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                   SUMMARY  

        İNAM Abdulhalim 

                   A study of thesis entitled research subject on Training Programs for Catholic 
Teachers of Religion Lessons in Belgium; 

                   Discusses  in the first chapter the appearance of Christianity, its expansion 
process in Europe and the connections between the education and the religion in 
Belgium, 

                   Gives in the second chapter general information about the education systems 
in Belgium containing  information about the social and educational activities of the 
Catholic churches in this country, 

                   Studies in the third chapter the lessons of religious training taught in 
elementary schools, junior high schools, high schools, high institutes for theology, and 
faculties of theology in Belgium and makes  the evaluations thereof, 

                   Covers in the fourth chapter the training process for the Catholic teachers of 
religion lessons, the peculiarities called for in teachers, the techniques utilized in lesson 
clarification, information about lesson utilities and materials, interviews with the 
Catholic theachers of religion lessons and the evaluations of these interviews in terms of 
religion education and training. 

                   Samples from didactic materials utilized in religion education are also put 
forward in the end of study. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZET  
 
Abdulhalim İNAM 
 
BELÇİKA’DA KATOLİK DİN DERSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME 
PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
 ‘’ Belçika’da Katolik Din Dersi Öğretmeni Yetiştirme Programları Üzerine Bir 
Araştırma Konulu’’ tez çalışması; 
 
    Birinci bölümünde, Hristiyanlığın doğuşu, Avrupa’da yayılma süreci ve 
Belçika’da eğitimle din arasındaki bağlantıları inceler.  
 
 İkinci bölümde, Belçika eğitim sistemi hakkında genel bilgiler verilir,  Katolik 
Kiliselerin sosyal ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler içerir. 
 Üçüncü bölümde, Belçika’da İlkokullarda, Ortaokullarda, Liselerde, İlahiyat 
Yüksek Okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde okutulan din eğitimi derslerini inceler ve 
değerlendirmelerde bulunur. 
 
 Dördüncü bölüm Katolik din dersi öğretmenlerinin yetiştirilme sürecini, 
öğretmenlerde aranan özellikleri, ders anlatımında kullanılan tekniklerini, ders araç-
gereçleri ile ilgili bilgileri, ve Katolik din dersi öğretmenleri ile yapılan mülakatlar ve bu 
görüşmelerin din eğitimi açısından değerlendirilmesini  kapsar.  
 
 Araştırmanın sonunda din eğitiminde kullanılan didaktik malzemelerden 
örnekler sunulur.           



 I 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

Yeryüzünde üç ilahi dinden biri olan Hıristiyanlığın eğitim ve öğretim çalışmaları, 

araştırılmaya  değer bir konudur. Dünyanın çeşitli toprak parçalarında kabul gören 

Hıristiyanlık, Avrupa’nın benimsediği bir din olmuştur.  

Hıristiyanlığın peygamberi ve ilk öğretmeni Hz. İsa’dır. Onu takip eden dönemde 

Havariler, dinin öğretilmesinde ve yayılmasında büyük rol oynamışlardır. 

Hıristiyanlığın Avrupa’da yayılma süreci, Pavlos dönemi ile başlamıştır. M.S. 380 ile 

392 yıllarını kapsayan dönemde Avrupa’da Hıristiyanlık resmiyet kazanmıştır. Roma 

İmparatorluğunun 1054 yılında doğu ve batı Roma olarak ikiye ayrılmasından sonra 

Hıristiyanlık da mezheplere ayrılmıştır. Roma, kendisini Hıristiyanlığın gerçek temsilcisi 

olarak görmekte Katolikliğin de merkezini oluşturmaktadır. Batı Avrupa’da Hıristiyan 

mezheplerinin en yaygın ve etkili olanı Katolikliktir. Avrupa birliğine bağlı olan ülkelerin 

çoğunluğunu Katolikler oluşturmaktadır. Avrupa birliğinin başkenti konumunda olan ve 

çeşitli dinleri resmen tanımış bulunan Belçika’da Katolik din dersi öğretmenlerinin 

yetiştirilme programları büyük bir merak konusudur.  

Sekülerizmin dünyada etkinliğini artırdığı bir dönemde, toplumların din eğitiminde 

karşılaştıkları sorunlar benzerlikler arz etmektedir. Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi, 

dünyamızı küçültmüş, sorunlara ve olaylara uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Ekonomik, 

sosyal ve kültürel şartların etkisi altında kalan eğitim sistemleri, birbirini etkilemektedir. Bu 

nedenden dolayı Katolik din eğitiminde yapılan çalışmalar İslam din eğitimi çalışmalarına 

bazı teknik konularda örnek teşkil edebilir düşüncesiyle bu araştırma yapılmıştır. Çalışmamız    

bu yönüyle din eğitimi bilimine yeni bir bakış açısı sağlamada yardımcı olabilir.  

 

Bu çalışma, Belçika’da Hıristiyan Katolik din dersi öğretmenlerinin yetiştirildiği 

müfredat programlarını incelemektedir.  

Araştırmamızın Giriş kısmında araştırmanın metedolojisine ait bilgilere yer 

verilmiştir. Çalışmamız literatür taraması ve alanın ilgilileri ve uzmanlarıyla görüşmeler 

yapılarak yürütülmüştür. 

 Birinci Bölümde Hıristiyanlığın doğuşu, Avrupa’da yayılması ve Belçika’da eğitimle 

din arasındaki bağlantılar ele alınmıştır. 
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İkinci Bölümde, Belçika eğitim sistemi genel olarak değerlendirilmiş ve Hıristiyan 

mezhepler ayrılık noktalarıyla anlatılmıştır. Hıristiyan mezheplerin eğitim ve sosyal 

çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 

Üçüncü Bölümde, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, yüksek okullarda ve 

üniversitelerde yapılan din eğitimi çalışmaları ve müfredat programları  üzerinde durulmuştur. 

Bu aktarımlar esnasında tablo yardımıyla derece, derece yapılan çalışmalar ve amaçlar 

belirtilmiştir.  

Dördüncü Bölümde Katolik din dersi öğretmenlerinin yetiştirilme süreci, 

öğretmenlerde aranan özellikler, ders anlatımlarında kullanılan materyaller, ve teknikler 

üzerinde durulmuştur. Katolik din eğitimi müfredatına göre ders kitapları hakkında bilgi 

verilmiştir. Katolik din eğitimine öğrencilerin ilgilerinin nasıl olduğunu ortaya koyabilmek 

için Katolik din dersi öğretmenleri ve öğrencilerle karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.  

Bu araştırmamızla ilgili değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle araştırmamız 

tamamlanmıştır. 

 Çalışmanın belirlenmesinden sonuçlandırılmasına kadar kıymetli vakitlerinden 

fedakarlıkta bulunarak, bana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli danışman 

Hocam Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU’ya teşekkürü bir borç bilir, şükranlarımı 

sunarım. 

 

 

 

       Abdulhalim İnam  

               Konya 2007 
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 GİRİŞ 

 
1. Konu ve Problem 

İnsanlar, sorunlarını ehliyetli ve eğitimli kimseler vasıtasıyla çözmektedir. İlk insan 

Hz. Adem de Allah’ın verdiği görevle insanoğlunu eğitmiştir. Ondan sonra gelen 

peygamberler de aynı görevi üstlenmişlerdir. Ayrıca peygamberlerin çevresindeki iman 

etmiş eğitimli kimseler, dini ulaştırmada ve dini eğitimde etkin olmuşlardır. Hristiyanlıkta  

aynı tarihi süreçten geçmiştir.  

Hz İsa’dan sonra geride kalan havariler ve diğer din mensupları çok zorlu dönemler 

yaşamışlardır. Bu durumu Avrupa’da Hristiyanlığın yayılma sürecini anlatan dini 

kaynaklardan ve Kur’an’da Kehf Suresindeki Ashab-ı Kehf kıssasından öğreniyoruz. 

Göreme civarındaki yeraltı şehir kalıntılarında da, bunu görmek mümkündür. Bu tarihi 

süreçle birlikte Hristiyanlık yeryüzünün çeşitli bölgelerinde varlık göstermiş, maddi 

imkanlarını geliştirerek halkın ve yönetimlerin üzerinde büyük nüfuz sahibi olmuştur. 

Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin, Rönesans ve Reform hareketlerinin ardından Hristiyan 

dünyası çeşitli akımlarla karşı karşıya kalmıştır. 1800’lü yıllarda başlayan dinler arası 

diyalog toplantıları, hız kazanmştır. Farklı kültür ve farklı dinler arasında ortak yaşam 

projeleri üretilmeye başlanmıştır. 

Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber din adamı yetiştirme çalışmaları da hızlanmış, 

çeşitli yöntem ve metotlar geliştirilmiştir. Öyle ki Hristiyan din adamları dinlerini tüm 

dünyaya yayabilmek için çok uzaklara, yaşam şartları  zor  da olsa misyoner olarak gitmeyi 

tercih etmişlerdir. Maddi imkanları da kullanarak dinlerini akait, ibadet ve muamelat 

açısından, insanlara kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bu amaçla eğitim kurumları 

kurmuşlardır. Bir çok yönden donanımlı din eğitimcisi yetiştirme imkanına ulaşmışlardır. 

Böylece Avrupa’nın tüm bölgelerine eğitim yoluyla Katolik hareketi yayılma sürecine 

girmiştir. 

Belçika, Avrupa Birliği’nin merkezi olması sebebiyle birçok alanda araştırmacıların 

gözlerini çevirdikleri ender ülkelerden biridir. Belçika Devleti’nin resmen tanıdığı dinlerin, 

din eğitiminde uyguladığı müfredat programları mevcuttur. Bu bağlamda çoğunluğunu 

Katolik Hristiyanların oluşturduğu Hristiyanlığın, gelişen ve değişen dünyada din 

eğitimcisini nasıl yetiştirdiği, araştırılmaya değer bir konudur. Belçika, eğitim sisteminde 
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Katolik Kilisesinin büyük bir etkisi vardır. Öğrencilerin yarıdan fazlası Katolik okullarında 

okumaktadır. Ülkede, Hristiyanlık çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Belçika’da bu mezhepler 

aslında birer din niteliğinde anlaşılmaktadır. Belçika’da tanınmış altı dinden bahsedebiliriz. 

Bunlar: 1) Katoliklik 2) Ortodoksluk 3) Protestanlık 4) İslam Dini 5) Yahudilik 6) 

Evangelik. Ülkenin çoğunluğunu Katolikler oluşturmaktadır. Katolik okullar, kendilerini 

dünya eğitiminin hizmetçileri olarak görmektedir. Belçika’da Katolik dünyası din dersi 

öğretmeni yetiştirilmesi bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır.Bu temel 

probleme bağlı olarak alt problemlerde söz konusudur. 

 Belçika’da, Hristiyan din dersi öğretmenlerinin yetiştirilme programlarının 

tespitinin bilimsel olarak incelemesinin yapılması faydalı olacaktır.                                                                                                                                       

Araştırmanın temel problemi, Belçika Katolik Din Dersi öğretmeni yetiştirme 

programlarnın planlanması ve yürütülmesidir. Bu temel problem çerçevesinde şu sorulara 

cevap aranacaktır.  Belçika’da Katolik Din Dersi öğretmenleri, bireyleri eğitmek için hangi 

etkin metotları kullanmaktadırlar? Genel eğitim sistemi içinde din eğitiminin yeri nedir? 

Katolik Din Dersi Öğretmeni yetiştiren programların özellikleri nelerdir? Eğitim 

kademelerine göre din dersi öğretmeni hangi programlarla yetiştirilmektedir? Pedagojik 

formasyon programları nelerdir? Okullardaki derslerde kullandıkları yöntemler, araç-

gereçler nelerdir? Öğretmenlerin görev alanlarında farklılıklar var mıdır?  

Araştırmayı derinleştirmek ve Belçika’daki Katolik Kilisesinin eğitim amaçlarını ve 

yöntemlerini irdelemek, konuya açıklık getirilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

 

2. Konunun Önemi ve Amacı 

Katolik din dersi öğretmenlerinin eğitim programlarının araştırılması, konunun 

önemini ve amacını ortaya çıkarmak için büyük önem taşımaktadır. Bu programda, din 

eğitimi için çocuğun küçük yaştan itibaren eğitilmesinin ne kadar önemli olduğu 

görülmektedir. Programda Katoliklerin başarılı oldukları alanlardan biri de çocuklarda din 

duygusunu oluşturmaktaki başarılarıdır. Dine karşı istek ve ilgiyi uyandırma metotları da 

araştırmaya değerdir. İnanç esaslarını kabul ettirmede kullandıkları ikna veya sevdirme 

yöntemleri de araştırılmaya değer bir konudur. Katolik din dersi öğretmenlerinin geniş bir 

vizyona sahip olup olmadıklarının da belirlenmesi araştırmanın sağlamlığı için önem 

taşımaktadır. Belçika’da Katolik Hristiyanların çoğunlukta olması bizi bu konuyu 

araştırmaya yöneltmiştir.  

Avrupa’da, dini hayatta çözülmelere karşın, çözüm için öne geçen Katolik din dersi 

öğretmenlerinin yetiştirilme tarzlarının bilinmesi amaçlanmıştır. Bu programla Katolik 
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olan din dersi öğretmenlerine eğitim açısından da değer verilip verilmediği belirlenmiştir. 

Katolik din dersi öğretmenlerine ne denli bir program yüklenmekte olduğunun araştırması 

yapılmıştır. 

Diğer taraftan, din dersi öğretmenlerinin Katoliklerin yararına farklı bir programla 

eğitilmelerinin tespitinin Türkiye’deki din dersi öğretmenlerinin yetiştirilmelerinde 

uygulanacak yeni yöntem ve metotların gelişmesine de katkı sağlaması açısından önemli 

olduğu düşüncesindeyiz. Bu konu, Belçika ve Türkiye’deki okullarda görev yapan din 

dersi öğretmenlerinin yetiştirildikleri programları karşılaştırma yapmaya da imkan 

verecektir. 

 

3. Araştırmanın Sınırları 

Bu araştırma, Hristiyan mezhepleri arasında Belçika’da en yaygın durumda bulunan 

Katolik din eğitimi çalışmaları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmamız Katoliklerin ülke 

genelindeki okullarda yürüttükleri Hristiyan din dersi öğretmenlerini yetiştirme 

programları ve Belçika ile sınırlandırılmıştır. Protestanların ve diğer dinlerin öğretmen 

yetiştirme programları araştırmanın sınırları içinde değildir. 

 

4. Araştırmanın Yürütülmesi ve Yöntemi 

Belçika’da Hristiyan Din Dersi Öğretmeni yetiştirme programları incelendiğinden 

dolayı çalışmamız ilk etabında Hristiyanlığın Avrupa’da yayılma süreci, mezhep 

anlayışları, Hristiyanlıkta dini kavramlar ve Katoliklerin çalışmaları ile ilgili literatür 

taraması yapılarak başlamıştır. İkinci aşamada ilkokullardan itibaren başlayan ve 

üniversiteye kadar devam eden Hristiyan Katolik Din Eğitimi programlarını tanıtan 

araştırmalar incelenmiştir. Son aşamada ise Din Dersi öğretmenlerinin yetiştirilme 

programları incelenerek, değerlendirme ve tahlili yapılmıştır.  

