlerine girismislerdir.
Askeri alandaki degismeler, toplumun ihtiyaci olan insan gücünün niteligini de
degistirmistir (Fidan,Erden,1993:196). Geleneksel yapinin etkisindeki mevcut
okullarda bu amaca uygun insan yetistirilmesi mümkün görünmediginden
modern okullar açilmis ve bu ikili yapi Cumhuriyet dönemine kadar sürmüstür.
Tanzimat Fermani ve onu izleyen Islahat Fermani ile Osmanli
Devleti'nin egitim politikasi kökten degisime ugramistir. Egitimin hem siyasal
hem de toplumsal islevlerinin oldugunun fark edilmesiyle, halkin egitilmesi
öncelikli görev haline gelmistir. Tanzimat döneminde egitim bir bilim olarak
görülmeye baslanmis, egitim bilimi kitaplari yazilmis ve medrese disindaki
örgün egitim alaninda ilk, orta ve yüksek seklinde bir derecelendirmeye gidilerek
birçok okul kurulmustur. Kurulan bu okullarda, hayata yönelik dersler programa
alinmistir. Örgün egitimin yayginlasmasi ile okuma -yazma orani artmistir.
Türkçe, ögretim dili olarak benimsenmistir. Tanzimatin yerlesmesi için aydinlar
ve memurlar yetistirecek sivil okullara önem verilmis, ilk kez ögretmen
yetistiren meslek okullari ile kizlar için orta dereceli okullar açilmis, okullarda
falaka yasal olarak kaldirilmistir (Akyüz, 1999:140-141). Yine bu dönemde
Osmanli için büyük tehlike olusturan azinlik ve yabanci okullari da gelismeler
göstermistir.
Osmanli Imparatorlugunda Birinci Mesrutiyet Döneminde ülkede pek
çok meslek ve sanat okullari açilmistir. Özel egitime önem verilerek ilk kez
sagir, dilsiz ve körler için bir okul açilmistir. Okullarin yayginlasmasinda da
önemli gelismeler kaydedilmistir. Ancak hep nicelik bakimindan bir gelisme

179

Siyasi Islam Tartismalari Açisindan Imam Hatip Lisesi Ögrencilerinin…….
saglanmis, egitimin niteligini yükseltmek için bir çalisma yapilmamistir. Tam
tersine okullarda ögretmenler siki bir denetim altina alinarak yeni düsünceler
engellenmeye çalisilmis, programlardan hayata yönelik derslerden bazilari
çikarilmis, din ve ahlak dersleri arttirilmistir. Burada amaç; dindar, itaatkar,
padisaha sadik bir insan tipi yetistirmek olmustur (Akyüz,1999:196).
Ikinci mesrutiyet döneminde ise fikir hareketleri canlanmaya baslamis
ve egitim sorunlari da üzerinde önemle durulan bir alan olmustur. Balkan
Savasindan sonra da geleneksel ve modern okullarin birlestirilmesi, ilk egitim
kurumlarinin yayginlastirilarak parasiz olmasi, Latin harflerinin kabulü
konusunda çalismalar yapilmis, ancak bu çalismalardan bir sonuç elde
edilememistir. Yalnizca Sibyan Mektepleri kapatilmis, okul öncesi egitimle ilgili
ciddi adimlar atilmis, kiz ögrenciler için okuma olanaklari gelistirilmis,
üniversiteler yeniden canlandirilmistir (Fidan,Erden, 1993:189).
Osmanli döneminde egitim alaninda yapilan bütün yeniliklere ragmen
Cumhuriyet dönemine kadar okullar birbirlerine kapali, dikey kuruluslar halinde,
3 ayri kanalda yapilanmistir. Birincisi ve en yaygin olani Kur’an ögretimine,
Arapça’ya ve ezbercilige dayali okullar (mahalle mektepleri ve medreseler),
ikincisi yenilikçi Tanzimat okullari (idadiler ve sultaniler), üçüncüsü de yabanci
dilde ögretim yapan okullar (kolejler ve azinlik okullari). Bu üç kanalda, üç ayri
görüsün, üç ayri yasam biçiminin, hatta üç ayri çagin insani yetistirilmekteydi
(Gökçe,1996:114).
2.2 Cumhuriyet Döneminde Egitim
Cumhuriyet dönemi egitim siteminin tarihsel kökleri Osmanli
imparatorlugunun yenilesme hareketlerinin baslangici olan 18. yüzyilin son
çeyregine kadar uzanir. Osmanli toplumunun egitiminin birbirinden farkli iki
temel sisteme dayanmasi (medrese sistemi-tanzimat mektepleri sistemi),
amaçlari birbirinden farkli egitim kurumlari tarafindan egitimin yürütülmesiyle
kalmayip birbirine zit dünya görüsünde insanlar da yetistiriyordu (Sag,1985:29).
Cumhuriyet döneminde egitimdeki bu ikiligi ortadan kaldirmak için 3
Kasim 1924' te çikarilan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm egitim ögretim
kurumlari Egitim Bakanligi'na baglanmis, medreseler ve Sibyan Mektepleri
kapatilmistir. Kapatilan medreselerin ögrencilerinden, isteyenler düzeylerine
göre ilk, orta okul ve liseler ile bakanligin yeni kurdugu Imam Hatip Okullarina
kaydirilmislardir. 30 Kasim 1925' te tekke, türbe ve medreselerin kaldirilmasi ile
egitimde laik ve demokratik bir döneme geçilmistir. “1928’ de ‘Türk Devleti’nin
dini Islam’dir’ maddesi anayasadan çikarilarak laiklesme sürecinde önemli bir
adim daha atilmistir.” (Topses, 1998:15).
Cumhuriyetin ilk yillarinda yapilan yeniliklerin topluma benimsetilmesi
için çok düsük olan okur-yazarlik oraninin yükseltilmesi gerekiyordu. Arap
harflerinin dil ve gramer özellikleri bakimindan Türkçe' ye uygun olmamasi
nedeniyle 1 Kasim 1928' de Latin temelli yeni alfabe kabul edildi. Millet
mektepleri açilarak 15-45 yas arasi tüm yurttaslara bu okullara gitme
zorunlulugu getirildi.
Egitim sisteminin eksik olan bir yönünün tamamlanmasi ancak Osmanli'
da egitim sistemine dahil olmayan Islamiyet'ten önceki Türk tarihini inceleyen
milli bir tarih felsefesinin benimsenmesi yoluyla olabilirdi. Bu amaçlari
gerçeklestirmek üzere kurulan Türk Ocagi Türk Tarihi Tetkik Heyeti'nin adi
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1935 yilinda Atatürk tarafindan Türk Tarih Kurumu olarak degistirilmistir
(Özkan, 1997:117).
2. Dünya Savasi'na kadar olan dönemde egitim sisteminde yenilikler
birbirini izlemis ve Türk devrimi genç kusaklara benimsetilmeye çalisilmistir.
Tek parti düzeninin oldugu bu dönemde egitim sistemi merkeziyetçi ve otoriter
bir yapiya sahip idi. Ülkeyi ekonomik ve toplumsal bunalimdan kurtarmak ve
gereken insan gücünü yetistirmek amaciyla Köy Enstitüleri, Kiz Enstitüleri,
Erkek Sanat Enstitüleri kurulmustur.
2. Dünya Savasi'nin bitimini izleyen yillar çok partili döneme geçisin
etkilerini tasimaktadir. Sanayilesmenin önem kazanmasiyla gelisen pazar
ekonomisi ve bunun sonucu olan nüfus artisi ve göçler egitim politikalarini da
etkilemeye baslamistir. Imam Hatip Okullarinin açilmasi ve Köy Enstitülerinin
kapatilmasi bu dönemin olaylaridir.
1950-1960 yillari arasindaki duraklama döneminden sonra 27 Mayis
1960 askeri müdahalesi ekonomik, siyasal ve kültürel açidan çalkantili bir
döneme kapi açmistir. Bu müdahale sirasinda kurulan Milli Birlik Komitesi'nin
hükümet programinda milli egitim Türkiye'nin en önde gelen davasi olarak kabul
edilmistir. 1961 anayasasi da egitim, ögretim, bilim konularinda özgürlükçü, laik
ve sosyal devlet anlayisina uygun bir yaklasim sergilemistir.
3. Türkiye’ De Din Egitimi ve Imam Hatip Liseleri
Bilindigi gibi Osmanli egitim sistemi medreseler üzerine kurulmustu.
Medreseler, ögretimin cami disinda yapildigi özel yerlerdi. Kadilik, müftülük
gibi görevlerin yani sira, devlet idaresi ile ilgili bütün kamu görevleri
medreselerde yetisenler tarafindan yürütülmekteydi. Sibyan Mekteplerinde ise,
çocuklara Kuran okutuluyor ve namaz kildiriliyordu. Tekke, zaviye ve
dergahlarda; cami, mescit ve medreselerde yapilamayan musiki, spor, edebiyat
gibi faaliyetler, bir dini lider rehberliginde yapiliyordu. (Bilgin, Selçuk,1991:4-6)
Devletin sinirlarinin genisleyip Imparatorluk haline gelmesi ile birlikte, yeni
durum ve ihtiyaçlar ortaya çikti. Enderun Mektepleri, idari görevlere eleman
yetistirmeye basladi (Bilgin,1980:29).
“1924’te Ögretim Birligi Inkilabi yapildigi sirada ilkokul
programlarinda din dersi, Kuran-i Kerim dersi ile birlikte; ikinci siniftan itibaren
ikiser saat okutuluyordu. Iki yil sonra bu uygulamada degisiklik yapilarak,
dersler üçüncü siniftan baslatildi ve haftada birer saate indirildi. 1928 yilinda din
dersleri tamamen kaldirildi.” (Bilgin, Selçuk, 1991:20).
Din egitiminin kaldirilmasindan, yeniden koyuldugu 1949 yilina kadar,
toplum bu ihtiyacini karsilayabilmek için gayri resmi yollara basvurmustur. Dini
savunma düsüncesi, bagnazligi arttirmis, bagnazlik, hem kendi gibi
düsünmeyenlere hem de diger din mensuplarina karsi müsamahasizliga yol
açmistir (YÖK Komisyonu, 1998:113). Bu tartismalar din egitiminin gerekli
oldugu fakat bu egitimin kimin tarafindan verilecegi sorusunu gündeme
getirmistir. Din egitiminin devlet tarafindan verilmesini savunan çevreler
bulunurken, buna karsi olanlar da vardir.
“Din egitiminin devlet eli ile yapilmasini dogru bulmayanlar; Türkiye,
1928 Anayasasindan çikarttigi ‘resmi din’ ibaresinin yerine 1937’ de ‘laiklik’
prensibini koymasina ragmen; din islerini sivil topluma birakmayarak, devlet
tekeline almasini, bir kamu hizmeti olarak teskilatlandirmasini ve laik bati
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ülkelerinde oldugu gibi özel kurumlara birakmayi reddederek, devlet tarafindan
yerine getirilen bir hak olarak düzenlemesini laiklige aykiri olarak
nitelendirmektedirler.” (YÖK Komisyonu,1998:114).
Ancak Türk toplumunun sahip oldugu karmasik yapida, sosyal barisi
saglamak için, dini, devletin bünyesinde bir kuruma dönüstürmek bir zorunluluk
olarak ortaya çikmistir. Farkli dini yorumlarin ve bunlardan dogan
anlasmazliklarin toplumda kargasaya neden olmasini önlemek için devletin
onayladigi bir dini yoruma ve bu yorumu yapacak resmi bir kuruma ihtiyaç
vardir. Cumhuriyet’ in resmi laiklik anlayisinin içine, Diyanet Isleri Baskanligi’
ni ve devlet tekelinde din egitimini almasinin sebebi de budur. Bu yapilanma
batili ülkelere göre sorunlu gibi görünse de, bizim toplumsal gerçekligimize
uygundur. Çünkü “Islam toplumlarinda dini dogmalari yorumlama tekeline sahip
kiliseler yoktur. Bu nedenle, toplumu, dinin farkli yorumlanmasindan
kaynaklanabilecek anlasmazliklardan korumak için dinin kurumlasmasi ve din
hizmetlerinin devletin denetim ve gözetiminde yapilmasi gerektigini ileri
sürmektedirler.” (YÖK Komisyonu,1998:115-116).
Din egitiminin kaldirilmasindan, 1946’ ya kadar geçen sürede, ahlaki
bir endise ve komünizmden korunma gerekçesi ile T.B.M.M. ‘ ye okullara din
derslerinin yeniden konulmasi teklifi getirilmis ve ilkokul 4.-5. siniflarda din
dersleri, program disi ve istege bagli olarak yeniden programa alinmistir. 1975
yilinda ilkokul 4. ve 5. siniflarda din dersleri zorunlu hale getirilmistir (Bilgin,
Selçuk, 1991:20).
Yine istege bagli olmak kaydi ile, 1956-1957 ögretim yilinda bütün
resmi ve özel ortaokullara Din Dersi konulmus, 1974-1975 ögretim yilinda buna
zorunlu Ahlak Dersi eklenmistir. 1997-1998 ögretim yilinda ‘zorunlu ve
kesintisiz temel egitim’e geçilmesi ilk ve orta okullari birlestirmistir. Bu durum
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin durumunu degistirmemistir (Bilgin,
Selçuk, 1991:20-21).
Imam Hatip Liselerinin sayisinin ve bu liselere gösterilen ilginin
artmasi, liselere din derslerinin konulmasini gündeme getirmistir. Bu yolla,
halkin din egitimine olan arzusunun karsilanacagi ve Imam Hatip Liselerine olan
ilginin azalacagi düsünülmüstür. Bu amaçla, 1967-1968 ögretim yilinda lise ve
dengi okullarin 1. ve 2. siniflarina din dersi istege bagli olarak konulmustur.
Buna, 1975-1976 ögretim yilinda 3. siniflar da eklenmistir (Bilgin, Selçuk,
1991:21).
1982 anayasasi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, ilk ve orta
ögretim kurumlarinda zorunlu hale gelmistir. Artan ögretmen ihtiyacini
karsilamak amaciyla, mevcut Islam Enstitüleri ile Islami Ilimler Fakültesi,
Ilahiyat
Fakültelerine
dönüstürülerek
programlari
degistirilmistir
(Cebeci,1996:130).
3.1 Imam Hatip Liselerinin Tarihsel Gelisimi
Meslegine vakif imam ve hatipler yetistirmek üzere 1913 yilinda
açilmis bulunan Medresetü'l Eimme ve'l Huteba bugünkü Imam Hatip
Liselerinin temelini teskil eden ve mesleki din egitimi vermek amaciyla tesis
edilmis olan örgün egitim kurumudur. Bu okul daha sonra ‘Medresetü’l Vaizin’
ile birlestirilerek ‘Medresetü’l Irsad’ adini almis ve Tevhid-i Tedrsiat Kanunu’
nun çikarilmasina kadar egitim-ögretime devam etmistir (Ergin,1977:162-163).
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3 Mart 1924 tarih ve 420 sayili Tevhid-i Tedrisat Kanunu geregi Maarif
Vekaleti, toplumun din egitimi ve din hizmetleri ihtiyacini dikkate alarak, Darü’l
Fünun’a bagli bir Ilahiyat Fakültesi ile ilkokula dayali ve 4 yil süreli olmak üzere
ortaokula bagli siniflar halinde Imam Hatip Mektepleri açmaya baslamistir
(Bilgin,1995:94).
“1924 yilinda 29 yerde açilan Imam Hatip Mektepleri 1931-1932
ögretim yilinda ‘ögrenci bulamadiklari’ gerekçesi ile kapanmislardir. Ancak bu
tarihten 1951 yilina kadar, din hizmetlerini yürütecek eleman bulunamadigindan;
1948 yilinda 10 il merkezinde, mevcut din adamlarina yeteri kadar kültür vermek
ve onlari günün anlayisina yaklastirmak amaci ile Milli Egitim Bakanligi
Ilkögretim Genel Müdürlügü’ ne bagli Imam Hatip Kurslari açilmistir.”
(Bilgin,1980:59).
13.10.1951 tarih ve 601 sayili Müdürler Komisyonu Karari ile ilkokula
dayali, birinci devresi 4 yil, ikinci devresi 3 yil olan, 7 yil egitim süreli Imam
Hatip Okullari Ankara, Istanbul, Adana, Konya, Isparta, Kayseri ve
Kahramanmaras’ ta açilmistir. Bu okullarin sayisi; 1958’ de 19’a, 1962’de 26’
ya, 1971’ de 72’ ye yükselmistir (www.kirklareliihl.com).
“1971-1972 ögretim yilindan itibaren Milli Egitim Bakanligi Talim,
Terbiye Kurulu’nun 4 Agustos 1971 tarih ve 225 sayili karari ile, Imam Hatip
Okullari’nin 4 yillik birinci devreleri kaldirilmis, 3 yillik ikinci devreleri ise 4
yila çikarilarak, ortaokula dayali 4 yillik meslek okullarina çevrilmislerdir.” Bu
okullar böylece, ortaokul üzerine gerektigi ölçüde genel kültür ve din kültürü
veren, 4 yil süreli meslek liseleri halini almistir. “1974-1975 ögretim yilindaki
yeni yapilanma ile, seçmeli dersler Kuran ve Arapça olarak belirlenmistir.
Süreleri yine 3 yildir.” (Bilgin,1995:94-95). Bu özelliklerinden dolayi Imam
Hatip Okulu mezunu ögrenciler genel liseye gidebilirler, fakat genel ortaokul