 Araştırmamızda inceleme, analiz, tümevarım, tümdengelim, gözlem, görüşme 
yöntemlerine başvurulmuş, bizzat okullara gidilerek Katolik din dersi öğretmenleri ile 
görüşmeler yapılmıştır. . 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA’DA HRİSTİYANLIK 

 A. HRİSTİYANLIĞIN DOĞUŞU: 

1. Hz. İsâ’nın Doğuşu  

İncil’lerdeki dolaylı referanslar esas alınırsa, ilk Hristiyanlık adını alabilecek 

öğretinin büyük oranda Filistinli bir Yahudi olan Hz. İsa’nın şahsiyeti etrafında geliştiği 

görülmektedir. Bu referanslarda sonraki teologlar tarafından Hz. İsa çok defa dışlanan 

tarihî bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Dört incilin hepsi Hz. İsâ ile ilgili olarak 

tarihî bir portre çizmektedir. Buna göre Filistinli İsâ bir yahudi olarak doğmuş, yahudi 

geleneklerine göre büyümüş ve mesihliğini ileri sürüp yahudi inançlarına hakaret ettiği 

gerekçesiyle Romalı ve Yahudi iş birlikçilerce öldürülmüştür.1 Öte yandan Pavlos’un 

fikirleriyle başlayan ve gnostik çevrelerce oldukça tutulan Hz. İsâ ise tarih ötesi bir figür 

olarak tasvir edilmektedir. Hz. İsâ’nın doğumuna dair en erken yazılı referans olarak 

Pavlos’un Galatyalılara Mektubundaki -4/4, 5- ifadelerden başlayarak Yeni Ahid’in diğer 

kitapları, tarih ötesi İsâ figürünü pekiştirir. Bu İsâ’nın ilahlığı inancına giden yolda oldukça 

önemli bir süreçtir. Onun toplam tebliğ süresi üç yıldır. (Yuhanna, 2/13, 6/4, 11/55) 50 

yıllarından itibaren güçlenen Pavloscu Gentile kilisesi Hz. İsâ’nın kendini mesîh olarak 

ilân ettiği görüşündedir. 2  

2. Pavlos Dönemi  

Hz. İsa sonrasında Hristiyanlık, yahudiler ve yahudi olmayanlar arasında yayılmaya 

başlamış,3 asıl gelişmesini Pavlos’un önderliğinde yahudi olmayanlar içinde Avrupa 

coğrafyasında gerçekleştirmiştir.  Pavlos’un yeni dine girişi kilise tarihinde bir dönüm 

noktasıdır. Onun yeni dinde bulduğu tek şey yalnızca mesîhî bir umut değildir. Belki daha 

da önemlisi, yahudi şeriatından kopan yeni bir dine zemin hazırlamaktır. Pavlos’un aniden  

olması kilise tarafından ilâhî planın bir parçası olarak yorumlanmıştır. Onun Hristiyanlığı 

                                                 
1 Mehmet Aydın; Dinler Tarihine Giriş, Nüve Dağıtım, Konya 2004, s.141.  
2 Kürşat Demirci; ’’Hristiyanlık’’, DİA,  C. XVII, Ankara 2002, s. 329-330. 
3 Mehmet, Aydın; Din Fenomeni, Tekin Yaynevi, Konya 1993, s.169. 
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seçişinin arkasındaki sebebin karanlıkta kalması bu yorumu destekler mahiyettedir. 

Resullerin işlerine göre Pavlos ‘Kilikya’da’- Tarsus’da- doğmuştur (Resullerin  İşleri 22/3) 

İbranice adı Saüldür. Kendisinin Benjamın kabiliesinden olduğunu söylemektedir. 

(Romalılar’a Mektup 11/1, Filipililer’e Mektup 3/5). Çadır imâlatcısı veya dericidir. 

(Resuller’in İşleri 18/3, Korintoslular’a Birinci Mektup 4/12). Pavlosla birlikte, kilise 

evrensel bir mesajı benimsemiştir.4  

Pavlos Hristiyanlığın yayılması için yirmi yıl boyunca çeşitli yerlere en samimi arkadaşı 

Lüc’le beraber bir çok yolculuklar yapmıştır.5 Bu yolculuklar esnasında çok çeşitli 

zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmalarına rağmen vaz geçmemişler Hıristiyalığın yayılması 

için gerekli tüm fedakarlıkları yapmışlardır. Avrupa’da Hristiyanlığın yayılış tarihini 

anlatan kaynaklara baktığımızda karşılaşılan zorluklar içerisinde vahşi hayvanların 

saldırması, aç kalmaları, ve insanların kendilerini aşağılamaları vurgulu bir şekilde 

anlatılmıştır. Bir deniz yolculuğu esnasında fırtınaya yakalandıktan sonra ancak 14 gün 

içinde karaya cıkabildiklerinin anlatıldığı olay ilgi çekicidir.6  

 

Harita 1 

Avrupa’da Pavlos’un başlattığı Hristiyanlaştırma çalışmaları Roma 

imparatorluğunun karşı tavır alması sebebiyle IV. Yüzyıla kadar yer altı hareketi olma 

özelliğini sürdürmüştür. Bu dönemde Hristiyanlara çeşitli baskı ve zulümler yapılmıştır. 

Neron, Roma’nın yakılmasından Hristiyanları sorumlu tutmuş, Pavlos ve Petrus’da 

                                                 
4  Demirci, ’’Hristiyanlık’’, a.g.e, s. 329-330. 
5  Aydın, Dinler Tarihine Giriş, s.135-151. 
6 L’ Encyclopedie Catholique, Droguet et Ardant 1993 Paris, s. 86. 



 6 

Roma’da öldürülmüştür.7 Bazı Roma yöneticileri döneminde Hristiyanlar şiddetli 

zulümlere maruz kalmışlardır. 

Konstantin’in 313’te yayınladığı Milan fermanıyla Hristiyanlığa serbestlik 

tanıması, daha sonra kendisinin de Hristiyan olması kilise tarihinde bir dönüm noktası 

olmuştur8. 380’de I.Theodosios Hristiyanlığı Roma Devleti’nin resmi dini yapmış ve 

İmparator Kilisenin hamisi ve Kilise kurumlarının düzenleyicisi haline gelmiştir. Roma 

piskoposu da putperest Roma’nın başrahibinin ünvanını almıştır.9 

 B. AVRUPA’NIN DİNİ YAPISI VE HRİSTİYANLIĞIN YAYILMASI 

 Avrupa’nın dini tarihinin Grek tarihiyle başladığını görülmektedir. Bu dönemden 

önce çeşitli taşlara ve kayalara işlenmiş figürlere rastlansa da bu durum Avrupa Grek 

Dönemi Öncesi dini yapı hakkında herhangi bir veri almaya yeterli değildir. 

 Grek dini onu oluşturan insanların etnolojisi ile yakından ilişkilidir. Bu toplumun 

etnolojik yapısı dinlerin de şemasını oluşturur. Bu toplum indo- Germen ve indo- Germen 

olmayan toplumların karışımından meydana geldiği için dini yapısı da çeşitlilik arz 

etmektedir. Yaşadıkları bölgelerin kültürel yapıları da dini inanışlarını etkileyince, ortaya 

çok çeşitli dini inanışların çıktığı görülmektedir. Siyasi birliğin olmayışı nedeniyle her site 

devletinin kendine has dini yapısı oluştuğu için ortaya, belli bir dini doktrin koyabilmek 

mümkün olmamaktadır.10 

 M.Ö. II. yüzyılın ilk çeyreğinde tanrılar insan suretiyle tasvir edilmiş, VII. yüzyılın 

başından itibaren gelişen müşriklerle Grek dini ayrı bir renk kazanmıştır. Öte yandan resmi 

Greko-Romen politeizmi, dine susamış günüllleri tatmin edememiş bu durum  daha sonra 

Avrupa’da Hıritiyanlığın yayılmasında etkili olmuştur.11  

  Hristiyanlık, Avrupa’ya M.S. 40-50 yıllarında Anadolu kanalıyla gelmiş ve 

Balkanlar bölgesinde tutunmaya başlamıştır. Roma’da ilk Hristiyan varlığı 40’ta ortaya 

çıkmış ve 60 yıllarında Hristiyan olan halkın sayısı bir hayli yükselmiştir. Hristiyanlık, 

Avrupa’ya ulaştığında kabulünü kolaylaştıracak bir zemin bulmuştur. M.Ö. II. yüzyıldan 

beri doğulu dinler ve yerli Demeter, Dionizos kültleri halkı mistisizme alıştırmış 

olduklarından Hristiyanlığın batıni-tasavvufi inançları kolayca benimsenmiştir. 

Hristiyanlık, önceki dinlerde olmayan yüksek bir ahlak ve insanlara kurtuluş ümidi 

sunmuştur. Bunun yanında getirdiği eşitlik fikri de ezilmiş kölelere cazip gelmiştir. Ilk 

                                                 
7 Aydın, Din Fenomeni, s.169 
8 Aydın; Dinler Tarihine Giriş, s.134.  
9 Ömer Faruk, Harman; ’’Katoliklik’’, DİA, C.XXV,  Ank. 2002, s. 58. 
10 Harman, a.g.e, s.59. 
11 Aydın; Din Fenomeni, s.136. 
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Avrupa’lı Hristiyan’ların Roma yönetiminden gördükleri zulüm de Hristiyan inancını 

pekiştirmiştir. Böylece IV. yüzyıldan itibaren Avrupa’da Hristiyanlığın iyice tutunmasında, 

çeşitli sosyal ve siyasi sebepler etken olmuştur. IV. yüzyılda Avrupa’da yalnızca şehir 

halkları Hristiyan olmuştur ve köylerde halâ putperest inançlar hakimiyetini devam 

ettirmektedir. Bu asırdan itibaren Mısır ve Suriye’den Avrupa’ya getirilen manastır hayatı 

bütün Avrupa’nın kırsal kesiminde etkili olmaya başlamıştır. VII. yüzyıldan sonra ise 

köylerde Hristiyanlığın ciddi olarak tutunduğu görülmektedir. Yönetici sınıflar arasında 

kilisenin durumu her açıdan önem kazanmıştır. IV. yüzyıla kadar Latin kilisesi ile devlet 

arasında belli bir ayırım devam etmiş, Hristiyan teolojisinin oluşmasnda ilk Batılı kilise 

babası olan St. Ambros, devletin Hristiyanlıktan faydalanma fikrini, devletten faydalanan 

bir kilise yapısına dönüştürmüştür12. Doğu’da Kaysereali Eusebius’un yaptığı gibi Batı’da 

da Ambrose bir Hristiyan devlet fikrini yerleştirmiştir.  

 IV. ve V. yüzyıldan itibaren kuzeyli barbar kavimler, güneye  doğru akarak geniş 

bir göç hareketinin sebebi olmuşlardır. Barbar istilâlarının meydana getirdiği nüfusun yer 

değiştirmesi olayına paralel biçimde Hristiyanlık da her tarafta yayılmaya başlamış ve 

istilâcıların da kabulü ile iyice popüler hale gelmiştir. Ancak kısa bir süre için de olsa 

barbar kavimler kilisenin reddettiği Ariusçu doktrini benimsemişlerdir. Hristiyanlığın 

bütün Avrupa’da yayılması, V. yüzyıl ile XIII. yüzyıl arasındaki geniş bir süreç içerisinde 

tamamlanmıştır. IV.yüzyıla kadar Orta ve Güney Avrupa’da gelişen Hristiyanlık, 430 

civarında İrlanda’da faaliyet gösteren ST. Patrick ile Britanya adalarına girmiştir. 550-800 

yılları arasında İrlanda hızlı bir şekilde Hristiyan olmuştur. Ingilizler arasında dini yayanlar 

da İrlandalı misyonerlerdir. 768 yılında Frank tahtına geçen Charlemagne Hristiyanlık ile 

devleti birleştirmiş ve böylece VIII. yüzyıldan itibaren kilise ve devlet iç içe iki kurum 

olmuştur. 772-804 yılları arasında Charlemagne’ın Elbe ve Ems arasındaki Saksonlar’a 

dini zorla kabul ettirmesi üzerine Hristiyanlık kuzey sınırlarına dayanmıştır. Yine 

Charlemagne 801’de Moravyalı Slav Çekleri’ni Hristiyan dinine girmeye zorlamıştır. 

Bhohemya’da IX. yüzyıldan itibaren Bizanslı Kril ve Methodius kardeşler faaliyet 

göstermişlerdir. 865’ten itibaren kuzey ülkelelerinde Hristiyanlık köklü bir şekilde 

yerleşmiştir. Balkan Bulgarları Hristiyanlığı 845-865 yılları civarında Patrik Photius’un 

vasıtasıyla İstanbul’dan alırlarken Polonyalılar 967’den itibaren yönetici sınıflar arasından 

başlamak üzere, Roma formundaki Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.13 Prusya putperestleri 

arasında ilk misyoner faaliyetleri Prag’ın ikinci psikoposu Adelbert tarafından X. yüzyılda 

                                                 
12 Aydın; Dinler Tarihine Giriş, s. 155. 
13 Harman, a.g.e, s. 61 
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başlatılmıştır. Yine bu tarihte Macarlar da Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Rusya, 954’te 

Kief Prensesi Olga’nın Hristiyanlığı kabul etmesiyle yeni dine girmiştir.Böylece X. 

yüzyılın sonuna doğru Avrupa’nın tamamına yakın bir kısmı Hristiyanlığı kabul etmiş ve 

bu dinin sınırları Akdeniz’den Baltık kıyılarına kadar uzanmıştır. Misyonerlik faaliyeti, biri 

köylerde sürdürülen St. Benedict, St. Pachomius ve St.Basil’in kurduğu manastırlar14 

etrafında kümeleşen keşiş hareketi ve diğeri doğrudan papalığın resmi makamlarınca 

şehirlerde ve aydınlar arasında yürütülen ruhban (clergy) hareketi olmak üzere iki koldan 

yürütülmüştür. Bu süreç içerinde kuzeyli putperest unsurlar Hristiyanlığa girmiştir.15 

  Özetle, bu gün Avrupada yayılmış olan Hristiyanlık; Katolik, Protestan, Anglikan 

kiliselerinin faaliyetleri ve bunların kurduğu eğitim kurumları; hastaneler ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla varlığını devam ettirmektedir. Katoliklik Avrupa’da baskın mezhep olarak 

Hristiyanlığı temsilde büyük rol oynarken, Protestanlık Almanya’da ve İskandinav 

ülkelerinde varlığını sürdürmektedir. Hayata daha gerçekçi bakması bakımından sosyal 

yaşamı destekleme acısından Protestanlık yükselişini devam ettirirken; Katoliklik 

duraklama dönemine girmiştir. Artık Avrupa’da din anlayışı, kültür anlayışıyla 

özdeşleştirilmiş, insanlar kiliseye gitmedikleri halde kendilerini Hristiyan din mensubu 

olarak ifade eder hale gelmişlerdir. Noel, Paskalya gibi dini kutlamalara halk büyük ilgi 

gösterirken pazar günü yapılan kilise ayinlerindeki katılımlarda çok büyük gerileme olduğu 

gözlenmektedir. Avrupa’da açılan ve devlet tarafıdan desteklenmeyen özel kiliselerin 

kapatıldığı bir gerçektir. Eskiye oranla kilise üyelerinde büyük bir eksilme tespit edilmiştir. 

Buna rağmen devletin ilgili kurumları kültür olarak dinin etkisinin korunması hususunda 

çalışmalara destek vermektedir.  

Katolikliğin büyük dinler arasındaki yerini gösteren 1985-1995 yılı verileri sayıları 

928’500’000 bin vaftiz edilmiş olan  Katoliklerin dünya nüfüsunun yüzde  18’ini 

oluşturduğunu göstermektedir.16 

Burada vaftiz edilmiş kavramının, inanan (Mü’min) ve yaşayan (din gereklerini 

yerine) kavramlarından daha geniş anlamı olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bundan 

sonra gelen tablodaki rakamlı veriler de 1990 yılında kilise istatistik merkezi 

ANNUAİRE’den alınmıştır. 

Demografik ve tarihi nedenlerden dolayı Katoliklerin dünyadaki dağılımlarının eşit 

olmadığı tespit edilmiştir. 

                                                 
14 Aydın, a.g.e, s.156. 
15 Demirci , ’’Avrupa’’ , DİA, C. IV, s. 127-135. 
16 Theo l’Encyclopedie Catholique, Paris 1992, s.39. 
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Katoliklerin yaklaşık %43’ü Latin Amerika’da, %31’de Avrupa’da bulunmaktadır, 

öyle ki Avrupa ve Latin Amerika Katoliklerin %75’ni oluşturmaktadır. 

 

%75 ten sadece %7’si Kuzey Amerika’da, %9,6 ise Afrika’da, %9.2 si de Asya’da 

yaşamaktadır.   

Kıtaların nüfusuna oranla göze çarpan bir tezatlık ortaya çıkmaktadır.  

Katolikler Latin Amerika’nın yaklaşık %90’ını oluştururken Asya’nın yalnızca 

%2,7’sını oluşturmaktadır. Asya’daki Katolikler büyük oranda Filipinler’de yaşamaktadır. 

Aşağıda sunulan tabloda Avrupa’da bulunan Katoliklerin nufüslarına oranla 

sayılarını belirtmektedir. 

Bu verilere göre aşağıdaki şu tespitleri yapabiliriz: 

● Avrupa’da 3’ü Latin olmak üzere 6 ülkede Katoliklerin toplam sayısı %90’ı aşmaktadır. 

Bu ülkeler: ’’İspanya, İtalya, Luxembourg, Polonya, Portekiz ve Maltadır’’. 

● Diğer Avrupa ülklerinin 8’in de Katoliklerin sayısı %66 ile %90 arasındadır. Bu ülkeler: 

’’Avustuya, Belçika, Fransa, İrlanda, Litvanya, Hırvatistan, Çekoslovakya ve 

Slovenyadır’’. 

● Almanya, Hollanda, İsviçre ülkelerinde Katoliklerin oranı %33 ile %66 arasında 

bulunmaktadır. 

● Arnavutluk, İngiltere, Letonya, Romanya, Sırbistan, Bosna- Hersek ve Ukrayna’da 

Katolik oranı %5 ile %33 arasındadır. 

● Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İslanda, Norveç, İsveç, Makedonya, 

Estonya, Moldova ve Rusya’da %2’nin altındadır. 

Bunun yanında bir çok ülkede Katoliklik, islam dini ve diğer dinler karşısında 

azınlık konumundadır. 

Örneğin, Arnavutluk’ta islam dini çoğunluğun dinidir. Yunanistan, Romanya, 

Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Estonya, Letonya’da Ortodoks hakimdir. 

İngiltere’de ise Evangeliklik önde gelmektedir. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, 

İsveçde ise Protestanlık hakimdir. 

Tablo1 : Kıtalara göre Katoliklerin dağılımı 

Katolik Nufus 

Kıta Nufus (bin) 
Sayı 

Kıtanın 

nufusuna 

oranı 

Katoliklerin 

dünyada ki 

oranına göre 

Afrika   638 121  88 899 13,9  9,6 
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Amerika  

     Kuzey  

Amerika 

 Latin Amerika 

Asya 

Avrupa 

Okyanus ötesi 

  723 648 

  276 612 

  447 036 

3 149 064 

  713 908 

   26 497 

461 264 

 67 029 

394 235 

 86 012 

285 294 

  7 031 

63,7 

24,2 

88,2 

 2,7 

40,0 

26,5 

49,7 

 7,2 

42,5 

 9,2 

30,7 

 0,7 

Dünyada  5.251.238 928.500 17,1 100 

 

 

Şekil 1: Toplumlara göre Katoliklerin Dağılımı: 
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Şekil 2: 1990 yılı istatistik bilgilerine göre dünya Katoliklerin dağılımı: 

Asia; 9,20%

Avrupa; 30,70%

Amerika latin; 
42,50%

Afrika; 9,60%

Amerika nord; 
7,20%

Asia Avrupa Amerika latin Afrika Amerika nord
 

 

Tablo 2: 1990 yılında yapılan istatistik verilerine göre Avrupada Katoliklerin Dağılımı 

Sayı  

Ülke Nufus Katolikler  

Ülkede 

Katoliklerin 

yüzdelik 

oranı 

Psikopos 

sayısı 

Din 

bölgesine 

bağlı olan 

Katolikler ve 

Kiliseler  

Arnavutluk 

Almanya 

Avusturya 

Belçika 

Bulgaristan 

Danimarka 

İspanya 

Fillandiya 

Fransa 

İngiltere 

Günanistan 

Maceristan 

İrlanda 

İslanda 

İtalya 

  3 250 

 79 880 

  7 710 

  9 840 

  9 010 

  5 140 

 38 960 

  4 990 

 56 440 

 55 041 

 10 120 

 10 550 

  5 869 

    256 

 57 660 

   240 

28 997 

 6 301 

 8 498 

      70 

      30 

36 982 

        5 

47 505 

 5 100 

      55 

 6 248 

 4 407 

       2 

56 429 

  7,4 

36,3 

81,7 

86,3 

  0,8 

  0,6 

 95,0 

  0,1 

 84,1 

 9,2 

   0,05 

59,2 

75,0 

  0,8 

 97,9 

  -  

 29 

 12 

  9 

  3 

  1 

 66 

  1 

 98 

 32 

 12 

 13 

 26 

  1 

227 

     7 

14 097 

 4 210 

 4 397 

    56 

    57 

26 286 

     9 

36 362 

     9 

36 362 

 3 810 

    76 

 2 314 

 1 386 
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7 

Letonya 

Litvanya 

Luxenburg 

Norveç 

Hollanda 

Polonya 

Portekiz 

Romanya 

İsveç 

İsviçre 

Çekoslovakya 

Yugoslavya 

Hırvatistan 

Slovakya 

Sırbistan 

Bosnahersek 

Makadonya 

Eski Rusya 

Estonya 

Beyaz Rusya 

Ukrayna 

Moldova 

Rusya 

Malta 

Diğer 

Devletler 

 

 

  2 667 

  3 368 

    375 

  4 240 

 14 940 

 38 180 

 10 530 

 23 200 

  8 560 

  6 650 

 15 660 

 23 810 

  4 780 

  1 975 

  7 526 

  4 224 

  4 078 

140 976 

  1 500 

 10 500 

 54 655 

  4 200 

145 000 

    355 

        - 

    500 

 2 692 

    356 

      34 

 5 536 

36 389 

 9 822 

 3 282 

    146 

 3 139 

10 797 

  6 741 

 3 720 

 1 644 

    476 

    827 

     66 

- 

       7 

 1 500 

 5 000 

 

       6 

      60 

    351 

       - 

 18,7 

 79,9 

 94,9 

  0,8 

 37,0 

 95,3 

 93,3 

 14,1 

  1,7 

 47,2 

 68,9 

 28,3 

 77,8 

 83,2 

  6,3 

 19,5 

  1,6 

 -  

  0,4 

 14,2 

  9,1 

  0,1 

  0,04 

 98,9 

    - 

  2 

  7 

  1 

  3 

  8 

 29 

 21 

 11 

  1 

  8 

 13 

 23 

 11 

  3 

  3 

  3 

  1 

  -  

  - 

  2 

  3 

  4  

  -  

  2 

  2 

  - 

     6 

29 989 

   180 

   645 

   274 

    32  

 1 876 

 9 883 

 6 641 

   717 

   146 

 1 943 

 4 488 

 2 916 

 1 562 

   791 

   174 

   265 

    25 

     -  

     2 

   237 

 1 677 

     2 

    12 

   107 

    - 

TOTAL 713 908 285 294 40,00 691 157 65717 

 

                                                 
17 Theo l’Encyclopedie Catholique, Paris 1992, s.160. 
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 C. BELÇİKA’DA EĞİTİM VE DİN  

Belçika’da Hristiyan eğitimini organize eden Kilisedir. Onun sorumluluğu insanlara 

Hristiyanlık esaslarını ulaştırmaktır.  Eğitim süreçleri yoğunluk göstermektedir. Kilise okul 

açma veya resmi okullarda din dersini yürütme çalışmalarını şöyle temellendirilmektedir: 

Kilisenin kendi eğitim kurumu, ülkedeki genel eğitimin büyük bir parçasını 

oluşturmaktadır.  Bundan dolayı kilisenin aldığı pedagojik kararlar, içinde yer aldığı genel eğitim 

sistemini etkilemektedir. 

Kilise, kendisini insanlıktan sorumlu gördüğü için, toplumsal güçlerin çatışmasında bir 

uzlaşma oluşturmaya ve insancıl çözümler üretmeye katkıda bulunulacaktır. Bundan dolayı 

kilisenin eğitim faaliyetlerini organize etme görevini üslenmesi çok önemlidir.  

Kilisenin incil’deki mesajları, insanlara ulaştırma görevinin yanında; hrıstiyan toplumuna 

kendi inançlarını tek başına yaşama ve savunabilme eğitimi vermesi,  görevleri 

arasındadır.Katoliklere göre, inancın bütün insanlığa iletilmesi için özellikle ailede ve okulda 

inancın yaşanması gerekmektedir.Protestanlara göre, okul misyonerlik çalışmalarının bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Okulda Hristiyanlık ruhu teşvik edilerek ve kilise için yeni 

insanlar kazanılarak bu görev yerine getirilmektedir.Kilise, çocukların ve gençlerin; 

bedeni, ahlâki ve zihni alt yapılarını uyumlu bir şekilde geliştirmektedir.18 

 Belçika’da 1963-65 yılları arasında yapılan II. Vatıkan konsilinde alınan kararlarla 

bir çok anlayış değiştirilmiştir. Bunlardan birisi de Hristiyan okulu her şeyden önce iyi bir 

okul olmak zorundadır. Böylece okullar, gençlerin eğitim ve yetiştirilmesinin hizmetinde 

olacaklardır. Artık okullar, Hristiyanlaştırmak için bir yer değil, Hristiyanlaştırma yeridir. Orada, 

eğitmek ve Hristiyanlaştırmak olmak üzere iki doğal etki söz konusudur. Bu ilke şöyle bir formülle 

ifade edilmiştir, orada, öğreterek eğitmek ve eğitirek Hristiyanlaştırmak amaçtır. 

 1982 yılında Bangkok’da yapılan “Uluslararası Katolik Öğretimi Kongresi”nde 

Hristiyan okulları için belirlenen değerler şunlardır:  

1. Diğer insanlara saygı,  

2. Yaratıcılık,  

3. Sorumluluk  

4.  Samimi toplumsal dayanışma hizmette temel esası oluşturmaktadır.  

Yine bu okullar için belirlenen üç temel özellik de şunlardır: 

1. İnsanlara hizmet etme güdüsü  

2. Aşkın gerçek kaynağı olan Tanrı aşkı bilincinin verilmesi  

3. İncil, ile insancıl eğitim arasındaki tutarlılık.19 

                                                 
18Mustafa Tavukçuoğlu, Belçika’da Türk Ailesi ve Din Eğitimi, Mehir Vakfı yay., Konya 2000, s 33-40. 
19Zeki Aydın, ‘’Belçika’da İlk ve Orta Öğretimde Din ve Ahlak Öğretimi’’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Dergisi. 3. Sayı, Sivas 1999  s. 110. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BELÇİKA EĞİTİM SİSTEMİ 

A. EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 Her toplumda olduğu gibi Belçika toplumunda da eğitim faaliyetleri devam 

ettirilmektedir. Çağdaş eğitim sistemine geçildiğinden beri, devletler eğitim çalışmalarını 

iki şekilde sürdürmüşlerdir. Örgün ve Yaygın Eğitim diye ifade ettiğimiz bu çalışmalar 

Belçika’da aşağıda anlatıldığı gibi yapılmıştır.  

 

1. Örgün Eğitim 

 Eğitim özgürlüğünün anayasa güvencesi altında olduğu Belçika’da 1831 sayılı 

maddesi, bu özgürlüğü vurgulayarak, iki büyük dil bölgesinin de devlet tarafından 

düzenlenmesini öngörmektedir. Eğitimin dili, bölgede kullanılan dildir. 1920 yılının 

başlarında modern öğretim teknikleri kullanılmıştır. 

 Belçika devleti krallık tarafından yönetilmektedir. 1969’da kurulan öğretim 

birbirini  izleyen üç dönemi kapsamaktadır. Devlet okulları ve özel okulların birlikte 

bulunduğu üçlü bir eğitim sistemi bulunmaktadır. Özel okullar devlet tarafından 

desteklenmektedir.  

Eğitim Paktı denilen 1958 yasası resmi ve özel  eğitimin kurallarını belirlemektedir. 

Buna göre destek verilen eğitim kurumları, resmi makamlara denk diploma vermektedir. 6-

18 yaş arası tüm çocuklar okula gitmek zorundadır. Okul öncesi eğitim 2-6 yaş grubu 

çocuklarını kabul etmektedir. İlkokul 6-12 yaş arası çocukları almaktadır. 12-18 yaş arası 

eğitim ikiye ayrılmaktadır. Orta öğretimde verilen diplomalarla öğrenciler, çeşitli 

üniversite veya teknik eğitim kurumlarına girmeye hak kazanmaktadır. Belçika eğitiminde 

üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin %29’u mezun olabilmekte %71’de elenmektedir. 

Üniversiteye giremeyenler, çeşitli meslek okullarına yönlendirilmektedirler. 

1955-56 yılları arasında resmi öğretim kurumlarındaki öğrenci oranı %35 iken özel 

teşebbüsün yönettiği eğitim kurumlarında bu oran %63 olmuştur. Daha önceki tarıihlerde 
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Katoliklerle sosyalistler arasında dini görüş ayrılığına dayanan büyük bir çekişme 

mevcuttur. Bu tarihe kadar eğitim faliyetleri büyük oranda Katoliklerin elindedir. 1959’da 

yasalaşan anlaşmayla, her okul yönetimi Eğitim Bakanlığı’nın koyduğu şartları yerine 

getirdikten sonra kendi eğitim programını, sürdürebilmektedir. Eğitim sistemini etkileyen 

ikinci çelişki, eğitim programında kullanılacak dilin belirlenmesidir. 1932’den bu yana 

geçerli olan bu anayasaya göre okulların öğretim programı bulundukları bölgede geçerli 

olan dille yürütülmekte, ikinci resmi dil ise (Flaman veya Fransızca) yardımcı dil olarak 

öğretilmektedir. Devlet öğretimin bütün kademelerinde okullar açmakta ve özel okullara 

da para yardımı yapmaktadır. Devletten para yardımı alan okullar devletin denetimi 

altındadır. Ünvanlar ve diplomalar devletin kontolü altında verilmektedir. 

Öğretmen okulları, okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilk okullara öğretmenler 

yetiştirir. Orta öğretim öğretmen okulları, orta öğretim ve teknik öğretimin ilk üç yılında 

ders vermeye yetkili öğretmen yetiştirir. Orta öğretim teknik öğretmen okulları; yalnız 

mesleki konularda öğretmenlik yetkisi verir. Üniversite ve yüksek okullardan mezun 

olanlar da orta öğretimin son üç sınıfında öğretmenlik yapabilir. Üniversite statüsünde 

olmayan yüksek öğretim 1970’lerde yaygınlık kazanmıştır. Bu tür okullar, kısa dönemli iki 

veya üç yıllık eğitimin ardından orta öğretimin yüksek kısmının diplomasına denk bir 

diploma verir. Ülkenin en eski üniversitesi 1426’da kurulan Louvain Katolik  

Üniversitesidir.20 

Belçika’nın Eğitim sistemi okullarda genel olarak 3 gruba ayrılmaktadır: 

-Komün (belediye) okulları 

 -Eta (Devlet- İl idarenin açtığı)okullar 

-Özel okullar 

Belçika Devletinin resmen tanıdığı dinler şunlardır: 

Hristiyanlık, Katoliklik, Protestanlık, İslam, Yahudilik ve Moral (Laik). Bunlar 

okullarda eğitimin zorunlu dersleri arasındadır. 