mezunlari Imam Hatip Okullarina gidemezlerdi.
14.06.1973 tarih ve 1739 sayili Milli Egitim Temel Kanunu’nun 32.
Maddesi ile, Imam Hatip okullarinin adi Imam Hatip Liseleri olarak
degistirilmistir. Bu kanun, Imam Hatip Liselerinde hem meslege ve yüksek
ögrenime hazirlayici programlar uygulanmasini hükme baglamis, hem de Imam
Hatip Lisesi mezunlarinin genel lise mezunu muadili sayilarak üniversitelerin
degisik bölümlerine girebilmelerine imkan tanimistir. Baslangiçta, meslek okulu
sayilarak sadece erkek ögrenci kabul eden kurumlar 1960’ dan itibaren birer
ortaögretim kurumu olarak kiz ögrenci kabul etmeye baslamislardir.
Ancak 1997-1998 ögretim yilinda çikan kanunla, Imam Hatip ve
Meslek Liseleri’nin orta kisimlarini kaldiran sekiz yillik kesintisiz egitime
geçilmis ve bu okullardan mezun olanlara, üniversiteye giriste alan sinirlamasi
getirilmistir.
4. Anadolu Liselerinin Kurulusu ve Gelisimi
Arastirma bir anlamd a IHL ögrencileri ile Anadolu Lisesi ögrencilerinin
karsilastirilmasi oldugundan, Anadolu Liseleri’ nin kurulus ve gelisimine kisaca
bakmak yararli olacaktir.
Resmi kolejler (Anadolu Liseleri); yabanci dille egitim yaptigi ve
üniversite sinavlarindaki basarisi nedeni ile, Türk Milli Egitimi’nin en prestijli
kurumlarindandir. Cumhuriyet öncesi dönemde de; Tibbiye, Mühendishane ve
Harbiye’ ye ögrenci yetistiren kurumlarda yabanci ögretmenlerle yabanci dil
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egitimi yapilmaktaydi. Ancak yabanci ögretmenlerin düzgün Türkçe
konusamamalari, çesitli meslek kuruluslarinin bati diline ve pozitif bilimlere ilgi
duymalari, 1856 Fermanindan sonra azinlik okullarinin yarattigi kusku, askeri,
mülki, ekonomik alandaki iliskiler yabanci dil ögrenmeyi gerektirdiginden
yabanci dile verilen önem artmistir.
Cumhuriyet döneminde de yabanci dile duyulan bu ilgi devam etmis,
1950’lere gelindiginde bu ihtiyaç meclis gündemine gelmistir.
1953 yilinda henüz kesinlesmeyen ve fakat 1954 yilinda sekillenen
tasariyla; önceleri dört adet olarak benimsenen Resmi Kolej (Anadolu Liseleri)
sayisi, T.B.M.M. ‘ nin 23 Subat 1955 tarih ve 47. toplantisinin 2. oturumunda
kabul edilen Bütçe Yasasi ile altiya çikarilmistir (Emiroglu,1995:18). Böylece
sirasi ile; Eskisehir, Izmir/Bornova, Istanbul/Kadiköy, Konya Samsun ve en son
Diyarbakir Resmi Kolejleri (Anadolu Liseleri) açilmistir.
24.02.1973 tarih ve 14575 sayili Resmi Gazetede yayinlanan “Milli
Egitim Temel Kanunu”nun 26. maddesiyle kolej olarak bilinen ve yabanci dilde
egitim yapan okullarin adlari “lise” olarak degistirilerek ortak bir ad altinda
toplanmalari uygun görüldü (Emiroglu,1995:18). 1 Temmuz 1975 tarih ve 14903
sayili makam oluru ile Resmi Kolejlerin tümünün adi “Anadolu Lisesi” olarak
degistirildi (Erkan,1985:6).
Kuruldugu 1955-1956 egitim-ögretim yilindan 1987-1988 egitimögretim yilina kadar resmi ve özel Anadolu Liselerinin sayisi toplam 221 iken,
bu sayi 2000-2001 egitim-ögretim yilinda 419, 2001-2002 egitim-ögretim yilinda
451 olmustur. Bu oran genel orta ögretim okullarinin %16’ sini olusturmaktadir
(www.meb.gov.tr).
5. Imam Hatip Liseleri ve Siyasal Islam Tartismasi
Islam’in salt bir din olarak degil, ayni zamanda siyasal bir rejim olarak
benimsenmesi egilimi, son zamanlarda ülkemiz de dahil pek çok Müslüman
ülkede taraftar bulmustur. Oysa Atatürk döneminde, saltanatin ve halifeligin
kaldirilmasi ile birlikte siyasal Islam’a, yani Islam dininin siyasal güç olarak
istismar edilmesine son verilmistir (Kongar,1998:242). Buna ragmen Türkiye’ de
son zamanlarda en çok tartisilan konulardan biri siyasal Islam olmaya
baslamistir. Siyasal Islam tartismasiyla birlikte ‘Müslüman’ ile ‘Islamci’
kavramlari arasinda fark olup olmadigi tartismasi da baslamistir.
“'Islamcilik', devletinkine alternatif sosyal ve siyasal bir programin
temeli olarak Müslüman kimliginin ve degerlerinin yeniden tahsis edilmesine
isaret etmektedir. 'Müslüman' ile 'Islamci' esanlamli degildir, çünkü ilki dinsel
bir kimligi ifade ederken, ikinci kavram siyasal bilince ve toplumsal aksiyona
karsilik gelmektedir.” (Göle,2002:97).
Türkiye’ de Islamci hareket, Cumhuriyetin ilk yillarinda bir takim etnik
temeli de olan isyanlarin ve bazi tarikatlarin faaliyetleriyle sinirli kalmistir.
Baska bir deyisle rejim için tehdit olusturup, siyasi bir alternatif haline
gelememistir. Bu dönemde tek parti iktidarinin laiklik ilkesine tavizsiz bagliligi
Islamci hareketin gelismesini engellemede etkili olmustur. “Türkiye' deki güncel
Islamci hareketler 1950'lerde ortaya çikmis ve 1980 sonrasi dönemde de
büyümeye baslamislardir. Gene ayni dönemde, kenar gruplar sehir merkezlerine
dogru kaymislar ve laik egitime ve yukari dogru sosyal hareketlilige ulasma
konusunda firsatlar kazanmislardir. Islamci hareketler bu yeni gruplarin
arayislarina cevap vermeye ve genelde modernlesme, özelde de laik seçkinlerle
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uzlasmalarina yardimci olmaya çabalamislardir. Islamcilik, Islam-Türk kimligi
ve laik bir Bati modernlesmesi arasindaki çekismeli bir bagin siyasal ifadesi
haline gelmistir.” (Göle,2002:105).
“1980'lere uygun olarak Islam' da, zamanin kavramsallastirilmasina
iliskin bir degisim yasanmaktadir. Hatta Islam' in siyasallasmasinin ardinda
Islam' in bugünkü zamana tasinmasi vardir. Islami düsünce bugünkü Bati
modernliginin aldigi biçimler, dayattigi yasam tarzlari ve insan anlayisi
karsisinda konum aldikça siyasallasmaktadir. Islami hareket sadece siyasal bir
muhalefet hareketi olmanin ve varolan muhafazakar kesimlerin sözcülügünü
üstlenmenin ötesinde, yeni kesimler, yeni çehreler yaratmistir. Islami hareket
kendi orta sinifini, aydinlarini profesyonellerini olusturmus ve bu kesimlerin
giderek bireysellesmesi, piyasa ekonomisi, medya ve sanat dünyasi içinde yer
almalari, Islami hareketin evrimini, dinamiklerini degistirmeye baslamistir.”
(Göle,2002:12-14). Türkiye’ de siyasal Islam’in yükselisiyle Imam Hatip
Liselerinin sayisinin artisinin ayni döneme denk gelmesi, bu okullar üzerindeki
tartismayi yogunlastirmis ve bazi kesimlerce siyasal Islam’in en önemli kaynagi
olarak tanimlanmalarina yol açmistir.
Örnegin Serter, Özal döneminde Imam Hatip Okullarinin ülkenin din
adami gereksinimini asacak sekilde mezun verecek kadar yayginlasmasinin
'siyasal Islam' in güçlenmesine neden oldugunu belirtmektedir (Serter,1997:4758). Mumcu'ya göre de yurtdisinda Rabita örgütü ile kurulan baglar sonucu
imamlarin maaslarinin bu örgüt tarafindan ödenmeye baslamasi, siyasal Islamin
uluslararasi
örgütlerle
isbirligi
içinde
oldugunu
göstermektedir
(Mumcu,1996:138).
Türkiye’ de siyasal Islam’ in yükselisinin IHL’nden çok, uygulanan
ekonomik politikalardan kaynaklandigini ve bu okullara olan talebin de serbest
piyasa ekonomisi uygulamalarinin sonucu olarak arttigini ileri süren görüsler de
vardir. “Islam'in siyasallasmasinin temelinde Batili modernist ideolojinin gayriinsani piyasa ekonomisinin ve emperyalizmin yani sira, iç dinamikler
diyebilecegimiz faktörler de bulunmaktadir. Iran, Cezayir, Misir, Pakistan,
Tunus, Türkiye vb. ülkelerdeki, 1980 sonrasi yasanan konjonktür homojen
özellikler arz etmektedir: Derinlesen ekonomik krizler, artan dis borçlar, kirdan
kentlere kitlesel göçlerin devam etmesi, konut sorununun kroniklesmesi,
emekçilerin yoksullasmasi, spekülatif piyasanin yayginlasmasi, IMF ve Dünya
Bankasi gibi uluslararasi emperyalist nitelikli kuruluslarin bu ülkelere daha çok
müdahale etmesi, özellestirme kampanyalarinin dayatilmasi, devletlerin sosyal
islevlerinin giderek daha fazla budanmasi, enflasyonun üç rakamli düzeylerde
seyretmesi ve giderek toplumsal-siyasal yasami etkisi altina alan Islami
radikallerin etkisinin artmasi ve bunlarin ardindan gelen Roy’un belirttigi gibi bir
köksüzlük duygusu, deger ve kimlik bunalimi. Toplumsal bunalimlar devletin
merkeze çekilmesine, bu da iktisadi ve sosyal islevlerini terk etmesine neden
olmaktadir. Siyasallasan Islam' in iktisadi ve sosyal yapilanmalari ise hayir
dernekleri biçiminde ve çogunlukla mütevazi bir ücret karsiligi hizmet götürerek
devletin bosalttigi alanlara yönelmektedir.” (Inal,1996:44-45).
Türkiye’ de ithal ikameci sanayilesmeye dayali kalkinma 1970’lerin
sonlarina dogru bir bunalima girdi. 1980 yilinda Türkiye radikal bir degisiklikle
kalkinma yörüngesini ulusalci-devletçi bir stratejiden piyasanin yön verdigi
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ulusalötesi bir stratejiye kaydirdi; bu dönüsümü ayni yil kurulan askeri rejim
yürüttü. Yeni kalkinma stratejisi ekonomide piyasa güçlerinin, kültürel alanda da
rekabete dayali bireyci ideolojilerin yayilip gelismesini getiriyordu. Önceleri
ulus devletin ilerici bir görünümü vardi, çogu kez siyasi olarak popülist, sosyal
olarak da yeniden dagitimci bir rol oynuyordu. Buna karsilik, 1980’lerdeki
yeniden yapilanma, toplumun sinirli bir kesiminin yarar gördügü bir ekonomik
modeli, otoriter ve dislayici bir siyasal modeli ve rekabete dayali bireyciligi önde
tutan bir ideolojik bakisi öngörmekteydi. Hakim olan duygu artik ulus-devlete
güven ve inanç degildi. Simdi “yükselen degerler” arasinda küresel piyasanin
üstünlügüne ve bireysel girisimciligin erdemlerine inanç vardi. 1980’lerde Türk
ekonomisinin, siyasetinin ve kültürünün yeniden yapilanmasi ulusalci-devletçi
kalkinmaciligin ideolojik hegemonyasini sona erdirdi (Keyder,1993).
Siyasal Islam’in 1980’lerden baslayarak giderek artan oranda
tartisilmaya baslamasiyla birlikte Imam Hatip Liseleri bu tartismanin tam
ortasinda yer almistir. Imam Hatip Liseleri konusundaki tartismalar üç ana
grupta toplanabilir. “Birinci grupta bu okullarin yayginlasmasina çesitli
nedenlerle karsi çikanlar, ikinci grupta ise tam tersine yayginlasmasindan yana
olanlar yer almaktadir. Üçüncü gruptakiler ise IHL’nin sayica ve kapasite
artisindan çok yapilanma tarzlarinin laiklikle bagdasmadigi görüsüne vurgu
yapmaktadirlar.” (Önen,2001:132).
Imam Hatip Liselerinin giderek cumhuriyet rejimi için bir tehdit
olusturdugu görüsünün temelinde, bu okullarin ve ögrenci sayilarinin hizli artisi
yatmaktadir. Türkiye’ de din hizmeti için ihtiyaç duyulan din görevlisi sayisinin
çok üzerinde ögrenci alinmasi ayrica din hizmetlerinde görev alamayacak
olmalarina ragmen kiz ögrencilerin bu okullara alinmasi, Imam Hatip Lisesini
bitirdikten sonra bu ögrencilerin çogunun Ilahiyat Fakülteleri disindaki
fakültelere yönelmeleri, bu okullarin siyasal Islam’in kaynagi oldugu tartismasini
yaratmistir. Ayrica siyasal Islam tartismalarinin en yogun oldugu zamanda
dönemin basbakani Necmettin Erbakan’in söyledigi iddia edilen “Imam Hatip
Liseleri bizim arka bahçemizdir” sözü bu egitim kurumlari üzerine yapilan
tartismayi en üst düzeye çikarmistir.
6. Arastirmanin Amaci
Arastirmanin amaci ayni yas grubu içerisinde olup farkli okullarda
egitim alan (Imam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi) bireylerin, bu egitimlerinin
sonuna geldiklerinde; dünya görüslerini, gelecekten beklentilerini, tutum ve
davranislarini ortaya koymak ve karsilastirmaktir. Bu baglamda Türkiye’ de
siyasal Islam tartismalarinin merkezinde yer alan Imam Hatip Liseleri’nin
ögrencilerinin, Anadolu Lisesi ögrencileri referans alinarak dinin
siyasallasmasinda ne gibi bir rol oynadiklari tespit edilmeye çalisilmistir.
Arastirmanin örnekleminin sadece Diyarbakir ile sinirli olmasi nedeniyle
Türkiye genelinde Imam Hatip Liseleri’nin siyasal Islam’a katkisi konusunda bir
sonuca varmak iddiali olmakla birlikte, yine de bu tartismalara bir isik tutacagi
açiktir.
7. Arastirmanin Bulgulari
Çalismada, din agirlikli egitim alan Imam Hatip Lisesi ögrencileri ile
Anadolu Lisesinin son siniflarinda okuyan ögrencilerin sosyo-ekonomik ve
dünya görüsü olarak farklilastiklari ve benzestikleri noktalari tespit edilerek;
Imam Hatip Lisesi’nin, ögrencilerinin siyasal Islam’a yönelmesinde katkisi olup
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olmadigini Anadolu Lisesi ögrencileriyle karsilastirarak ortaya koymaya çalisilmistir.