Kilise okulları:  

 Bu okulları Kilise açmıştır. Katolik din dersi mecburidir. Belçika’da kiliseye ait 

okullar İslam din dersine izin vermemiştir ancak öğrencilerin %40’ından fazlası müslüman 

çocuklardan oluşmaktadır.  

Din eğitimi konusunda Belçika okullarında, özellikle devlet ve il idarenin açtığı 

okullarda hiçbir dine inanmayan veya belirli bir dine mensup olmayan öğrencilere, 

‘‘moral’’(Ahlak) adlı ders zorunlu seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu öğrencilere, 

                                                 
20  Tavukçuoğlu, a.g.e., s. 15-19. 
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içinde yaşadıkları toplumun manevi değerlerini tanıtmak ve toplumla ters düşmemek için 

genel hatlarıyla toplum ahlâkı, günlük yaşantı biçimleri ders olarak okutulmaktadır. 

Belçika’da 2-5 yaş arası çocuklar ana okuluna gitmektedir. Orada din eğitimi dua ile 

başlamaktadır. Oyuncaklar, resimler ve boyama kitaplarıyla meşkuliyet içinde eğitim 

devam etmektedir. Çocuklar sınıf öğretmeni tarafından zaman zaman kiliseye 

götürülmektedir. 1980 yıllarının sonunda ilkokul, orta ve lisede ikişer saat Hristiyan 

Katolik din dersi verilmeye başlanmıştır. Bu derslere branş öğretmenleri girmektedir. Bazı 

okullar’da din dersi dört saattir. Okul müdürü, zorunlu ders saatleri doldurulduktan sonra 

geriye kalan boş ders saatlerini, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve gelişimlerine göre din dersi 

saatleriyle doldurabilmektedir. 

 Belçika’da Katolik orta ve liselerde Katolik din dersi mecburidir. Müslüman Türk 

öğrenciler sınıfı geçebilmek için öğretmenleri tarafından İncil ve Meryem Ana resmi 

taşımaya; Haç işareti, vb. şeyleri yapmaya zorlanmışlardır. Yüksek okullarda ise, din dersi 

ilk iki yıl birer saat, üçüncü yıl da bir yarı yıl içinde bir saat okutulmaktadır. 

Yüksek öğretim de okuyan Türk gençleri, İslam din dersi alma isteklerini yetkililere 

bildirmediklerinden dolayı İslam din dersine programda yer verilmemiştir. Katolik 

okularında öğrenci karnelerinde en üst sırada din dersi bulunmaktadır.  

Söz konusu okullarda bugün, dini karakterli dört çeşit etkinlik yapılmaktadır. 21 

 

1. Katolik din dersi   

2. Ruhani gösteri  

3. Özellikle dini içerikli etkinlikler  

4. Dini içerikli olmayan; ancak dolaylı olarak ruhani özellik taşıyan etkinlikler. 

 

Ruhani dersler, resmi okullarda genel olarak; eğlenerek öğrenme anlamında bir 

çeşit drama ve tiyatro oyunları gerçekleştirilerek verilmektedir. Bu dersler haftada iki saat 

uygulanır, Katolik okullarda ise dört saat uygulanır.22 

1983 yılına kadar, ilkokul dahil her seviyedeki okullarda kızlar ve erkekler ayrı 

binalarda eğitim almışlardır. Bu durum Katolik okullarda olduğu gibi devlet ve belediye 

okullarında da bu şekilde uygulanmıştır. 1983-84 öğretim yılından itibaren genellikle 

                                                 
 21 Tavukçuoğlu, a.g.e., s.84-88. 
22  Aydın, a.g.m, s. 131. 
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Karma Eğitim uygulaması başlamıştır. Her türlü okulda ve sınıflarda Haç işareti 

bulunmaktadır. Okulların bir çoğunun ismi, din Azizlerinin ismini taşımaktadır.23  

   

Kendi inancını başkalarına öğretmek ve onları kendi kültürlerinin içinde asimile 

etme hedefine ulaşabilmek için kilise teşkilatı, özellikle Katolikler çok yoğun olarak 

misyoner çalışmalarını, radyo ve televizyonlarda yapmaktadırlar. Çeşitli dini günlerde, 

posta kutularına günün anlamıyla ilgili broşürler, kitaplar ve  kartlar yazıp 

bırakmaktadırlar. Katolikler çok iyi organize olmuştur. Yabancıların evini çeşitli 

bahanelerle ziyaret ederek tebliğ çalışmalarını yürütmektedirler. Kilisenin tüm bu 

çalışmalarında dikkati çeken taraf, cana yakın ve sevimli görünmeleridir.  Kilise teşkilatı, 

özellikle Katolikler çok yoğun olarak misyoner çalışmalarını radyo ve televizyonlarda 

yapmaktadırlar. Planlı ve programlı yaptıkları çalışmalarla, gençleri okullarda değişik 

sosyal etkinlikler yardımıyla değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak diğer 

dinlere mensub olan insanların Belçikalı Hristiyanlar gibi hareket etmeye başladığı 

görülmektedir örneğin büyüklere saygısızlık, Hristiyanlarla evlenmek, vs... 

İlk öğretim 6 yıldır. Orta öğretim, genel lise, teknik lise ve meslek lisesi şeklinde 

yapılandırılmıştır. . Orta öğretim 6 yıl sürer. Genel liselerde seçmeye bağlı konular 

şunlardır: 

 Latince-Yunanca 

 Latince-Matematikçe 

 Latince- Fen 

 Modern Fen- Modern İktisad . 

Teknik öğretim gittikçe gelişmektedir, orta öğretimde hafif ve ağır olarak iki 

seviyede eğitim verilmektedir: Bu öğretim öğrencileri birçok konuda uzmanlaşmaya (genel 

veya teknik) götürmektedir. Orta öğretimde (genel veya teknik) verilen belge, çeşitli 

üniversitelere veya yüksek teknik öğretim müesseselerine yazılmaya yardımcı olmaktadır. 

Yüksek öğretim; üniversite, ihtisas fakülteleri ve yüksek teknik eğitimini içine almaktadır. 

Belçikada 4 büyük üniversite vardır: Öğretmen okulları ilkolkul ve anaolkullarında eğitim 

verebilecek öğretmenleri yetiştirir. Ortaöğretim öğretmen okulları, orta öğretimin ve teknik 

öğretimin ilk 3 yılında ders vermeye yetkili öğretmen yetiştirir. Orta öğretim teknik 

öğretmen okulları; yalnız mesleki konularda öğretmenlik yetkisi verir. Üniversiteden 

çıkanlar da orta öğretimin son 3 sınıfında öğretmenlik yapabilir.24Belçikada 1960-1970 

                                                 
23Tavukçuoğlu, a.g.e., s. 87. 
24Meydana Larousse, Büyük Lûgat ve Ansilopedisi, C.2 Meydan Yay., İstanbul, s. 261. 
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yılları arasında karma eğitim denilen kız-erkek eğitimi başlamıştır. Bu senelerden önce kız 

ve erkek öğrenciler ayrı okularda okumaktaydılar. Bunu destekleyen anayasa maddesi ise 

“de favoriser l’égalité”.25 

Rahibe Anne ile Belçika’daki Katolik Örgün Eğitim çalışmaları üzerine yapılan 

görüşmede, Anne şu bilgileri aktarmıştır: ’’Her Hristiyan,  Katolik okullarda tüm 

öğrenciler ile bilrlikte çarşamba günü akşam topluca ibadet etmektedir. Eğer bir aile 

çocuğunu küçük yaştan itibaren dini yönden yetiştirmek isterse yatılı Katolik okullarına 

gönderebilmektedir. Öğrenciler hem dini dersler hem de dini olmayan diğer okullarda 

okutulan dersleri almaktadır. Daha sonra teolog olmayı benimserse onu kabul edip bu 

branşta ilerlemeye devam edebilmektedir. Eğer bu branşı tercih etmiyorsa dini eğitimine 

son vermektedir. Eğer genç, küçük yaşlarda aile tarafından, bu tür eğitime tabii 

tutulmamışsa; lise dönemini bitirdikten sonra kendi iradesiyle rahip veya rahibe 

olabilmektedir. Genelde bu tür dini eğitim 6 veya 7 senelik bir eğitim programından 

oluşmaktadır.26 

Ülkede yaşayan her çocuğun 18 yaşına kadar eğitim alması mecburidir. Eğitime 

devam etmeyenler adalet  bakanlığına bağlı savcılık tarafından takibe alınmaktadır.Ayrıca 

aileye yapılan çocuk yardımı da kesilmektedir. Bununla beraber okulu bitirdikten sonra 

elde edilen işsizlik ödeneğinden de bu bireyler istifade edememektedir.  Çocuğunu kayıt 

etmek isteyen ailenin 15 Eylül’den önce ilgili kuruma  başvuru yapması gerekmektedir.  

Bütün öğrenciler, Belçika’da din eğitimi görmeye mecburdurlar. (Madde 24 Constitution 

de Belge). Eğer herhangi bir dine mensup değilse (laik veya ateist ise) moral dersleri almak 

zorundadır. Din  derslerinin temeli teolojidir. Verilen bu dini derslerin amacı onlara 

Hristiyan kültürünü kavratmak ve onları bunun içine dahil etmektir . Öğrenciler, orta 

öğretimde tedrici bir şekilde dini açıklayıp kiliseye ve kutsal kitaba 

yönlendirilmektedirler.27 

Hristiyan Enstitüsü günümüzde dinle ilgisi olmayan otonomiye çevrilmiştir: Çünkü 

dini kriterlere fazla önem verilmemektedir. Örneğin: insanlık, kalite vs.... 

Okul aileye çok büyük önem vermektedir, okulun aileye verdiği önem şu şekilde ifade 

edilmektedir ’’Ailesiz hiç bir başarı elde edilemez’’. 

                                                 
25Episkopat le document n°2 eduquer le bonheur de faire grandir des textes des eveques de france. 
26Rahibe Anne ile yapılmış görüşme, Katolik Enstitüsü, Tournai, 15 Mart 2007. 
27 http.users.be ortodoxe sont place sous la reseponsabılıte des inspecteurs. 
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Katolik okulları, temel eğitimin amaçlarından birisini de ‘‘Birey, Tanrı ile olan 

irtibat kurma özgürlüğünü kazanmalıdır.’’ şeklinde ifade eder. Katolik okulları değişik din 

mensubu olan öğrencileri de kabul etmektedir.28 

19 Mart 2007 Pazartesi günü Tournai (Belçika’nın Fransız bölgesinin bir 

belediyesinde) Katolik okulunun kütüphanesinde ( okulda din dersi öğretmeni olan)  Soeur 

Myriam ile yapılan görüşmede şu soru soruldu: Siz eğitim çalışmalarının yanında  

çoçuklara din açısından ne yaptırıyorsunuz? Soeur Myriam cevaben: Her sabah ibadet 

ettiklerini, özel günlerde programlar düzenlendiklerini, her sabah rahibin bir dua veya bir 

konuşma yaptığını, haftada bir kez öğle yemeğinden sonra dileyenlerin ilahi söylediklerini 

ve ibadet ettiklerini, her sınıfın  bir proje sunduğunu ve katılmak isteyen öğrencilerin bu 

çalışmalara iştirak etiklerini söyledi.29 

Yukarıda verilen bilgilere bakılacak olursa ; ibadetlerinde ne kadar muhafazakar 

oldukları görülmektedir.Devletin laikleştirme çabalarına rağmen dinlerinde sebat 

etmektedirler.   

Avrupa’lı devletler, hangi eğitim programlarını öngörüyorsa, bu programlar 

fazlasıyla Belçika’da uygulanmaktadır. Devlet, eğitimi laikleştirmeye çalışmaktadır. Bu 

konuyu sadece Eğitim Bakanlığı ele alabilmektedir. Bunun için halkın ekseriyetinin 

taleplerine göre karar alınmaktadır. Belçika devleti,  zahir görünüşünde laik olduğunu 

yansıtsa da eğitimde Kutsal Kitap’ın varlığını inkar etmemektedir. Eğitim sisteminin 

kiliseye bağlı olduğu devirlerde, herhangi bir müşkiliyete rastlanılmamştır. Bu ikilinin 

ayrılması sorunları beraberinde getirmiştir. 

Okul sisteminin devlete bağlı olduğu dönemlerde; eğitim, hem etkili hem de 

Hristiyan ve Katolik yaşayışına parelel olarak yapılmıştır. Şu anda laiklerin de eğitim 

sisteminde okul açmalarının ardından, din derslerine ilgi duymayanlar, inanc sistemini 

kabul etmeyenler, dini eğitim programlarına katılmamaktadır. Belçika devleti bu öğrecilere 

morel derslerine girmeyi tavsiye etmektedir. 

  Din dersinin işlenişi genellikle; konuşma, dini anlatma, kasetler, videolar ve de 

İncilin Tanrı kelamı olduğunun kavratılması doğrultusundadır. Belçika eğitimi, barışı ve 

sevgiyi kurmaya çalışmaktadır.  

                                                 
28Mission de l’Ecole Chrétienne conseils général de l’enseignement catholique 2 eme édition Janvıer 2007        
Avenue e Mounier 100 1200 Bruxelles s.6 – 14. 
29Soeur Myriam ile yapılan görüşme, Katolik Enstitüsü, 19 Mart 2007. 
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Katolik okullarında, öğrencilere din adamları tarafından konferanslar, çeşitli 

aktiviteler ve münazara programları düzenlenmektedir.30 Bu sosyal aktivitelerin yanında 

akşam yemekleri, hac organizasyonları, orman oyunları, gece sinemaları, bilgi yarışmaları, 

turistlik yerlere geziler, müze ziyaretleri ve bilimsel laboratuvar çalışmalarının yapıldığı 

yerlere gözlem amacıyla ziyaretler düzenlenmektedir. Ayrıca üretim fabrikalarının çalışma 

sistemlerinin tanıtımı amaçlı organizasyonlar da gerçekleştirilmektedir. 31 Tiyatro ve 

bilgiye çok önem verilmektedir. Katolik okulları talebelerinin bedensel sağlığına, ruhsal 

sağlığına ortamın hijyenine ihtimam göstermektedir. Din Eğitimi çalışmalarında 

motivasyona çok önem verilmekte, öğretmen-öğrenci ilişkilerine değer verilmektedir. 

Öğrenciyi kendi doğru yollarına sevketmeye çalışmaktadırlar.32Katolik okullarında diğer 

dersler daha çok dinle bağlantı kurularakverilmektedir. 

Resmi okullar devletin kurulması ile meydana gelmiştir. Özel okullar ise bunun 

dışındadir. Resmi okullar ilk defa orta çağın sonuna doğru inşa edilmeye 

başlanmıştır33.Katolik okulların içerisinde  müdür yahut öğretmenin biri piskopostur. Bu 

durum tüm Katolik okullarında aynı değildir.34 

2. Yaygın Eğitim 

Hayatın her alanında ve aşamasında sürekli eğitim anlayışının somutlaştırılmaya 

çalışıldığı her Avrupa ülkesi gibi, Belçika’da da bu gayeye hizmet eden eğitim türleri 

arasında Sosyal Destek eğitiminin büyük bir yeri vardır.  

Sosyal destek eğitimi, işsizlerin ve akşam vardiyalarında çalışanların durumları 

gözetilerek gündüzleri; açılan kurslar dışında, çoğu zaman okulların ve tesislerin kapalı 

bulunduğu zamanlarda akşamları gerçekleştirildiği için devlete ekstra bir yardım yükü 

getirmeyen ekonomik bir eğitimdir.  