Tablo 1. Okul türü
Okul Türü
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
Toplam

n

%
96
100
196

96,0
100,0
196,0

Diyarbakir Imam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesinin son siniflarinda
okuyan 100’ er ögrenci örneklem olarak seçilmis, Imam Hatip Lisesindeki dört
anket degerlendirme disi birakildigi için bu okulun örneklemi 96 kisi olarak
alinmistir.
Tablo 2. Cinsiyet
Cinsiyetiniz? Okullar
Imam Hatip Lisesi
N
%
Kiz
73
76.0
Erkek
23
24.0
Toplam
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
36
36.0
64
64.0
100
100.0

Imam Hatip Lis elerinde okuyan ögrencilerin % 76’sinin kiz olmasi, din
hizmetlerinde bayanlarin görev alamayacak olmasina ragmen bu okullara kiz
ögrencilerin neden daha fazla devam ettigi tartismasini ortaya çikarmaktadir.
Benzer bir sonuç Erder’ in Istanbul’un gecekondu bölgelerinde yaptigi bir
arastirmada da ortaya çikmistir. Istanbul’un Pendik ilçesindeki Imam Hatip
Lisesi’nin 250 kisilik kiz kontenjani için 5000 civarinda basvuru yapilmistir.
Erder bu talepte “Ahlaksiz Istanbul” imajinin etkili oldugunu belirterek, din
görevlisi olmayacagi halde kizlari Imam Hatip Lisesine göndermede temel
amacin, meslek edindirme kaygisindan öte büyük sehrin “ahlaksiz” ortamindan
korumak oldugu yorumunu yapmaktadir (Erder,1996:131-132).
Diyarbakir gibi orta ölçekli bir kentte, baska bir deyisle Istanbul’un onda biri
büyüklügünde ve geleneksel degerlerin daha çok egemen oldugu bir merkezde,
Imam Hatip Lisesine kiz ögrencilerin daha fazla gönderilmesi, büyük kentin
“ahlaksiz” ortamindan korumakla açiklanmakla birlikte, daha çok kiz çocuklara
geleneksel bakisi yansitmaktadir. Türkiye’de muhafazakar ailelerin kiz
çocuklarini ilkokuldan sonra okutmama egilimi yerini, ilkokuldan sonra Imam
Hatip Lisesine göndermeye birakmistir.
Tablo 3. Ailede yasayan birey sayisi
Ailede kaç kisi
bir arada
yasiyor
2-4
5-7
8 ve üstü
Toplam

Imam Hatip Lisesi
n
%
7
55
34
96

7.3
57.3
35.4
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
30
54
16
100

30.0
54.0
16.0
100.0

Ögrencilerin ailelerindeki birey sayisina baktigimizda her iki okul
ögrencilerinin de ailelerindeki birey sayis i 5-7 kisi arasinda yogunlasmakla
birlikte, IHL ögrencilerinin %35.4’ ünün aileleri 8 kisiden fazla iken AL
ögrencilerinde bu oran %16’ dir. Bu sonuç IHL ögrencilerinin AL ögrencilerine
oranla geleneksel, genis aileye daha fazla oranda sahip olduklarini
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göstermektedir.
Tablo 4. Kardes Sayisi
Kaç
Okullar
kardessiniz? Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
Tek çocuk
3
3.1
1
1.0
2-3
3
3.1
49
49.0
4-5
32
33.3
32
32.0
6-7
33
34.4
13
13.0
8 ve üstü
25
26.0
5
5.0
Toplam
96
100
100 100.0

Her iki okuldaki ögrencilerin kardes sayilarina baktigimizda IHL ögrencilerinin
kardes sayisi % 34 ile 6-7 arasinda yogunlasirken, AL ögrencilerinin kardes
sayisi %49 ile 2-3 arasinda yogunlasmaktadir. Baska bir deyisle IHL’ deki
ögrencilerin %94’ü 4 ve daha çok kardese sahip iken, AL ögrencilerinin %50’ si
4 ve daha fazla kardese sahiptir. Bu sonuçlarda Diyarbakir’daki dogal nüfus artis
hizinin yüksek olmasi etkili olmakla birlikte, IHL ögrencilerinin ailelerinin daha
fazla çocuga sahip olduklari görülmektedir. Bu sonuç da her iki okuldaki
çocuklarin aile yapilari arasindaki farklilasmayi ortaya koymaktadir.
Tablo 5. Baba egitim durumu
Babanizin egitim durumu ?
Okur-yazar degil
Okur-yazar
Ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise ve dengi okul mezunu
Yüksekokul mezunu
Üniversite mezunu
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
6
6.3
2
3.1
2
2.0
30
31.3
15
15.0
12
12.5
9
9.0
31
32.3
27
27.0
4
4.2
14
14.0
10
10.4
32
32.0
1
1.0
96
100.0
100
100.0