Eğitimin temel amaçlarını şöyle özetleyebiliriz: 

1. Belli bir mesleği olmayan işsizleri kazanmak için onları iş dünyasına 

hazırlamak. 

2. Çalışanlara iş dünyasını  yeniden geliştirmek, mesleklerini daha verimli bir 

hale getirmek veya yeni meslek kazandırmak. 

                                                 
30Lévangile à l’école, revue internationale de catéchèse et de pastorale trimestre décembre 1996 n°4 bureau 
de dépôt Bruxelles 5 LUMEN VITAE s.379-397 
31Choix pédagogique de la catéchèse trimestre juillet août septembre 2005 n°3 LUMEN VITAE revue 
internationale s.347. 
32Lévangile à l’école, a.g.e., s.379-397 
33Choix pédagogique, a.g.e., s.202.   
34Ecoles fondamentales catholiques et paroisses au service des communautés chrétienne diocèse de Tournai 
mai 2006, s .39.  
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3. Yetişkinleri sosyal-kültürel açıdan destekleyerek, onların toplumsal hayata 

daha aktif katılımlarına  yardımcı olmak.  

Sosyal destek eğitimi, mezkur amaçlarını gerçekleştirebilmek için tam zamanlı 

eğitim yaşını bitirmiş yetişkinere, orta öğretim veya yüksek öğretim düzeyinde hizmet 

götürmektedir. Ayrıca Sosyal Destek eğitimi içinde bildiği bir yabancı dili geliştirme veya 

yeni bir dil öğrenme imkanı mevcuttur. 

Flaman bölgesi iş ve işçi bulma kurumu meslek öğretim merkezinde farklı görevleri 

olan değişik meslek öğretim merkezleri vardır.  

Bunlar arasında ; 

Uluslararası pedagojik Eğitim ve Öğretim Merkezi Toplantı Teknikleri, tartışma 

teknikleri, yemekli toplantılar,vs... ile ilgili kadro eleman ve konuk ağırlama görevlisi 

eğitimi. 

Didaktik-Metadolojik alanda kendi eğiticilerinin eğitimi bulunmaktadır. 

Kendisini ilgi duyduğu herhangi bir alanda yetiştirmek isteyen birey bir meslek 

eğitimine başvurmaktadır. İlgi duyan kişi, en yakınındaki yerel büroya müracaat ederek 

orada bir başvuru formunu doldurur. Herkese istediği  meslek için kursa katılma izni 

verilmemektedir. Aday kişi başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra, teknik veya genel bir 

piskolojik yeterlilik denemesine davet edilmektedir. Sadece bu dönemde, kapasitesi 

belirlenenler bekleme listesine alınmakta ve bekleme liştesinde sırası gelen aday kursa 

kabul edilmektedir. 

Beçika’da serbest girişimcilerce düzenlenen özel ve yatılı eğitim kursaları da 

mevcuttur. Bu girişimciler de kendi kurslarına katılanlara yasal değeri olmayan diploma 

vermektedirler. Bu kuruluşların amaçları çok çeşitlidir. Bu nedenle düzenledikleri pahalı 

kurslar sayesinde büyük kazançlar peşinde koşanlarla; karşılıksız eğitim vermeye 

çalışanları birbirinden ayırmak lazımdır. Karşılıksız eğitim veren kursların çoğu resmi 

kuruluşlar tarafından desteklendiğinden, kursiyer için ya bir maliyete sebep olmamakta ya 

da az bir maliyetle istenilen formasyon alınabilmektedir. 

Ülkedeki kültür gelişimine çok büyük katkılar sağlamakta olan halka açık 

kütüphanelerin tarihçesi 1921 yılında başlamıştır. Her bölgenin merkezinde özel olmak 

üzere 3 tane kütüphanesi vardır. 1988 rakamlarına göre Flaman bölgesinde 239 yerel, 5 

tane merkez, 4 tane özel olmak üzere 248 kütüphane hizmet vermektedir.Bu durum Valon 

ve Brüksel Kapital bölgelerinde de aynıdır. 

Sosyal- Kültürel biçimlerinde; yani formasyon kazandırma alanında çok yönlü 

teşkilatlar oluşturulmuştur. Bunların amacı ferdi, çok yönlü geliştirmenin yanında, yararlı 
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katkılar sağlayarak; onu toplumda tüm değerleriyle görev üstlenmesine, yardımcı olmaktır. 

Bunlar işsiz ve göçmenler grubunu biçimlendirme derneklerinin ve kuruluşlarının 

amacıdır. Bu kurumlar  alanları içinde toplum, din, ahlak,  sanat, gelenekler, ana dil ve 

yabancı dil gibi temaları ön planda tutmaktadır. Yönetim tarafında yasallık kazanabilmasi 

için o kuruluşun yılda en az 1000 saatlik formasyon programı gerçekleştirmesi gerekir. Bir 

biçimlendirme kursu toplam 6’şar saatlik oturumlar halinde ve en az 12 kişilik daimi 

gruplar için düzenlenmek zorundadır.Görevleri yerine getirmek amacıyla birçok 

hizmetleriyle Katolik kilise türlü branşlarla donanmıştır.35  

  

 Kilisenin yaygın eğitim hizmetleri: 

- Cateches (din dersleri)   

- Education (eğitim) 

- Santé (sağlık) 

- Famille (aile) 

- Solidarité (dayanışma) 

- Coopération missionnaire (misyoner işbirliği) 

- Liturgie et sacrements (dini törenler) 

- Dialogue interriligieux (dinler arası dialog)   

   Bunlara çalışma grupları da denir. 

Bu göreve(dini yönden) layik görülen papazlar; görevin en uygunları olarak 

bilinmektedirler.  

Görevlerini çeşitli yönleri ile yerine getirmek için, kilise bu hizmetleri yapmaktadır. 

Hristiyan topluluğunun sürekli dinamik kalması için, değişik faaliyetler düzenlenilmektedir 

ve Hristiyan toplulukları, piskoposlarla toplum veya grup halinde birleşmektedirler.36  

  

Kiliselerin Faaliyetleri: 

İmanı güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bu çalışmaları yapan kişiler 

pedagojik formasyon ve Antropoloji (insan bilimi) eğitimi almışlardır. 

 

Eğitim faaliyetleri ve çeşitleri:                                                                                                                              

- Action catholique de l’enfance (gençlik faaliyetleri) 

- Mouvement evharistiarristique des jeunes (Gençlere okaristik) 

                                                 
35 Tavukçuoğlu, a.g.e., s.19-22. 
36 Fiche: services et mouvement 
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- Enseignement catholique (Katolik eğitimi ) 

- İzci ve rehberlik çalışmaları 

- Milli servislerle tanrıyı aramak  

- Katolik universite misyonu ve öğrenci çalışmaları 

- Büyük okullarda Hristiyanlık hizmetleri 

Hristiyan eğitimini sağlamak için, bunların dışında  faaliyetler yapılmaktadır.37  

Eğitim Episcopat Komisyonu, gençlerin ilk önce zihinlerinde soru bırakarak tedrici 

bir şekilde Hristiyanlığı aşılmaktadır. Örneğin: Mme Mijo Beccania kendi hayatı ve 

profesiyonel tecrübesiyle her tarafa dağılan bir söz söylemiştir: “Eğitimde yoğunlaşmak 

mutluluktur.”38     

Eğitim Episcopat Komisyonu gençleri sürekli bir dergi “document episcopat” 

hazırlamaya yönlendirmektedir. Bu dergi gençler tarafından hazırlanmaktadır.Kilise, 

gençlerin kendisine daha yakın olması için değişik ve onları cezbedecek aktiviteler 

düzenlemektedir. Amaçları, İncilin çağrısını onlara iletmektir. Bu alanlarda çok geniş 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Eğitim için üç şart önemlidir. Bunlar: 

1) Doğal emir: 

Daha bebekken anne ve baba tarafından Katolik dini aşılamaya başlanmaktadır, 

daha sonra din öğretmeni devreye girmektedir. 

 

2) Sosyal emir: 

Doğal emiri bütünleştirir. Bu emir gençleri sosyalleştirmek için yapılan eğitimdir. 

Küçük yaşta iken, kendi ayakları üzerinde durmak içiD hem ailede hem de okulda 

eğitilmektedir. 

 

3) Kültür emir:  

Noel yortusunun kutlanışı önemlidir. İki hafta, bazen bir ay önce hazırlıklara 

başlanılmaktaadır. Bütün bu ön hazırlıklar çocukların direkt olarak değil, dolaylı olarak 

oyun ve kutlama yoluyla dini havayı içlerine sindirmelerini sağlamak içindir.39 Bütün bu 

çalışmalar çocukların kendi din ve kültürünü kaybetmemeleri, aksine bu kültürü 

                                                 
37 Le Document Episcopat: Eduquer le Bonheur de Faire Grandir num:10-11 2005 Conférences Des Evêques 
de France: Présentation 
38 Le Document Episcopat. 
39 Mission de l’Ecole Chrétienne, s.5-6. 
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yaşamalarını sağlamak içindir. Belçika’da Hristiyan topluluklar Katolik kültür mirasını 

dinamik ve kuvvetli bir şekilde okullarda yaşamakta ve yaşatmaktadırlar.  

Kendi inancını başkalarına öğretmek ve onları kendi kültürlerinin içinde asimile 

etmek için kilise teşkilatı özellikle Katolikler çok yoğun olarak misyonerlik çalışmalarını 

radyo ve televizyonda yapmaktadırlar. Katolikler çok iyi organize olmuştur. Yabancıların 

evini çeşitli bahanelerle ziyaret ederler. Kilisenin tüm bu çalışmalarında dikkati çeken 

taraf, cana yakın ve sevimli görünmeleridir. Kilise teşkilatı, özellikle Katolikler çok yoğun 

olarak misyonerlik çalışmalarını radyo ve televizyonlar aracılığyla yapmaktadırlar. Planlı 

ve programlı yaptıkları çalışmalarla gençleri okullarda değiştirmeye gayret ederler ve 

bunun sonucu olarak Türk gençleri Belçikalı Hristiyanlar gibi hareket etmeye başlarlar, 

büyüklere saygısızlık, Hristiyanlarla evlenmek, vs. gibi davranışlar görülmektedir40 

 

Kilisede her yaşa uygun eğitim verilmektedir. Hristiyan okullarda birçok kaynaşma 

programları vardır. Öğrencileri kendilerine çekmek için böyle bir faaliyet 

uygulanmaktadır. Hristiyan okullarının üyeleri tarafından bir dergi hazırlanmıştır. 

İçerisinde tanıklık, açıklamalar, tavsiyeler bulunmaktadır. Piskoposlarn derin 

düşünmelerinin” nasıl olduğu dergilerde izah edilmiştir. Bu derginin ismi “Bonne 

nouvelle” yani güzel haber; aslında Evangelist anlamına gelir. 

Bu dergiden herkes faydalanabilmektedir. Katolik okullardan seçtikleri öğrencileri 

yetiştirerek çeşitli toplumlara yönelik olarak misyonlerlik çalışmaları yapılmaktadır.41  

Perşembe günü 15 Mart 2007 tarihinde saat 15.30’de gençlerin dayanışma 

sorumlusu olan Rahibe Anne Thielen’le görüşmede (animartice pastoral des jeunes). 

Rahibe Anne bize Belçika’da yaptıkları eğitim çalışmaların anlatmıştır. Kendisi Tournai’de 

gençlik hareketin başkanıdır. Gençlere yönelik programlar düzenlemektedir. Haftada en az 

bir kere buluşup din adına gençlerle sohbetler yapmaktadır. Beraber geziler düzenlerler, 

onlarla Hacc yaparlar ve kendisi senede en az 2 kere gençlerle Hacc ettiğini belirtmiştir. 

Örnek olarak, bu sene kendisi Hacc için İspanya ya yürüyerek gideceğini söylemiştir. Bunu 

Tanrı için yaptığını ifade etmiştir. Gençler bu Hacc aktivitelerine 18 yaşından itibaren 

katılılabilmektedir. Hristiyanlar için Hac mekanı her yerdir. Yeter ki Tanrıyı düşünerek 

yürümek olsun. Hedefleri bu tür aktivitelerle gençleri kiliseye bağlamaktır. Bu çalışmalar 

gelecekte güzel nesiller ve Hristiyanlığa bağlı bir gençlik yetiştirmek içindir. Kendisine ne 

kadar cemaati olduğunu sorduğumda bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır. İbadetleri bir 

                                                 
40 Tavukçuoğlu, a.g.e., s.33-40. 
41 Mission de l’Ecole Chrétienne, s. 20-22.   
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kişinin kilisede günde 2 kere yapması gerekir; fakat bunun zorunlu olmadığını belirtmiştir. 

Ama hafta sonu pazar gününün ibadeti mecburidir. İbadet piskopos tarafından 

yapılmaktadır. Bu ibadetin süresi 45 dakikadır. Bunu Hz.İsa’nın vefatı hasebiyle 

yaptıklarını söylemiştir. Kendisi rahip olduğundan dolayı mecburiyetle günde 4 kere ibadet 

yapmaktadır. Senede bir kaç defa Cumartesi günü 300 veya 400 gençle yürüyüşler 

yapmaktadır. Her kilisenin bir piskoposu vardır, bu piskoposun maaşı devlet tarafından 

verilmektedir. Piskoposun yardımcısı ve animatrisinin aylığını piskopos vermektedir. 

Piskopos Papa nın sözlerine bağlı, onun dediğini yerine getirin kişidir. Bu gibi animatrisler 

her belediyede bulunmaktadır. Tabii ki Kilise, hem genç hem de yaşlılara bu tür aktiviteleri 

düzenlemektedir. Her animatrise aylık bir rehber dergi gönderilir, bu dergi kendilerine o 

ayda ne yapmaları gerektiğini gösterir. Faaliyetleri yaparken bu mecbmuadan 

faydalanırlar. Bu animatrisler cemaatlerine ve üyelerine 3 ayda bir, 2 sayfalık dergi 

yollamaktadırlar.Göndermiş oldukları dergiler sürekli ve daima din ile ilgilidir. Belçika’da 

Hristiyanlar adına gazeteler mevcuttur. Örneğin: “Dimanche gazetesi”. Her yaşa hitap eden 

dergileri de vardır. Çocuklar, delikanlılar, gençler ve  yaşlılar için dergiler çıkarılmaktadır. 

Bütün bunların içerikleri din ile ilgilidir. O dergilerin örnekleri şunlardır: Parabol, La vie 

Panorama, İnitiales, Grain de soleil. 42 

19 Mart 2007 Pazartesi günü Tournai Katolik Enstisüsü görevlilerinden “Soeur 

Miriame”le yapılan görüşmede, Katoliklerin çalışmalarında zekat müessesesinin olup 

olmadığı sorulduğunda Rahibe, böyle çalışmaların olduğunu, Katoliklerin zekat vermek 

zorunda olmadıklarını; fakat isteyenlerin verdiklerini söylemiştir. Yardım toplamak için 

yardım kuruluşlarının olduğunu ve sadaka toplamak için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade 

etmiştir. Toplanan yardımların fakir ülkelerde değerlendirildiğini ve yapılan çalışmaların 

görüntülü ve sesli kayıtlarının yapıldığını DVD halıne getirilerek kilise mensuplarına ve 

yardımsever vatandaşlara dağıtıldığını belirtmiştir.  