Her iki okuldaki çocuklarin babalarinin egitim durumu karsilastirildiginda
belirgin bir farkliligin ortaya çiktigi görülmektedir. Anadolu Lisesindeki
ögrencilerin babalarinin %74’ü lise, yüksekokul ve üniversite egitimine
sahipken; IHL’dekilerin babalarinin sadece %46’ si bu egitime sahiptir.
Tablo 6. Anne egitim durumu
Okullar
Annenizin egitim
durumu ?
Okur-yazar degil
Okur-yazar
Ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Yüksekokul mezunu
Üniversite mezunu

Toplam
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Lisesi
n
%
44
45.8
12
12.5
29
30.2
6
6.3
5
5.2

96

100.0

Anadolu Lisesi
n
13
9
17
19
29
5
8

100

%
13.0
9.0
17.0
19.0
29.0
5.0
8.0

100.0
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Her iki okuldaki ögrencilerin ebeveynleri arasindaki egitim düzeyine
bakildiginda farklilik daha açik ortaya çikmaktadir. IHL’ deki ögrencilerin
%45.8’inin annesi okur-yazar degilken bu oran AL’ de %13’tür. AL’ deki
ögrencilerin %44’ünün annesi lise ve sonrasi egitim almis olmalarina ragmen bu
oran IHL’de %5’ tir. Egitimle ilgili her iki tabloyu birlikte degerlendirdigimizde
IHL ögrencilerinin ailelerinin daha düsük egitim düzeyine sahip oldugu ortaya
çikmaktadir.
Tablo 7. Ailenin aylik geliri
Ailenizin aylik
geliri ?
200 milyondan az
200-300 milyon
300-400 milyon
400-500 milyon
500 milyondan
fazla
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
19
19.8
20
20.8
21
21.9
17
17.7

Anadolu Lisesi
n
%
8
8.0
11
11.0
14
14.0
15
15.0

19

19.8

52

52.0

100

100.0

100

100.0

Her iki okuldaki ailelerin ekonomik durumuna baktigimizda, aylik 500
milyonun altinda gelire sahip olan ögrencilerin orani AL için %48 iken IHL için
bu oran %80’ dir. Ekonomik olarak bu farkliligin ortaya çikmasi, baska bir
deyisle yoksul ailelerin çocuklarinin Imam Hatip Lisesini daha fazla tercih
etmelerinin nedeni, bu okullarda okuyan ögrencilerin vakiflar, dernekler
tarafindan çesitli sekillerde finanse edilme beklentisidir.
Tablo 8. Es seçme kriteri
Evleneceginiz zaman esinizi nasil
seçmek istersiniz ?
Mutlaka ailemin seçecegi biri ile
evlenirim
Kendi seçecegim biri ile
evlenirim
Kendi seçecegim ama ailemin de
onaylayacagi biri ile evlenirim
Diger
Toplam

Okullar
Imam Hatip
Anadolu
Lisesi
Lisesi
n
%
n
%
1

1.0

1

1.0

15

15.6

31

31.0

77

80.2

62

62.0

3
96

3.1
100.0

6
100

6.0
100.0

Her iki okuldaki ögrencilerin es seçim kriterlerine bakildiginda bir
farklilasma görülmesine ragmen, temel egilimin paralel oldugu görülmektedir.
Her iki okulda da ailesinin seçecegi biriyle evlenecegini belirtenlerin orani %1
‘dir. Bu sonuç dinsel agirlikli egitim yapan okullarda bile egitim seviyesinin
yükselmesiyle birlikte bireysellesme egilimlerinin arttigini ve kisilerin kendi
kararlarini vermesi sürecinin güçlendigini göstermektedir.
Tablo 9. Flörte bakis açisi
Evlilik öncesi flörtün yararli
olacagina inaniyor musunuz?
Evet
Hayir
Fikrim yok
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
20
20.8
49
51.0
27
28.1
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
62
62.0
11
11.0
27
27.0
100
100.0
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Ögrencilerin evlilik öncesi flört ile ilgili görüslerine bakildiginda AL
ögrencilerinin %62’ si evlilik öncesi flört taraftari olduklarini belirtirken, IHL
ögrencilerinin %20.8’i flört taraftari olduklarini belirtmektedir. AL oraninin IHL
oraninin üç kati olmasi ögrencilerin dünyaya bakisinda bir farklilasmanin ortaya
çiktigini göstermektedir. Fakat din agirlikli bir egitim alan IHL ögrencilerinin
%20’sinin flörtten yana olmasi bu okul ögrencilerinin de modernlesme süreci
içerisinde oldugunu göstermektedir.
Tablo 10. En uygun evlilik yasi
En uygun evlilik
yasi ?
20 yas öncesi
20-25 yas
25-30 yas
30 yas ve üstü
Toplam

Imam Hatip Lisesi
n
%
6
6.3
80
83.3
8
8.3
2
2.1
96
100.0

Okullar
Anadolu Lisesi
n
%
1
1.0
47
47.0
42
42.0
10
10.0
100
100.0

Ögrencilere en uygun evlilik yasi soruldugunda, 20 yas altinda
evlenmenin uygun oldugunu düsünenlerin orani her iki okulda da çok düsüktür.
IHL ögrencilerinin de evlilik için AL ögrencileri gibi 20 yas üzerini düsünmeleri,
muhafazakar ailelerin erken yasta evlendirmeye sicak bakmalarina ragmen,
alinan egitimin evlilik yasini yükselttigini ve bu konudaki görüsleri degistirdigini
göstermektedir. AL’ de uygun evlilik yasi olarak 25-30 yaslari arasini
düsünenlerin IHL’ ye göre çok fa zla olmasinin nedeni, bu ögrencilerin
üniversiteye girebilme olanaklarinin daha fazla olmasi, dolayisiyla kariyer
yapmayi düsünmeleri olarak gösterilebilir.
Tablo 11. Sahip olmak istenen çocuk sayisi
Evlendiginizde kaç
çocuk sahibi olmak
istersiniz?
Çocuk istemem
1-2
3-4
4’ten fazla
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
6
6.3
55
57.3
33
34.4
1
1.0
1
1.0
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
14
14.0
65
65.0
20
20.0
1
1.0
100

100.0

Evlenildiginde sahip olunmak istenen çocuk sayisina bakildiginda IHL
ögrencilerinin %57’si 1-2 çocuk, %34’ü ise 3-4 çocuga sahip olmak
istemektedir. Baska bir deyisle bu ögrencilerin %98’inin 4 ve altinda çocuk
sahibi olmak istedigini görüyoruz. Oysa bu ögrencilerin ailelerindeki kardes
sayilarina baktigimizda, %94’ünün 4’ten fazla kardese sahip olan ailelerden
geldigini görmekteyiz. Islam dininde aile planlamasina yönelik hükümler
bulunmamasina ve aksine nüfus artisini tesvik edici hükümler bulunmasina
ragmen, din agirlikli egitim alan ögrencilerde bir kusak sonra sahip olunacak
çocuk beklentisinin bu oranda azalmasi, modernlesme sürecinde okul
egitiminden daha çok kitle iletisim araçlari, günümüz ekonomik kosullari,
kentlesme gibi faktörlerin etkili oldugunu ortaya koymaktadir. AL’de ise
ögrencilerin %80’i 1-2 çocuk, %90’i 4 ve altinda çocuk istemektedir.
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Tablo 12. Akraba evliligine karsi tutum
Akraba evliligi
yapmayi düsünür
müsünüz ?
Evet
Hayir
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
5
5.2
91
94.8
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
10
10.0
90
90.0
100
100.0

Her iki okuldaki ögrenciler de %90 oraninda akraba evliligine karsidir.
Dinde akraba evliligine karsi hükümler bulunmamasina ve bu tür evliliklerin
bölgede yogun görülmesine ragmen IHL ögrencilerinin büyük oranda karsi
olmasi, yani gençlerin özellikle saglik konusunda bilimsel gerçekleri kabul
etmeleri ve bu yönde davranmalari, pozitif egitime açik olduklarini
göstermektedir.
Tablo 13. Farkli dinden evlilige bakis
Farkli dinden birisi
ile evlenmeyi
düsünür müsünüz?
Evet
Hayir
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
12
12.5
84
87.5
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
51
51.0
49
49.0
100
100.0

Farkli dinden biri ile evlenme konusunda IHL ögrencilerinin %87’ sinin
olumsuz görüs belirtmelerinde, Islam dinin baska dinden biri ile evlenmeye
kisitlamalar getirmesinin büyük ölçüde etkili oldugu görülmektedir. Baska bir
deyisle alinan egitim, IHL ögrencilerinde es seçmede en önemli kriter haline
gelmistir. AL ögrencileriyle karsilastirdigimizda her iki okul ögrencilerinin de
Müslüman olmalarina ragmen, evlilik konusundaki dinsel kritere AL
ögrencilerinin daha az önem vermesi, alinan dinsel egitimin bu konuda yaratmis
oldugu farkliligi göstermektedir.
Tablo 14. Farkli mezhep veya etnik kökenden evlilige bakis
Farkli mezhep veya etnik
kökenden birisi ile
evlenmeyi düsünür
müsünüz ?
Evet
Hayir
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
43
53
96