Gençler, üzerine yapılan çalışmalarla ilgili olarak ise Gençlere seyahat esnasında 

kalabilecekleri yerler temin ettiklerini, gençleri fakir ülkelere götürerek oranın halklarının 

durumlarını gösterek onları yardım çalışmalarında motive ettiklerini, kilisede şuurlandırma 

sohbetleri düzelediklerini, ibadet gurupları oluşturduklarını, Web sayfası üzerinden 

gençlerle bağlantılarını koparmadan devam ettirdiklerini, dini içerikli yaz kursları 

düzenlediklerini anlatmıştır.43  

                                                 
42 Rahibe Anne Thielen ile  görüşme, Katolik Enstitüsü, Tournai , 07 Mayıs 2007. 
43 Rahibe Miriame ile görüşme, Katolik Enstitüsü, Tounai, 19 Mart 2007. 
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Yapılan çalışmalardaki amaçlarının insanlığa mutlu bir geleçek bırakmak ve 

Katolikliği güvenilir gençlere devretmek oluğunu bu bayrak yarışında görevlerini yerine 

getirmeye çalıştıklarını vurgulamıştır.44  

 

3. Eğitim Sistemi İçerisinde Kutlamalar 

Belçika’da ve Avrupa’nın diğer devletlerinde Katoliklerin yaptıkları eğitim 

faaliyetlerinin ana amacı, kiliseye bağlılığı korumak ve dünyada yürütülen misyonerlik 

faaliyetlerine yeni insan kaynakları oluşturmaktır. Eğitim faaliyetlerinde Eğitim 

Bakanlığının koymuş olduğu eğitim kriterlerine uyulurken din dersleri, rahib ve rahibe 

öğretmenler aracılığıyla dini olmayan derslerde de dinin önemine ve gerekliliğine atıfta 

bulunulmaktadır. Bu faaliyetler ibadet anlayışıyla yürütüldüğünden sosyal aktivitelerde 

dini hüviyetle öğrencilere Katolik kişilik kazandırma ve inancını başkalarına aktarma 

anlayışı çeşitli kutlamalarla verilmeye çalışılmaktadır. Kendi inancını başkasına öğretmek 

ve kendi kültürünü tamamen benimsetmek ana amaçtır. 

Kilise okullarında dini atmosferin etkisi öğretim yılı boyunca devam ettirilmektedir. 

Bu suretle gelecek nesillerini inanç ve kültürleriyle yoğurarak yetiştirmek ana gayedir. 

Böyle bir şey Avrupa okullarında olur mu ? diye bir soru aklımıza gelebilmektedir. Böyle 

şeylerin varlığı pek nakledilmemiştir. Onların müfredat programlarına bakınca 

müfredatlardaki dini hava baskınlığını devam ettirmektedir. Bu duruma tatillerde de 

rastlanmaktadır. Normal olarak ara tatilleri 41 gün’dür. 

Bu tatil günlerinin sadece bir günü, İkinci Dünya Harbi’nin sona ermesinin yıl 

dönümü münasebetiyle olmuştur. Geriye kalan 40 günlük tatillerin sebebi tamamen dinidir. 

Dini hava yalnızca tatillerde hissedilmemektedir. Kutlamalar çok önemlidir. İki 

hafta, bazende bir ay önce hazırlıklara başlanılmaktadır. Okullarda fişler, boyamalar, sınıf 

ve okulun süslenmesi, yumurtaların boyanması, gibi çalışmalar yapılmaktadır. Çam 

ağaçları rengarenk ışıklandırılmaktadır. Bütün bu ön hazırlıklar çocukların direkt olarak 

değil; fakat dolaylı olarak oyun ve kutlamar yoluyla dini havayı içlerine sindirmeleri için 

yapılmaktadır. Bütün bu çalışmalar, çocukların kendi din ve kültürünü kaybetmemeleri, 

aksine bu kültürü yaşamalarını sağlamaktadır. Belçika’da Hristiyan topluluklar Katolik 

kültür mirasını dinamik ve kuvvetli bir şekilde okullarda yaşamaktadır. 

 

                                                 
44 Choix Pédagogique,  s.262-264. 
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4.Dini Bayramların Eğitim İçindeki Yeri ve Önemi 

Belçika’da eğitim sistemi içerisinde dini bayramların önemi hissedilmektedir. Okul 

tatilleri iki hafta şeklinde bu dini günlerin içerisinde yapılmaktadır. Özellikle ilkokullarda 

Noel yortusu ve Paskalya yortusu çok önemsenerek kutlanmaktadır. Bu bayramlarda 

çoçuklara hediyeler dağıtılmaktadır. Okullara Noel baba kılığındaki kişiler getirilerek 

öğrencilerle buluşma programları düzenlenmektedir Özellikle Paskalya yortusunda 

çocuklara çikolatalı yumurtalar verilmektedir. Birer haftalık tatillerden biri Ölüler 

Bayramını ifade ederken, diğer bir hatfa verilen tatil de Cadılar Bayramını yani 

kötülüklerin ortadan kaldırılmasını simgelemektedir. 

Belçika’da kiliselerin kutladıkları, okulların da öğrencilerini kilselere yönlendirerek 

kutlamalara katılmalarını sağladıkları, mübarek gün ve geceler aşağıdaki şekilde çıkarılmış 

ve açıklamaları yapılmıştır. Özellikle Katolik okullar bir külliye şeklinde oluşturulmuştur. 

Kutlamalardan kastımız okul ve kiliselerin yanyana bulunduğu ortamlardır. Kutlamaların 

öğrencilerle kiliselerde yapılması şarttır. 

  

 

  Dini Kutlamaların Takvimi 

 

 

1 Kasım (Toussaint) tüm ermişler yortusu: 

Bütün ermişlerin bayramıdır. Bütün Katolikler ermişleri kutlarlar, kadınlar, erkekler 

çocuklar bu kutlamaya katılırlar. Tanrı ile samimi bir şekilde yaşamaya çalışanların 

bayramıdır. Ortodokslar bunu Paskalya’dan bir kaç hafta sonra kutlamaktadırlar.  
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25 Aralık’tan 4 (Pazar) hafta önce: Noel yortusundan 4 hafta önce küçük perhiz 

yapmaktadırlar. Katolik ve Protestanlar Noel’in hazırlıklarına başlayarak İsa’nın gelişini 

kutlamaktadırlar. Ortodokslar ise bu kutlamaya 40 gün önce başlamaktadır.  

25 Aralık, Noel: İsa’nın doğuşudur.  

Bütün Hristiyanlar İsa’nın doğuşunu kutlamaktadır. Bugün Belçika’nın resmi 

bayramdır. 

Noel’den sonra 2. Pazar: (Epiphanie) Hristiyanların 6 Ocak yortusudur.  

Epiphanie ’’gösteri’’ anlamına gelmektedir. Yabancı bilginlerin uzaktan gelip 

İsa’yı ziyaret etmelerini ifade etmektedir. Bu kutlamayla Hristiyanlar İsa’nın bütün 

insanlığa geldiğini ilan etmektedir.  

2 Şubat Noel’den 40 gün sonra: (Chandeler) Meryem Ananın aklanma yortusudur. 

İsa’nın tapınağa sunulmasıdır. Hristiyanlar Meryem ve Yusuf’un; yani İsa’nin ana 

babasının, bebekleri ile birlikte tapinağa geldiğine, tanrıya, oğul verdiği için teşekkür 

amacıyla iki güvercin hediye ettiğine inanmaktadır. 

 

Paskalya’dan 40 gün önce: Kül çarşambası: Karemin (Oruçun/ perhiz) başlangıcını 

belirterek Paskalya için hazırlık yapmayı ifade etmektedir. Bu günler, Hristiyanların 

Tanrı’nın buyruklarına yaklaşabilmek ve dua etmek için bir değerlendirme sürecidir. Bu 

süre zarfında Hristiyanlar kötü alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmaktadır. 

Dimanche des Rameaux (Rameaux: İsa’nın dallarla karşılanmasıdır): 

Paskalya haftasının ilk günü, İsa Kudüse girdiğinde halkın yeşil dallar sallayarak 

onu karşılamasını simgelemektedir. 

Kutsal Perşembe: İsa’nın son yemeğidir. Hristiyanlar İsa’nın arkadaşlarıyla  birlikte 

yediği son yemeğini kutlamaktadırlar. Onun son sözünü hatırlayarak: ’’Bu benim 

vucudum, bu benim kanım, sizin için verilmiştir. Bunu benden hatıra olarak tanıyın.’’ 

demektedirler. 

Kutsal Cuma: İsa’nın vefatıdır, Alsace bölgesinde bir bayram kutlamasıdır.  

Paskalya: İsa’nın dirilişidir. Paskalya ’’geçiş’’ anlamına gelmektedir. Paskalya 

gecesinde Hristiyanlar ilahiler okuyarak İsa’nın ebedi olarak ölümden hayata geçişini 

kutlamaktadırlar.  

Ascension: İsa’nın göğe çikışını ifade etmektedir. İsa babasına yanı Tanrıya 

dönmektedir. Evangelin anlatımında Paskalyadan 40 gün sonra, İsa arkadaşlarına 

gözükmüştür ve sonra bir daha gözükmemiştir.  
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(Jeudi de l’Ascencion) Perşembe: İsa’nın göğe yükseliş gününde Hristiyanlar 

İsa’nın dirilişini kutlamaktadırlar. O, artık tanrı ile birlikte yeni bir hayata girmiştir. Ruhu 

ise onların arasındadır, o görülmemektedir. Bu kutlama her perşembe kutlanılmaktadır.  

Pentecote (Hristiyanlarda hamsın yortusu): Paskalya’dan 50 gün sonra Kutsal ruhun 

bayramıdır. Hristiyanlar kutsal ruhu kutlarlar, onu tanrının insanlara hayatı bahşetmesi 

olarak nitelendirmektedirler. İsa’da bunu arkadaşlarına vermiştir. (Tanrının bahşetiği hayat 

nefesi, manevi değerler vs.)  

15 Ağustos (assomption de Marie) Meryem’in tanrının yanına yükselişini ifade 

etmektedir. Katolik ve Ortodokslar İsa’nın annesi Meryem’in Tanrı’nın hayatına girişini 

kutlamaktadırlar. İnsanların öldükten sonra Meryem ana gibi Tanrının hayatına bir geçiş 

yapacaklarına dair bir söz verişi simgelemektedir. 

 

Evangelik metinlerin okunması 3 seneye yayılmaktadır. 

1. Sene: Mathieu Evangeliğinin okunmasını kapsamaktadır. 

2. Sene: Mark’ın Evangeliğinin okunmasını kapsamaktadır. 

3. Sene: Luk’ün Evangeliğinin okunmasını kapsamaktadır. 

Jean’ün Evangelik metinleri 3 seneye dağılmaktadır. 

Her Pazar günü Evangeliği okumadan önce eski ahidden bir metin sonra Paulun 

mektuplarından bir metin okunmaktadır. 45 

 B. HRİSTİYAN  TOPLULUKLAR VE EĞİTİM 

Belçika’da toplumun büyük bir kısmı Hristiyan Katoliktir. Bunlarda kiliseye gitme 

alışkanlığı yüksektir. Daha doğrusu sanayileşmemiş bölgelerde, kilise bağlılığı yüksektir. 

Gelişmiş bölgelerde kilise bağlılığı daha azdır. Brüksel’de yedi tane piskoposluk bölgesi 

vardır. Başpiskoposluğa bağlı olan bu yedi piskoposluk bölgeleri şunlardır: Brugge, Gent, 

Anvers, Hasselt, Liège, Namur ve Tournai’dir. Belçika’da Hasselt, Borinage ve Brabant’ta 

daha çok Protestanlar bulunmaktadır.  

1960’larda tüm siyasi partiler kilise ve politika konusunda tartışmaya girmişlerdir. 

1970 yılının sonlarında ideolojik tartışmalar yeniden güçlü biçimde ortaya çıkmıştır; Fakat 

vaktiyle alınmış önlemlerden okul sözleşmesi (1958) ve kültürel sözleşmelerin (1972) 

sonucunda uzlaşma sağlanmış; okul sözleşmesi ile Belçika’da her eğitim için eşit haklar 

getirilmiştir. Öğrenci sayısı en fazla olan Katolik okulları, devlet okullarıyla aynı yardımı 

almaya başlamış,  böylelikle okul sözleşmesi Belçika’da okulların yayılmasını sağlamıştır. 

                                                 
45 Theo l’Encyclopedie Catholique, Paris 1989, s. 228-229. 
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Din özgürlüğünün böylesine büyük önem taşıdığı ülkede Katolikliğin yanı sıra azınlık 

olarak Protestanlık, Musevilik, 1974’de de İslam dini resmen tanınmıştır. 

Ülkenin dini yapısını %90 Hristiyan Katolikler, %1 Protestanlar, %3 Müslümanlar  

oluşturmaktadır.46 

Ülkede geniş bir kültür ortamı vardır. Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada 

yaşamasıyla Belçika’da kültür ortamında doğal olarak bir değişiklik olmuştur. Bunu da 

karma kültür ortamı ile ifade etmek mümkündür. Karma kültür, çeşitli ülkelerin mesela; 

Alman, Fransız, Hollanda, Türk vs... kültürlerinin konuşulduğu, tartışıldığı ve yaşandığı 

karışık bir kültür ortamıdır. Bundan dolayı Belçika ülkesi ve diğer yabancılar kendi 

kültürünü korumak için endişelenmişler, çare ve çözümler aramaya koyulmuşlardır. 

Belçika’lılar bu çalışmalarını iki ana hedefe yönelik olarak gerçekleştirmişlerdir: 

Kendi inanç ve kültürünü korumak ve kaybetmemek: Belçika devleti bu faaliyetlere 

maddi olarak yardım etmektedir. Bu duruma demokratik bir anlayış içerisinde, serbestlik 

tanınmaktadır. Örneğin, bilhassa ilkokullarda, kendi aralarına mümkün mertebede 

yabancıları sokmamaktadırlar. Skarbeck, Anderlecht bölgelerindeki okullara sadece Faslı 

ve Türk öğrenciler devam etmektedir. Brükselin belirtilen bu bölgelerinde coğunluğu 

yabancılardan oluşan mahalleler meydana gelmiştir.47 

Bir başka örnekte ise, Diest şehrindeki bir kardeşimiz kendi parasıyla camii yapmak 

istemiş; fakat belediye bunu kabul etmemiştir. Çünkü bu bölgede Belçika’lıların sayısı çok 

fazladır. Güya sosyal hayatta hiç ayrımcılık yapmamaktadırlar; ama sergiledikleri bu 

davranışlar herşeyi gün yüzüne çıkarmaktadır. Kendi insanı olan  Belçikalı ve Hristiyanlara  

birinci derecede muamele yapıyorlarken, diğerlerine derece derece ayrımcılık 

yapmaktadırlar.  

Bütün bu yapılan çalışmalara karşılık, Belçika’da Hristiyan topluluğunun ibdetlere 

karşı ilgisi azalmaktadır. Bunların nedeni:  

1. Dünyaya aşırı bağlılık 

2. İş hayatının verdiği yorgunluk 

3. Hafta sonunu aileleriyle beraber değerlendirme 

4. Maneviyata aldırış etmeme 

5. İbadetlerin nefse ağır gelmesi 

6. Kilisenin inanç konularında toplumun sorularına cevap verememesi.  

Bu sebeplerin sonucunda şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır: 

                                                 
46 Tavukçuoğlu, a.g.e, s. 32-33. 
47 Tavukçuoğlu, a.g.e., s.35-37. 
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Genelde kiliseye devam edenlerin 65 yaş üstünde olduğu görülmüştür. 18-24 yaş 

arası gençlerin çok azı  kiliseye devam etmektedir. Kilise’ye devam edenlerin erkek ve 

kadın oranlarına bakıldığında kiliseye kadınların daha fazla devam ettikleri görünmüştür.  