Anadolu Lisesi

44.8
55.2
100.0

n

%

63
37
100

63.0
37.0
100.0

Farkli mezhep veya etnik kökenden birisi ile evlenme konusunda, tablo 13’teki
tavrin sürdügü söylenebilir. IHL ögrencilerinin farkli dinden biri ile evlenmeye
karsi gösterilen tavir kadar olumsuz olmasa da %55 oraninda olumsuz görüs
bildirmesi dikkat çekicidir. Bu oranin AL’ de de yüksek sayilabilecek %37
olmasi, evlilikte etnik köken ve mezhebin diger faktörlerin önüne koyuldugunu
göstermesi bakimindan, geleneksel deger sisteminin etkisi olarak yorumlanabilir.
Tablo 15. Birinci dereceden akrabalar arasinda farkli inanç ve siyasal
düsünceden kisilerin olup olmadigi
Birinci derece
akrabalariniz arasinda
farkli inanç ve siyasi
düsüncede kisiler var
mi?
Evet
Hayir
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
28
68
96

29.2
70.8
100.0

n

Anadolu Lisesi
%

43
57
100

43.0
57.0
100.0
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Birinci derecede akrabalar arasinda farkli inanç ve siyasi düsünceye sahip
olanlarin oraninin IHL ögrencilerinde %29 olmasi, bu gençlerin ailelerinin daha
homojen bir yapi sergilediklerini göstermektedir. Geleneksel aile yapisinin en
önemli özelligi olan homojenlik, bu ailelerin %70’ inde görülmektedir. AL’de
ise homojenlik oraninin %57 oraninda olmasi, aileler arasindaki geleneksel ailemodern aile farkini ortaya koymaktadir.
Tablo 16. Hoslanilan müzik türü
Ne tür müzikten
hoslanirsiniz ?
Halk müzigi
Yerli pop
Sanat müzigi
Yabanci pop
Metal
Klasik müzik
Tasavvuf-ilahiler
Arabesk
Diger
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
13
13.5
25
26.0
6
6.3
6
6.3
8
8.3
3
3.1
16
16.7
17
17.7
2
2.1
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
17
17.0
22
22.0
3
3.0
14
14.0
14
14.0
5
5.0
14
14.0
6
6.0
5
5.0
100
100.0

Her iki okul ögrencilerinin de dinledikleri müzik türleri arasinda dikkate
deger farklilasmalar olmamasi, gençlerin ortak degerlere sahip olmasini saglayan
1990’lardan sonra gelisen ülke genelindeki pop trendi ile iliskilendirilebilir.
Göze çarpan bir farklilik olarak AL' de metal ve yabanci pop müzigin dinlenme
oranlarinin yüksekligi, bu okul ögrencilerinin aldiklari yabanci dilde egitimle
açiklanabilir.
Tablo 17. Okudugu okulu seçme nedeni
Bu okulu seçme
nedeniniz ?
Egitiminin iyi
olmasi
Dünya görüsüme
uygunlugu
Kolay is bulmak
Ailemin istegi
Diger
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
25
26.0
59
59.0
57

59.4

2

2.0

12
2
96

12.5
2.1
100.0

1
30
8
100

1.0
30.0
8.0
100.0

Ögrencilerin okuduklari okulu seçme nedenleri soruldugunda IHL
ögrencilerinde ilk sirada dünya görüslerine uygun egitim alma isteklerinin
geldigi , AL ögrencilerinde ise egitimin kalitesinin ilk sirada oldugu
görülmektedir. IHL ögrencilerinde egitime muhafazakar ve ideolojik bir
yaklasimin etkileri görülürken AL ögrencilerinde tamamen gelecek adina iyi
egitim alma istegi agir basmaktadir.
Tablo 18. Karma egitime bakis
Kiz ve erkek
ögrencilerin bir arada
egitim görmesini dogru
buluyor musunuz?
Evet
Hayir
Toplam
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Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
55
41
96

57.3
42.7
100.0

85
15
100

85.0
15.0
100.0
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Her iki okulda da karma egitim yapilmasina ragmen karma egitim
hakkinda AL ögrencilerinde olumlu görüs bildirenlerin orani %85 iken, IHL
ögrencilerinde bunun sadece %57’ de kalmasi yine muhafazakar aile yapisinin ve
alinan egitimin etkileriyle sekillenen bir dünya görüsüne isaret etmektedir.
Tablo 19. Üniversitede egitim almak istenen alan
Üniversite okumayi
düsünüyorsaniz, hangi alanda
egitim almak istersiniz?
Sosyal bilimler (Hukuk, Kamu
yönetimi, sosyal alan
ögretmenligi vs. )
Ilahiyat
Güzel sanatlar
Beden egitimi
Fen bilimleri (Mühendislik,
Mimarlik, Tip)
Iletisim
Yabanci dil
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
28

29.1

23
4
3

24.0
4.2
3.1

5
4
1

5.0
4.0
1.0

21

21.9

76

76.0

6
10
1
96

6.3
10.4
1.0
100.0

12
2

12.0
2.0

100

100.0

Ögrencilerin üniversitede okumak istedikleri alanlar soruldugunda AL
ögrencilerinin aldiklari daha kaliteli ve sayisal agirlikli egitimle baglantili olarak
Mühendislik, Mimarlik, Tip bölümlerini tercih ederken, IHL ögrencileri bu
bölümleri kazanma olasiliklarinin düsüklügü ve aldiklari sosyal agirlikli egitim
nedeniyle Hukuk, Kamu Yönetimi gibi bölümleri tercih etmislerdir. Burada
dikkat çekici nokta, Imam Hatip Liselerine karsi olanlarin görüslerini hakli
çikaracak sekilde IHL mezunlarinin, ileride devlet içerisinde kadrolasmaya yol
açabilecek sekilde Hukuk, Kamu Yönetimi gibi bölümler okumak istemeleridir.
Tablo 20. Meslek tercihi
Ne olmak
istiyorsunuz?
Din adami
Sanatçi
Siyasetçi
Sporcu
Polis/Asker
Doktor
Egitimci
Mühendis/Mimar
Diger
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
n
%
6
6.3
6
6.3
4
4.2
5
5.2
5
5.2
17
17.7
38
39.6
5
5.2
7
7.3
3
3.1
96
100.0

Anadolu Lisesi
n
%
1
1
5
5
2
2.0
2
2.0
7
7.0
40
40.0
8
8.0
32
32.0
3
3.0
100

100.0

Ileride hangi meslegi yapmak istedikleri soruldugunda din adami
yetistirmek üzere kurulmus Imam Hatip Liselerinin çogunlukla egitimci olmak
istemeleri dikkat çekicidir. Önceki tablodan çikan IHL mezunlarinin
kadrolasabilecekleri devlet kurumlarinda çalismayi istemeleri sonucunu destekler
sekilde, din adami olmak isteyenlerin oraninin %6’ da kalmasi önemlidir. Bu
sonuçtan hareketle IHL ögrencileri okullarini bir meslek lisesi olarak degil, din
agirlikli egitim veren ve üniversiteye ögrenci hazirlayan bir kurum olarak
görmektedirler. Bu durum, bu okullarin diger egitim kurumlarina alternatif
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olarak gösterilme çabasini destekler niteliktedir. Dolayisiyla egitimde ‘ikili yapi
ortaya çikiyor’ kaygisi güçlenmektedir. AL ögrencileri önceki tabloya uygun
sekilde puani daha yüksek ve sayisal meslekleri tercih etmislerdir.
Tablo 21. Okunan gazete
En çok hangi
gazeteyi
okursunuz?
Okumuyorum
Yeni Safak
Cumhuriyet
Zaman
Hürriyet
Yerel Gazeteler
Milliyet
Sabah
Magazin
Diger
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
20
20.8
28
28.0
19
19.8
2
2.0
30
31.3
11
11.0
2
2.1
5
5.0
7
7.3
13
13.0
8
8.3
20
20.0
4
4.2
14
14.0
5
5.2
7
7.0
1
1.0
96
100.0
100
100.0

Ögrencilere en çok okuduklari gazete soruldugunda, IHL ögrencilerinde
Islami çizgide yayin yaptiklari bilinen Yeni Safak ve Zaman gazetelerinin
oraninin %50 gibi yüksek bir rakam çikmasi, bu okullarda belli bir dünya
görüsünün paylasildigini göstermektedir. Baska bir deyisle alinan egitim sadece
mesleki bir egitim olmayip belli düsünce kaliplarinin da gelismesine neden
olmaktadir. AL’de ise belli bir siyasal düsüncenin gazetesinde yogunlasma
görülmemektedir. Bazi Islamci çevrelerin ‘Türk egitim sistemi tek tip insan
yetistiriyor’ iddiasi tam aksine IHL için geçerli görünmektedir. Çünkü diger
sonuçlarla karsilastirildiginda IHL ögrencileri arasindaki homojenlik Anadolu
Lisesine göre çok daha yüksektir.
Tablo 22. Bireyin siyasi yelpazede ailesini koydugu yer
Sag, sol, merkez
yelpazesinde ailenizi
nereye koyarsiniz?
Sol
Sag
Merkez
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
3
3.1
30
30.0
65
67.8
32
32.0
28
29.1
38
38.0
96
100.0
100
100.0