Senede bir defa günah çıkaranların oranı %60 iken, günah işledikçe günah çıkaranların 

oranı %50 dir.48 Cenazelerin %75’i Katolik prensiplerine göre %10’u ise diğer cenaze 

biçimlerine göre defnedilmektedir. Pazar ayinlerine gidemeyenler, ayinleri televizyondan 

takip etmektedir. (2 milyon kişi)49 Son dönemlerde rahip olmak isteyenlerin sayısında 

düşüş görülmektedir. 1991 yılında bu düşüş %2.1 iken 2004 yılında bu oran %2.9’a 

yükselmiştir.50 

Hristiyanlık; siyasi ve dini bazı sebepler sonucunda görüş ayrılıklarına düşmüştür. 

Bunun sonucunda mezhepler ortaya çıkmıştır. Aşağıda Hristiyan mezhepler ve görüş 

ayrılıkları üzerinde durulacaktır. 

1. Katolikler 

 İnanç ve ahlak alanında papanın otorite kabul edildiği Hristiyanlığın en kalabalık 

cemaatini teskil eden Katoliklik, ’’evrensel’’ anlama gelen Grekce katholikos latince’de 

universalik üniversalis, cummunis kelimelerinden türemiştir. Katoliklik, Yahudiliğin milli 

karakterine; ayrıca mahalli kiliselere karşı, bütün kiliselerce ortak kabul gören doktirini 

ifade etmek için kullanılmıştır. Bunun yanında bütün Hristiyanlara hitap ettiği için bu 

şekilde adlandırılmıştır. 

 Katolik kilisesi ifadesini ilk kullanan Antakyalı St. İgnace’dır. (Ö. 107) Ayrılmanın 

ardından Batı kilisesi kendisini Katolik, Doğu Kilisesi de Ortodoks diye nitlendirmiştir. 

 Roma Katolik kilisesi Katolikliği, evrensel, başlangıcından itibaren doğru inanç 

taşıyan kilise olarak nitelendirmektedir. Bu özelliklerin sadece Roma tarihi sürekliliği 

içerisinde kendilerinde olduğunu ifade etmektedirler. Katoliklere göre Protestanların tarihi 

sürekliliği yoktur ve bir yönetimden yoksundurlar. 

 Roma Katolikliği gerçek Hristiyanlıktır. Petrus İsa’a Mesih’in havarisidir. Petrus, 

rivayete göre Roma’da görev yapmış, ilk Roma psikoposudur. Isa’nın yeryüzündeki vekili, 

Roma  psikoposu olduğu için İsa’nın yerine gecen psikoposlar da (papalar) İsa’nın dinini 

temsil etmektedirler. Böylece Roma kilisesi de İsa’nın kilisesi olmaktadır; ancak birçok 

Hristiyan Petrus’un Roma’ya gelişini kabul etmemektedir. 

                                                 
48 Theo l’encyclopedie catholique, Paris 1989, s.196. 
49 Theo l’encyclopedie catholique, a.g.e, s.197. 
50 www.mcclairet.blopot.com/2000_01_01archive.html. ( 3 Mart 2007 ) 
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 Katolik kilisesi, kabul edilen metinlerin vahiy geleneğinde özel bir yeri 

bulunduğunu kabul etmekle birlikte geleneğin de aynı ölçüde bir vahiy kaynağı olduğunu 

vurgulamaktadır. Buna göre kutsal kitap geleneğin ilk ve en önemli halkasıdır. Ancak 

Katolikler de Protestanların çoğunda olduğunun aksine kutsal metinlerin serbest tedkiki 

yoktur, sadece kilise resmi yorum yapabilir. Bu farklılık dini ayinlerde farklılığı ortaya 

çıkarmıştır. 

 Günümüz Hristiyan nüfusunun yaklaşık yarısı Katolik’tir. Katolikler dünyanın %17 

veya %18’sini oluşturan toplumdur.Şunu da burada ifade etmek gerekir ki vaftiz olmuş ve 

inandığını icra safhasına koymuş olan Hristiyanlar daha azdır. Katolikler dünyanın her 

yanına yayılmakla birlikte yoğun olarak Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Güney Doğu 

Asya’da bulunurlar. 

 

 Katolik mezhebinin başlıca özellikleri şunlardır: 

 

1. Dini başkan papadır. Papa, İsa’nın vekili Petrus’un halefidir. 

2.  Birinci Vatikan Konsili’nde alınan karara göre papa yanılmazdır.  

3. Roma diğer kiliselerin ruhani merkezidir. Hepsinden üstündür.  

4. Kilise evrenseldir. Kilise dışında kurtuluş yoktur.  

5. Kilise kutsal ruh tarafından sevk ve idare edilmektedir.  

6. Papanın ve psikopozların bildirdiklerine itaat gerekir. Kendi içinde 

hiyerarşisi olan bir ruhban sınıfı vardır.  

7. Kutsal ruh baba ve oğuldan çıkar. İsa’da da ilahi ve insani olmak üzere iki 

tabiat vardır.  

8. Hz. İsa gibi Meryem’de günahsız doğmuştur, aslı günahtan uzaktır. O da 

göğe yüksemiştir. 

9.  Azizler Tanrı katında şefaatte bulunurlar. İnsan doğuştan günahkardır. 

10.  Her insanın yılda en az bir defa günah çıkarması gerekir.  

11. Ruhban sınıfı evlenemez.  

12. Nikah mutlaka kilisede kıyılmalıdır, boşanma yoktur.51  

13. Evharistiya ayininde ekmeğe maya katılmaz.  

14. Cuma günü et ve yağlı yiyecekler yenmez.  

15. Cennet, cehennem ve A’raf haktır.  

                                                 
51 Le Catholicisme Pour les Nuls, Paris 2006, s. 12. 
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16. Ayin dili latince olmakla birlikte II. Vatikan Konsili’nde değişik dillerde 

ayin yapılmasına izin verilmiştir. 

17.  Haç işareti soldan sağa doğru yapılır. 

 

Katolik Kilisesinin başlıca ayinleri şunlardır: 

1. Vaftiz 

2. Evharistiya (Katolikçe, İsa’nın etini ve kanını temsil etmek üzere ekmek ve 

şarap kulanılarak yapılan kutsanma ayini) 

3. Vaftizi kuvvetleştirme ayini 

4. Hastalara kutsal yağ sürmek ayini 

5. Kilise görevlilerinin terfi ayini 

6. Dini Nikah  

7. Pazar günü yapılan ayin52 

 Katolik kilisesi, diğer kiliselerin Hristiyan inancının tutarlı yorumuna sahip 

olabileceğini, uzun bir zaman reddetmiştir. ’’Kilise dışında kurtuluş yoktur’’ doğmasına 

göre Ortodoks ve Protestan kiliseler bile insanlığı kurtuluşa ulaştıramaz düşüncesinde 

olmuştur. II. Vatikan Konsilin’de bu durum yumuşamış, diologdan sözedilmeye 

başlanmıştır. 53 

2. Ortodokslar 

Yunanca'da Ortodoks " doğru görüş, inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. XI. 

Yüzyıldaki bölünme sonrasında Roma’daki kilisenin evrensellik iddiasında 

bulunarak Katolik adını almasından sonra, İstanbul’daki Bizans Kilisesi de doğru 

inanç ve yaşayışı üzere olduğunu ifade etmek için Ortodoks adını almıştır.54 

Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden 1054 yılında kesin olarak ayrılmasında 

dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur. Bu sebeple şunlardır: 

     1- Katolik Kilisesi'nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi. 

    2- Roma'nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin İstanbul olması. 

   3- Batı Roma Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu 

Papalığın doldurmak istemesi. 

                                                 
52 Le Catholicisme Pour les Nuls, a.g.e., s. 13. 
53 Demirci, DİA, a.g.m., C.XXV, s. 56-58. 
    Duroselle- J-M- Mageur, Histoir Du Catholicisme, 1949 Paris, s. 122-123. 
    Besnard ’’Le Catholicisme’’ les Religions, Paris 1972, s. 78-107. 
    Le Catholicisme Pour les Nuls, Paris 2006, s. 19. 
54 Baki Adam, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, MEB Yay. Ankara 2002, s. 44. 
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İnanç ve ayinler bakımından Ortodoks Kiliseleri bazı siyasî ve idarî sebeblerden 

dolayı birbirinden ayrılmıştır. Bu sebepler: 

a-1054'deki doğu-batı ayrılığından sonra Ortodoksluğun merkezi Bizans olmuştur. 

b- İstanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi 

İstanbul Patrikliği ile mücadeleye girişmiştir. 

c- Rus ihtilâli (1917)'nden sonra İstanbul Ortodoks Patrikliğiyle mücadeleden 

vazgeçen Rus Ortodoks Kilisesi Patriklik halini almıştır. 

Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (İstanbul-İskenderiye, Antakya, Kudüs) 

vardır. Diğer bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. 

Ortodoks mezhebini diğer Hristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır: 

     1- Patrik ruhanî başkandır.55 Patrik, papa gibi tek otorite değildir.56 

     2- Patrik yanılabilir. O Hz. İsa'nın vekili değildir. 

     3- Ruhu'l-Kuds, Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır. 

     4- İlk yedi konsilde alınına kararları kabul etmek lâzımdır. 

     5- Ancak, Meryem, İsa ve Aziz ikonlarına saygı gösterilir.57 

   6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.58 

     7- Günahkârlar, işledikleri günah ölçüsünde A'râf’ta bekletilirler. 

     8- Keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma 

ancak bazı şartlarla mümkündür. 

     9- Vaftizden hemen sonra konfirmasyon yapılmalıdır. 

     10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katarlar. 

     11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç'ın kolları birbirine eşittir.59 

12- Ortodoks’ta dini tören kutlamaları önemli bir yer teşkil edip, tanrının yüceliğini 

ispat ederler. 

13- Ortodosk inancında dini törenlerin içeriği zulümlere karşı dayanabilme gücü 

oluşturacak niteliktedir.60 

           14- Züht hayatına daha fazla dikat edilmektedir.61 

    Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri, İstanbul Ortodoks Kilisesinin 

idare ve kontrolü altında iken, daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur: 

                                                 
55 http://www.islamiyasam.com/modules/GunumuzDunyaDinleri/20.htm ( 12 Mart 2007 ) 
56 Baki Adam, a.g.e., s. 44. 
57 a.g.web. ( 13 Mart 2007 ). 
58 Theo l’encyclopedie catholique, a.g.e., s.23. 
59 a.g.web. ( 18 Mart 2007 ). 
60 Theo l’encyclopedie catholique, a.g.e., s.23. 
61 Theo l’encyclopedie catholique, a.g.e., s.154. 
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1. Süryani Ortodoks Kilisesi,  

2. Rum Ortodoks Kilisesi,  

3. Ermeni Ortodoks Kilisesi,  

4. RusOrtodoksKilisesi. 

            Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasında tesbit edilebilen başlıca ayrılıklar 

şunlardır: 

1. Katoliklere göre Ruhu'l-Kuds Baba ile Oğul'dan, Ortodokslara göre ise Allah'ın 

göndermesinden meydana gelmiştir. 

2. Katoliklere göre papa yanılmaz; ilâhî kudrete sahiptir. Ortodokslara göre ise O, 

ruhani bir liderdir; ilâhî bir gücü yoktur. 

3. Katoliklere göre papanın iman, ibadet, ahlâk vb. konulardaki her sözü münakaşasız 

kabul edilmelidir, Ortodokslara göre ise patrik de bir insandır, yanılabilir.62 

4.  Roma Katolik kiliselerinde vaftiz uygulaması yanlızca su serpmekle yapılırken, 

doğu Ortodoks kiliselerinde bu tamamen suya daldırılmak suretiyle yapılmaktadır. 

5. Ortodokslar yanlızca resimlerle yetinmekteyken batı kiliseleri heykel veya statüler 

de yapmakta ve bunları da şereflendirmektedir. 

6. Ortodokslar ayinlerinde özellikle Yunancayı kullanırken, Roma Katolikleri 

Latinceyi kullanmaktadır. 

7. Ortodokslar bazı Hristiyan kutlamalarını, Katoliklerden ayrı tarihlerde 

kutlamaktadır. Örneğin Katolikler İsa’nın doğuşunu 25 Aralıkta kutlarken 

Ortodoksluk sistemi altında olan Ermeniler, 6 Ocakta kutlamaktadır.63 

Batılı din bilimcilerine göre Katolik ve Ortodoks kiliselerin ayrılışları Pavlos’un        

Hristiyan olmasıyla başlamıştır. Bazı din bilimcileri ise bu ayrılığın 325’te yapılan İznik 

Konsilinde ortaya çıktığını ifade etmektedir. Din bilimcilerinin genel 

değerlendirilmelerinin sonucunda iki mezhebin birleşmeleri mümkün değildir. Çünkü 

ayrılık sadece amel noktalarında değil inanc esaslarında da meydana gelmiştir.64 

 Bazı Avrupa ülkelerinde bulunan Ortodoksların sayısı şu şekildedir: 

Almanya 900'000, İngiltere 450'000, Yünanıstan 9'000'000, Fransa 150'000, Finlandiya 

58'000, İtlalya 38'000, Benelüx (Belçika, Hollanda ve Luxenburg) 67'000, Polonya 

570'000, Kuzey kıbrıs Rum kesimi 442'000, Estonya 75'000 ve Litfanya 90'000’dir. 

                                                 
62  A.g.web. ( 20 Mart 2007 ) 
63 http://www.kutsalkitap.org/index.php?option=com_magazine&func=show_article&id=73. (20 Mart 2007)  
64 2000 Ans de Christianisme, a.g.e., s. 84. 
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3. Protestanlar 

Almanca'da "protestieren" kelimesinden alınmış olan Protestan "itiraz, protesto, 

başkaldıran" anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin 

Luther65 (1489-1546)'in Roma Katolik Kilisesine karşı; 

1. Günahları bağışlamak, 

2. Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek, 

3. İncil yorumunu kendi tekeline almak, 

4. Ayin dilinin mutlaka Latince olması vb. hususlara itirazları ile başlamıştır.66 

Bölünme süreci şöyle başlamıştır: 

XVI. yüzyılda Hristiyanlık dünyası kilisenin dini hayatı istismar etmesinden dolayı 

şok üstüne şok yaşamıştır. Bir çok piskopos, krallar gibi zevk ve sefa içinde yaşarken dini 

hizmetlerin yapılmasıyla hiç mi hiç ilgilenilmemektedir. Ayrıca bunlar olurken kilise halka 

ödettiği vergileri artırma yoluna gitmiştir.67 Böyle bir ortamda Hristiyanlığı ıslah edecek 

bir hareket ortaya çıkmış ve bu hareket kısa sürede büyük taraftar toplamıştır. Bu görüşü 

kabul edenler Allah’ın buyruklarını olduğu gibi uygulamak, Hz. İsa’nın yaşantısını 

hayatlarına tatbik etmek arzusunda olmuşlardır. Papazlar ve Piskopozlar halka önderlik 

yapacakları yerde, bu dünyada nasıl zevk ve lüks içinde yaşayabileceklerini düşün 

müşlerdir. Bunun yanı sıra bir çok piskopoz görevlerinin gerektirdiği makamlarda bile 

bulunmamıştır. Bu durum karşısında bazı Hristiyan din adamları kurtuluşun çarelerini 

aramaya başlamıştır. 