Imam Hatip Lisesi ögrencilerinin %67.8' i ailelerini sagda görmektedir.
Bu da tablo 23’te görülecegi üzere, bu ögrencilerin kendilerini sag egilimli
görmelerinde okullarin tek basina etkili olmadigini, ailenin geleneksel
tutumlarinin da bunda etkili oldugunu göstermektedir. Anadolu Lisesi
ögrencilerinin siyasi tutumlariyla ailelerinin tutumlari karsilastirildiginda,
bunlarin örtüstügü görülmektedir. Anadolu Lisesi ögrencilerinin daha
degisimden yana ve daha moderniteye yakin ideolojilere yöneldiklerini
görülmektedir. Buradan çikan sonuç Anadolu Lisesindeki egitimin ögrencilerin
ideolojik tutumunu belirlemede herhangi bir etkisinin olmadigidir.
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Tablo 23. Bireyin siyasi yelpazede kendini koydugu yer
S ag, sol, merkez
Okullar
yelpazesinde kendinizi Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
nereye koyarsiniz?
n
%
n
%
Sol
1
1.0
35
35.0
Sag
75
78.1
25
25.0
Merkez
20
20.9
40
40.0
Toplam
96
100.0
100
100.0

Imam Hatip Lisesi ögrencilerinin %78,1'i kendilerini sagda tanimlamaktadirlar.
Bu da Türkiye' de geleneksel olarak, Islami duyarliligi olan çevrelerin kendilerini sag
ideoloji ile tanimlamalarindan kaynaklanmaktadir. Anadolu Lisesinde ise kendilerini
merkezde tanimlayanlar birinci sirada gelmekte, bunu solda tanimlayanlar izlemektedir.
Sag dünya görüsüne sahip ailelerin çocuklarini daha fazla Imam Hatip Liselerine
gönderdigi ortaya çikmaktadir. Din temelli sag dünya görüsünün egemen oldugu
ailelerden gelen Imam Hatip Lisesi ögrencileri, bu okullarda verilen din agirlikli egitim
nedeniyle, kendilerini ailelerine oranla daha da sagda görmektedirler. Imam Hatip
Lisesinde kendini solda görenlerin oraninin %1 gibi yok denecek bir düzeyde olmasi, bu
okullarin sadece siyasal Islamci olarak adlandirilan partilerin degil, bütün sag partilerin
‘arka bahçesi’ olma potansiyeli tasidigini ortaya çikmaktadir. Türkiye’ de giderek sol
partilerin oylarinin azalmasinda din agirlikli egitimin artmasinin bir etkisi oldugu bu
sonuçlardan hareketle söylenebilir.

Tablo 24. Türkiye’nin geleceginde hakim olmasi istenen siyasal düsünce
Türkiye’nin geleceginde
hangi siyasal düsüncenin
egemen olmasini istersiniz
Liberal
Milliyetçi muhafazakar
Sosyal demokrat
Islamci
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
33
34.4
4
4.0
2
2.1
7
7.0
15
15.6
71
71.0
41
42.7
18
18.0
5
5.2
96
100.0
100
100.0

Ögrencilere Türkiye’nin geleceginde egemen olmasini istedikleri düsünce
soruldugunda IHL ögrencilerinin %41’i Islamci düsünce yaniti verirken, AL
ögrencilerinin %71’ i sosyal demokrat yaniti vermistir. AL ögrencilerinin daha egitimli ve
yenilige daha açik ailelerden gelirken, IHL ögrencilerinin daha homojen ve muhafazakar
ailelerden gelmeleri, dünya görüsünü belirlemede etkili olmaktadir. Fakat IHL’ de alinan
egitim, ögrencilerin dünya görüsünü ailelerine göre daha muhafazakarlastirirken, AL
ögrencilerinin de ailelerine oranla daha sosyal demokrat bir çizgiye geldikleri ortaya
çikmaktadir.

Tablo 25. En güvenilen kurum
Türkiye’ de en
güvendiginiz kurum?
Hiçbiri
Basin
Siyasal partiler
Silahli kuvvetler
Diyanet
Emniyet teskilati
TBMM
Sivil toplum ör.
Üniversite
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
9
9.4
15
15.0
7
7.3
2
2.1
1
1.0
12
12.5
28
28.0
5
5.2
4
4.0
2
2.1
3
3.0
3
3.1
6
6.3
11
11.0
44
45.8
38
38.0
6
6.3
96
100.0
100
100.0
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Bu konuda Türkiye’ de yapilan diger kamuoyu arastirmalarinda en
güvenilen kurum genellikle Silahli Kuvvetler çikmasina karsin, bu arastirmada
her iki okulda da üniversiteye güvenin en fazla olmasi, ögrencilerin üniversiteyi
ulasilmasi zor bir ideal olarak görmesinden ve üniversiteyi kazanma yönündeki
beklentilerinden kaynaklanmis olabilir. Silahli Kuvvetler her iki okulda da en
güvenilen kurum olarak ikinci siradadir. Fakat Anadolu Liselerinde %28 ile
Imam Hatip Liselerine göre iki kat daha fazladir. Diyanete duyulan güven ise her
iki okulda hemen hemen aynidir. Bu sonuca göre din egitimi almanin, Diyanet’e
bakista herhangi bir farklilasmaya neden olmadigi ortaya çikmaktadir.
Tablo 26. Karar alma mekanizmasinda en etkili kurum
Türkiye’ de karar alma
mekanizmasinda en etkili
kurum sizce hangisidir?
Basin
Siyasal partiler
Silahli kuvvetler
Diyanet
Emniyet teskilati
TBMM
Sivil toplum ör.
Üniversite
Diger
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
6
6.3
10
10.0
7
7.3
5
5.0
38
39.6
41
41.0
5
5.2
4
4.0
1
1.0
26
27.1
22
22.0
2
2.1
6
6.0
8
8.3
11
11.0
2
2.1
1
1.0
1
1.0
96
100.0
100
100.0

Güvenilen kurumlar siralamasinda Türk Silahli Kuvvetleri ikinci sirada
olmasina ragmen Türkiye’ de karar almada en etkili kurum olarak, her iki okulda
da birbirine yakin oranda Silahli Kuvvetler ilk sirada görülmektedir. Türkiye’de
kamuoyuna hakim olan genel görüsün her iki okul ögrencileri tarafindan
paylasildigi görülmektedir.
Tablo 27. En iyi Müslüman ülke
Sizce en iyi
Müslüman ülke?
Türkiye
Malezya
Iran
Irak
Pakistan
Afganistan
Misir
S.Arabistan
Endonezya
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
29
30.2
16
16.0
4
4.2
1
1.0
7
7.3
19
19.0
1
1.0
4
4.0
1
1.0
24
25.0
18
18.0
3
3.1
10
10.0
8
8.3
18
18.0
6
6.3
7
7.0
13
13.5
7
7.0
96
100.0
100
100.0

Anadolu Lisesi ögrencilerinin en iyi Müslüman ülke olarak gördükleri
ülkeler Iran, Afganistan, Suudi Arabistan, Türkiye seklinde siralanirken, Imam
Hatip Lisesi ögrencileri basta Türkiye' yi daha sonra da Afganistan'i
seçmislerdir. Bu sonuca bakarak Türkiye’ deki dinsel egitimin Türkiye’ yi
radikal Islamci olarak bilinen ülkelere benzetmekten çok, ilimli Islam denilen bir
çizgide oldugu söylenebilir. Türkiye’nin diger Islam ülkelerine göre en çagdas ve
demokrat ülke olmasi, IHL ögrencilerinin bir modernlesme süreci içerisinde
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oldugunu göstermektedir. IHL ögrencilerinin aksine, AL ögrencilerinin en iyi
Müslüman ülke olarak birbirine yakin oranlarda Iran, Afganistan ve S.
Arabistan’i görmeleri, sorunun seriatin en iyi uygulandigi ülkeler olarak
algilanmasindan kaynaklanmaktadir.
Tablo 28. Türkiye’nin benzemesi istenilen ülke
Türkiye’nin dünyadaki
Okullar
hangi ülke gibi
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
olmasini istersiniz?
n
%
n
%
Amerika
39
40.6
37
37.0
S.Arabistan
5
5.2
8
8.0
Almanya
16
16.7
7
7.0
Ingiltere
2
2.1
11
11.0
Fransa
2
2.1
3
3.0
Iran
6
6.3
4
4.0
Isveç
5
5.2
16
16.0
Irak
2
2.1
2
2.0
Pakistan
3
3.1
3
3.0
Cevapsiz
16
16.7
9
9.0
Toplam
96
100.0
100
100.0

Her iki okul ögrencileri de referans olarak gelismis, kalkinmis, zengin
ülkeleri almaktadir. Her iki okulda da en yüksek oranda benzemek istenen
ülkenin Amerika oldugu görülmektedir. Bu sonuç iki okul ögrencilerinin de
Türkiye’nin din ve millet farki gözetmeksizin, ekonomik olarak gelismis ülkelere
benzemesini istediklerini, bu da Türkiye’nin çagdaslasma hedefinin her iki
okulun ögrencileri tarafindan paylasildigini göstermektedir.
Tablo 29. Türkiye’nin en önemli sorunu
Sizce Türkiye’nin en
önemli sorunu?
Yolsuzluk
Issizlik/Enflasyon
Terör
Egitim
Göç
Geri kalmislik
Türban
Gelir dagilimi
Cumhuriyetin temel
ilkelerinin tehlikede olmasi
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
15
15.6
34
34.0
23
24.0
18
18.0
1
1.0
5
5.0
29
30.2
15
15.0
4
4.0
10
10.4
5
5.0
16
16.7
11
11.0
1
1.0
4
4.0
1

1.0

4

4.0

96

100.0

100

100.0

Tablodan anlasilacagi gibi her iki okul ögrencilerinin de Türkiye'nin en
önemli sorunu olarak gördükleri konular hemen hemen ortaktir. Kisaca
Türkiye’nin gerçek sorunlari olan yoksulluk, yolsuzluk, issizlik, enflasyon,
egitim her iki okulun ögrencileri tarafindan dogru olarak algilanip ifade
edilmistir.
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Tablo 30. Baska ülkede yasama istegi
Baska bir ülkede yasamak
ister misiniz, nerede?
Istemem
Ingiltere
Almanya
S.Arabistan
Iran
Isveç
Fransa
Çin
Japonya
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
35
36.5
17
17.0
8
8.3
32
32.0
17
17.7
9
9.0
9
9.4
1
1.0
1
1.0
2
2.0
9
9.4
22
22.0
4
4.2
10
10.0
4
4.2
1
1.0
8
8.3
6
6.0
1
1.0
96
100.0
100
100.0

Baska bir ülkede yasamak istemeyenlerin orani Imam Hatip Lisesinde
Anadolu Lisesinin iki katidir. Anadolu Lisesinde en çok yasamak istenilen
ülkenin Ingiltere olmasinda verilen Ingilizce egitim etkilidir. Her iki okul
ögrencilerinin de Ingiltere, Almanya, Fransa, Isveç gibi ülkeleri en yüksek
oranlarda tercih etmeleri, ögrencilerin siyasal, kültürel, dinsel özelliklerden çok
bir refah ülkesi olmalarindan kaynaklanmaktadir. Dolayisiyla yasanmak istenen
ülkede aranan özelliklerin basinda ekonomik gelismislik gelmektedir.
Tablo 31. Avrupa Birligine bakis
Avrupa Birligi sizce?
Hiristiyan topluluktur
Gelismis ülkelerin
olusturdugu bir topluluktur
Avrupa ülkelerinin
olusturdugu bir topluluktur
Amerika’ya alternatif bir
topluluktur
Demokratik ülkelerin
olusturdugu bir topluluktur
Insan haklarina saygili
ülkelerin olusturdugu bir
topluluktur
Diger
Cevapsiz
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
25
26.0
25
25.0
16

16.7

28

28.0

18

18.8

9

9.0

4

4.2

8

8.0

3

3.1

10

10.0

28

29.2

18

18.0

1
1
96

1.0
1.0
100.0

1
1
100

1.0
1.0
100.0

Avrupa Birligi'ne bakis açisindan Imam Hatip Liselerinde birinci sirayi
Avrupa Birligi'nin insan haklarina saygili bir topluluk oldugu' görüsü alirken,
Anadolu Liselerinde ilk sirayi 'Gelismis ülkelerin olusturdugu bir topluluk '
görüsü almaktadir. Bunun sebebi Imam Hatip Lisesi ögrencilerinin türban, din
egitimi gibi konularda yasadiklari olumsuzluklar nedeniyle bu ülkelerde bireysel
yasam alaninin daha genis olmasi ve Türkiye’ deki bu sorunlarin da Avrupa
Birligi üyeligiyle asilacaginin kamuoyunda yaygin olarak paylasilmasidir. Her
iki okulda da AB'nin Hiristiyan bir topluluk oldugunu düsünenlerin oraninin %
25 civarinda olmasi, bir zamanlar Islami çevrelerde egemen olan Avrupa
Birligi’nin Hiristiyan topluluk oldugu düsüncesinin asilmaya baslandigini
göstermektedir.
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Tablo 32. AB’ ye girme istegi
Türkiye’nin AB ye
girmesini ister
misiniz?
Evet
Hayir
Toplam

Okullar
Imam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
n
%
n
%
71
74.0
75
75.0
25
26.0
25
25.0
96
100.0
100
100.0

Her iki okulda da AB' ye girilmesini isteyenlerin orani %75
civarindadir. Bu sonuç Türkiye’nin temel hedefleri ve politikalari konusunda
alinan egitimden bagimsiz olarak bir konsensüsün ortaya çiktigini
göstermektedir. AB konusuna Türkiye’ deki hemen hemen bütün siyasi partilerin
olumlu yaklasmasi ve bu yaklasimin kamuoyunda büyük destek görmesi, din
agirlikli egitim alan ögrencilerin de Türkiye’nin Bati dünyasi içerisinde yer
almasini büyük oranda arzulamalarina neden olmaktadir.
Sonuç
Arastirmanin bulgularindan hareketle IHL ve Anadolu Lisesi
ögrencilerinin profiline baktigimizda bu ögrencilerin bazi alanlarda önemli
ölçüde farklilasirken bazi alanlarda aldiklari egitimin hiçbir etkisi olmadan, ortak
düsünceleri paylastiklari görülmektedir. Arastirmadan çikan sonuca göre
farklilasma yalnizca iki okulun ögrencileri arasinda degil, ögrencilerin aileleri
arasinda da bulunmaktadir. Baska bir deyisle ekonomik düzey, yasam biçimi ve
ideolojileri farkli olan aileler çocuklarina farkli egitim aldirmaktadir.
Örnegin, aileler arasindaki bu farklilasma, siyasal tercih konusunda
açikça ortaya çikmaktadir. Siyasi yelpazede kendinizi nerede görürsünüz
sorusuna IHL ögrencilerinin %78’ i sag siyasal düsünce cevabi vermistir. Ayni
ögrencilerin %67.8’ i de ailelerinin sag siyasal düsünceye sahip oldugunu
belirtmektedir. Anadolu Lisesi ögrencilerinin %40 ‘ i kendilerini siyasal düsünce
olarak merkezde görürken, %38’ i ailelerinin de siyasal düsünce olarak merkezde
oldugunu belirtmektedir. Bu sonuçlar alinan egitimden çok ailelerin, çocuklarin
siyasal düsüncelerini belirlemede etkisi oldugunu göstermektedir.
Türkiye’nin gündemindeki önemli sorunlar ve ülkenin temel hedefleri
konusunda her iki okulun ögrencilerinin benzestigi noktalar bulunmaktadir.
Örnegin, Avrupa Birligine bakis ve Türkiye’nin birlige üyeligi, Türkiye’nin
çagdas dünya ülkeleri arasinda yer almasi ve Türkiye’ de karar alma
mekanizmasina etkili olan kurumlara bakis konularinda önemli bir farklilasma
ortaya çikmamaktadir.
Bu benzer yanlarla birlikte, siyasal terc ihler, okunulan gazete, izlenilen
TV kanali, Türkiye’nin geleceginde egemen olmasini istedikleri siyasal düsünce,
es seçimindeki kriterler, farkli din ve mezheplere bakis konularinda
birbirlerinden önemli ölçüde farklilasmaktadirlar. En önemli farklilasmalardan
biri de Imam Hatip Lisesi ögrencilerinin kendi içlerinde daha homojen bir yapi
sergilemeleri, dolayisiyla bu okullarin tek tip insan yetistirmede daha etkili
olmalaridir. Oysa Anadolu Lisesi ögrencileri kendi içlerinde daha fazla farklilik
sergilemektedirler.
Arastirmanin bulgularina baktigimizda bu okullarin, ne karsi olanlarin
iddia ettigi gibi siyasal Islam’in en önemli kaynagi olduklari fikri ne de
savunanlarin düsündügü gibi -açikça ifade etmeseler de- gelecegin Islamci
kusaklarinin yetistirildigi yerler olduklari fikri tam olarak dogru degildir.

199

Siyasi Islam Tartismalari Açisindan Imam Hatip Lisesi Ögrencilerinin…….
Türkiye’ de siyasal Islam hareketinin yükseldigi bir gerçektir. Fakat sosyolojik
olarak toplumsal bir olayin nedenini tek faktöre baglamak bilimsel bir yaklasim
olamayacagi ya da en azindan yetersiz kalacagi için, siyasal Islam’in yükselisinin
anlasilabilmesi bu toplumsal olayi doguran diger faktörlerin de incelenmesine
baglidir.
Türkiye’ de siyasal Islam tartismasi yeni olmakla birlikte Osmanli
Imparatorlugu döneminde Batililasma hareketiyle birlikte baslayan ilerici-gerici
tartismasi -bazi dönemlerde azalarak, bazi dönemlerde artarak- sürekli
Türkiye’nin gündeminde varligini sürdürmüstür. Son dönemlerde laiklikIslamcilik tartismasi ve gerilimi doruk noktasina ulasmistir. Bu gerilim ve
tartismada yetistirdigi insan tipi ve bu insanlarin önemli kamu görevlerini
üstlenmeleri nedeniyle Imam Hatip Liseleri bu tartismanin odaginda yer almistir.
Türkiye’ de siyasal Islam’in yükselisi son 20 yilda dünyada ve Türkiye’
de meydana gelen degismelerden bagimsiz ele alinamaz. Sosyalist sistemin
çöküsü, Iran’daki Islam devrimi, Filistin direnisi v.s. gibi dis faktörler
kaçinilmaz olarak Türkiye’yi de etkilemistir. Türkiye’de de ayni dönemde
iktidarda genellikle sag partilerin olmasi, serbest piyasa agirlikli ekonomik
politikalarin uygulanmasi sonucu sosyal devlet yapisinin zayiflamasi, egitimde
firsat esitsizligi, büyük kentlere yasanan göç dalgasi siyasal Islam hareketinin
gelismesine yardim eden iç faktörler olmustur. Sonuç olarak Imam Hatip
Liselerinin ögrenci sayilarinin artmasi dünyada ve Türkiye’ deki bu degisimlerin
sonucu olarak ortaya çikmistir.
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