Bir Alman keşişi olan ve Wittenberg Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak 

çalışan Luther İncil’in tefsirini yapmıştır. 1517’de  X. Leon Roma’daki St. Piere 

bazilikinin yaptırılması için para yardımı yapan zenginlere hem endüljans veriyor hem de 

suçlarını bağışlamıştır. Luther bu uygulamaya tepki göstermiştir. Luther’e göre yanlızca 

Allah’ın affedebileceği bir suçu papanın affedemezdi mümkündeğildir. 95 maddelik teziyle 

bu ve buna benzer yanlışlıklara itiraz etmiştir. Papa bu şekilde davranan Luther’in idamına 

karar vermiştir. Bu karara rağmen Luther mücadeleden vazgeçmemiştir. Papalık tarafından 

aranmaya başlanmış Wattburg Şatosuna sığınmıştır. Saksonya eyaletinin prensi tarafından 

korunmaya alınmış. Mücadelesine orada devam etmiştir.  

Luther Hristiyanlıkta reform hareketini başlatmadan önce papa ve Roma’nın ileri 

gelen din bilimcileriyle Hristiyanlığa aykırı bulduğu uygulamaları tartışmak istemiştir. 

                                                 
65 Theo l’Encyclopedie Catholique, Paris 1989, s.154. 
66 www.islamiyasam. com, (22 Mart 2007 ) 
67 Sergion Ronchi, Les Grandes Religions Du Monde le Protestantisme, Editions MAME, Paris 1983, s.30-
31. 
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Fakat papa yanlızca üniversitede öğretmen olan Luther’in fikirlerini önemsememiştir. Bir 

çok Hristiyanın Luther’i desteklediğinin farkında değildir. Sorunun çözümünün ya onu 

idam etmek ya da aforoz etmekle hal olacağına inanmaktadır. Papa Luther’i aforoz etmiş, 

böylece Hristiyanlık üçüncü kez bölünmüştür.68 

Martin Luther itirazlarına karşılık kısa zamanda taraftar bulunca hareket hızla 

büyüyerek yayılmıştır. İtirazcılar kendi görüşlerini, çeşitli mahfillerde açıklamak imkânı 

buldukça, onların fikirlerini benimseyenler de o nisbette artarak geniş bir coğrafyaya 

yayılmıştır. Protestan mezhebine İncil Kilisesi de denilmektedir. 69 

Protestanlar bunun ne yeni bir din olduğunu, ne de  Hristiyanlığın dışında kaldığına 

inanmaktadır.70Protesto hareketinin yaygınlık kazanması, reformun başlaması çeşitli 

kiliselerin doğmasıyla sonuçlanmıştır. Protastanlığa göre Allah'a ulaşabilmek için hiçbir 

kilise görevlisinin aracılığına ihtiyaç yoktur. Hristiyan geleneğinin yakın geçmişten aldığı 

şeklin bir diğer adı olan Protestanlık, kilisenin bizzat kendi değerlendirmesine göre: 

1. İtirafla ilgili durum, 

2. Ruhanî tavır, 

3. Hristiyanlığa daha uygun bir görünüm verme vb. noktalarda geçmişine 

nisbetle yeni bir hüviyet kazanmıştır. 

        Protestanlık, tarihinin belirli bir döneminde ve bazı özel şartlar sonucunda ortaya 

çıkmasına rağmen, fikir ve ruhî yapı itibariyle sadece XVI. yüzyılın mahsulü 

sayılmamalıdır. Bazı din tarihçilerine göre, Protestan reformcular ile onları takip edenler, 

o yüzyılda yapılan dinî yorumlarla yeni bir gerçeği bulmak yerine, eski dinî gelenekleri 

yeniden ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan Protestanları, kâşif değil, yenileyici olarak 

görmek lâzımdır. İnançlarına göre günahkâr bir kişi; ancak tanrı'nın karşılıksız inâyetiyle 

kurtuluşa erebilecektir. Protestan mezhebi son dört yüz yıl içinde başlıca iki dinî tür 

olarak kendini göstermiştir: 1. Klasik Protestanlık, 2. Radikal Protestanlık. 

     1- Klasik Protestanlıkta Hristiyanlığın aldığı yeni şekle karşı isyan vardır. Kilisenin 

Katolik anlamını koruyan büyük kilise sistemleri kastedilmektedir. 

     2- Radikal Protestanlık terimi daha çok bu mezhebin ortaya çıkışını açıklayan olayı 

anlatmak için kullanılmaktadır. Bu terim aynı zamanda dinî gruplarla, dinî düşünce 

ekollerini de içine almaktadır. Bu ekolün mensupları Kitab-ı Mukaddes ile Hristiyan 

kilisesinin dinî merasim varisleri olduklarını iddia etmişlerdir. 

                                                 
68 L’ Encyclopedie Catholique, a.g.e., s. 130-131. 
69 www.islamiyasam. com, a.g.m. (22 Mart 2007 ) 
70 Le Protestantisme, les Grrandes Religions Du Monde, S.RONCHI, 1983 Edition Mame,Paris Pour Edıtıon 
Fraçaise, s. 4-81. 
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     Protestanlığın ilk ifadesi Lutheryanizm'dir. Bu terim, Martin Luther’in faaliyetlerini 

onun ruh ve dünya görüşünü benimseyen Hristiyan fikirlerini ve özel kiliseleri 

karşılamaktadır. Lutheryanizm özellikle kulun hayatı ve kilise ibadeti üzerinde 

durmuştur.Protestan Mezhebi'nin özellikleri şunlardır: 

1. Papa da bir insandır, yanılabilir. 

2. Diğer iki büyük Hristiyan mezhebinin kabul ettiği teslise inanılır. 

3. Kutsal kitabı yorumlamaya herkes yetkilidir. 

4. Sakramentlerden yalnız Vaftiz ve Evharistiya'ya inanılır. 

5. Azizleri kabul etmezler. 

6. Kiliselerde resim ve heykel lüzumsuzdur. 

7. Haç çıkarma geleneklerine inanmazlar. 

8. İbadet ve ayinleri herkes kendi diliyle yapabilir. 

9. A'râf ve ebedî ceza yoktur. 

10. Hz. Meryem sıradan bir insandır; ilâhî bir niteliği yoktur. 

11. Günah çıkartma işlemi mantıksız bir uygulamadır.71 

12. Amelden çok imana önem verilir. 

13. Din hizmetleri sınıfı bulunmakla birlikte ruhbanlık yoktur. 

14. Rahipler de evlenebilir.72 

15. Katoliklere göre ekmek-şarap ayinindeki ekmek ve şarap, ayin esnasında 

gerçekten İsa mesihin et ve kanına dönüşürken, Protestanlar bunu kabul 

etmemektedir.73 

      Protestan Mezhebi öncelikle kendi bünyesinde üç ana kola ayrılmıştır: 

1. Lutheryanizm, Protestanlığın ilk şeklidir ve Martin Luther'in fikir ve 

ideallerini benimseyen özel Hristiyan görüşünü temsil eder. Lutheryan Kiliseleri 

Almanya, Skandinav ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde daha çok yaygındır. 

İnançlarına göre kilise, lâik hayattan sorumlu tutulmamıştır. 

2. Kalvinizm, günümüz Protestan dünyasının ikinci ekolünü teşkil etmektedir. 

Bir diğer adı Reforme Hristiyanlıktır. Akımın kurucusu ve öncüsü olan John Çivin, sıkı 

bir dinî tecrübeden geçmiş Fransız asıllı, ilâhîyat sahasındaki yazılarıyla tanınmış bir 

kişidir. O'nun gayesi mevcut Hristiyanlıkta reform yaparak, dinî Hristiyanlığı 

başlangıçtaki asıl haline kavuşturmaktır. O'na göre Hristiyanlığın topluma karşı, 

birtakım görevleri olmalıdır. 

                                                 
71 a.g.web. (22 Mart 2007). 
72 Baki Adam, a.g.e., s. 44. 
73 Ömer Faruk Harman , a.g.e., c. 25, s. 58. 
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3. Anglikanizm, VIII. Henry devrinden beri İngiltere'nin Resmi Kilisesi'dir. 

VIII. Henry (1491-1547) ile Papa arasındaki bir kavgadan sonra doğmuş olan 

Anglikanizm'in en başta gelen hedefi Hristiyanlığı kendi öz niteliğine yeniden 

kavuşturmaktır. Onlara göre papalık ile Presbiterianlık arasında en azından orta bir yol 

olmalıdır. Bu yalnız kilise teşkilâtı düzeyinde değil, doktriner anlamda da 

gerçekleştirilmelidir.  Protestanlık bu üç ana kolun dışında ikinci derecede 

diyebileceğimiz on küçük gruba daha ayrılmıştır.74 

4. Evangelizm  

Evangelizm, Kutsal Kitap'a dönmek veya yönelmek anlamına gelmektedir. Genel 

anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı 

Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir. 

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil'in her 

birine "Evanjel" denir. Yunanca "iyi haber" ya da "genel olarak kabul edilen gerçek" 

anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, İncil yazarlarına 

"Dört Evanjelist" denmiştir. 

Evangelist ve Evangelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist 

kelimesi en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına 

gelmektedir. Evangelik kelimesi ise daha çok Protestan Kilisesinin muhafazakar kesimini 

nitelemek için kullanılmaktadır. Evangelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen 

Protestan mezhebi Puritenler'in devamıdır. Evangelizm merkezli bu akımın mensuplarına, 

zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evangelik denmeye başlanmıştır 

(20. yy'ın sonları, 21. yy'ın başı). Ayrıca Martin Luther, reformları esnasında kurduğu 

kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası'nda Evangelik kelimesi, 

Protestan veya Lutherci olarak algılanmaktadır. 

Evangelizmin temelleri : 

Evangelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770); Methodizm'in 

kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards 

(1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika'nın en büyük Protestan mezhebi olan 

Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdır. 

ABD'de 1820'lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evangelizm 19. yüzyıldan 

itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının 

                                                 
74 Günümüz Dünya Dinleri, a.g.web.  (22 Mart 2007 ) 
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dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth 

Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby'nin öncülüğünde radikal bir dini 

yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evangelizm Amerika'daki Hristiyan 

toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir.  

Darby'nin Muafiyetçilik akımı İncil ve Dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı'nın insanlık 

hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır. 

C. I. Scofield, yazdığı Scofield Referans İncil'i ile 1880 ve 1890'lı yıllarda Darby'nin 

Tanrı, Tanrı'nın Krallığı'nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir.’’ İsrail İncil'in 

Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır’’. Öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir. 

Lutherci Protestanlık ile başlayan, Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter, Ronald Reagan 

ve Baba Bush'un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evangelizm, 11 Eylül'den 

sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir. 

Evangelik Teoloji :75 

Evangeliklere göre ayinler, büyük bir rahmet, adalet ve sevinç 

kaynağıdır.76Evangelikler, Eski Ahit'in ve Yahudilerin Tanrı'nın seçkin halkı olduğu, 

inancındadır. Kutsal Topraklar'ın Yahudilere ait olduğunu, Mesih'in gelişi ile Yahudilerin 

dünyaya egemen olacağını, ve bu nedenle kendilerinin en önemli görevlerinin Yahudi 

egemenliğine destek vermek olduğu fikrine inanmaktadırlar. 

Bu inanca göre Yahudiler seçkin halktır ve onların dünya egemenliği için ilahi bir 

plan hazırlanmıştır. Evangelistler bu plana destek verecekler ve onlarla birlikte Cennete 

giriş hakkı kazanacaklardır.77 

 C.HRİSTİYAN TOPLULUKLARIN EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLERİ 

 Belçika’da Hristiyan dini topluluklar, halkın dini ihtiyaclarının giderilmesi 

çalışmalarının yanında eğitim ve sosyal hizmet alanlarında da faaliyet göstermektedir. 

Çalışmamızda Katolik, Ortodoks, Protestan ve Evangelik kliselerinin doğuşları ve ayrılık 

noktalarını belirttik. Araştırmalarımızın neticesinde, inanç ve ibadet noktasında ayrılıkları 

olan bu mezheplerin genel olarak; sosyal ve eğitim hizmetlerinde aynı faaliyetleri 

gerçekleştirdikleri görülmüştür.  

Kilise halk ile olan ilişkilerine dikkat etmektedir. Kilise çeşitli faaliyetler 

düzenleyerek mensuplarının dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken mensubu olmayan 
                                                 
75 http: Fr.wikipedia.org/ wilci/ic3789vang/c3A9ligne (26 Mart 2007) 
76 Theo l’Encyclopedie Catholique, a.g.e, s.23. 
77 http: Fr.wikipedia.org/ wilci/ic3789vang/c3A9ligne. (26 Mart 2007 ) 
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diğer halkların kiliseye destek vermelerini veya en azından sempatizanı olmalarını 

sağlamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede kiliseler aşağıda belirtilen faaliyetleri 

yapmaktadır.78 

1. Eğitimle İlgili Hizmetler  

● Kilise öğrencilerin kendileri için değerli olduklarını göstermek amacıyla, özel 

kutlama ve seminerlerle öğrencileri ağırlamaktadır. 

● Kilise üneversiteli gençlere yönelik özel bir kuruluş kurmuştur ’’GBÜ’’ – Groupe 

Biblique Universitaire/ Kutsal kitab’a uyan universiteli grup- diye isimlendirilmiştir.  

Bu kuruluşun özel faaliyetleri şunlardır: 

1. Eski mezunlarla biraraya gelip anıları tazelemek 

2. Geziler, kamplar, piknikler, seyahatler vs. düzenlemek79 

• Belçika’da örgün eğitim yapan kurumların yüzde yetmişe yakını Katoliklerin, 

elindedir. Katolikler bu çalışmalarla kendi mensuplarının çoçuklarının dini ve sosyal 

eğitim ihtiayaçlarını karşılamaktadır. Katolik okularda, sosyal ve sayısal dersler, Katolik 

okullarda yetişmiş; Hristiyan, dini şuura sahip öğretmenler tarafından işlenmektedir. 

Öğretmenler konunun içeriğine göre dini konularla bağlantılı olarak dersi işlemektedir. 

Öğrencilere Hristiyan dininin şuuru verilmeye çalışılmaktadır. 

• Belçika’da 1426 yılında kurulan ve en eski üniversite ünvaniyla anılan eğitim 

kurumu Kaolikler tarafından açılmıştır.80 İlk ve tek ilahiyat fakültesi bu üniversitenin 

bünyesinde bulunmaktadır. 

• Eğitim ve öğretim hayatlarında ekonomik sıkıntı içerisinde olan öğrencilere kilise 

öğretim bursları vermektedir. 

• Üniversitelerde öğrencilerin barınmalarını sağlayan öğrenci evi çalışmaları 

yapılmaktadır. 

• Öğrenci çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için öğrenci kongreleri 

tertiplenmektedir.81 

• Küçük çocuklara yönelik dini ağırlıklı yatılı eğitim programları 

düzenlenmektedir.82 

                                                 
78 www.gbu.de Topehretiren.com (4 Nisan 2007) 
79 a.g.web.  (4 Nisan 2007) 
80 www.gbu.de Topehretiren.com (4 Nisan 2007) 
81 www.Protestand.org/.süiteneuw.htm ( 5 Nisan 2007 ) 
82 www.orthodoxie.com  (17 Nisan 2007) 
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2. Sosyal Hizmetler 

● Halkın gözünde kilisenin önemini vurgulamak amacıyla çeşitli devlet adamlarını 

konferans ve seminer vermek için kiliseye veya salon programlarına davet etmektedirler. 

● Halkı dini konularda bilinçlendirmek amacı ile ünü duyulmuş olan din adamlarını 

kiliseye veya salon programlarına davet edip konferans verdirmektedirler. 

● Yahudilerle diyalog çalışması ve toplantıları yapmaktadırlar. 

● Vatikan’a ve başka kutsal mekanlara yolculuklar hazırlamaktadırlar. (Hac) 

● İnançlarını kuvetlendirmek ve sosyal  bağları pekistirmek amacıyla ekümenik 

geceler hazırlamaktadırlar. 

● Tanrıya karşı sevgilerini ve özlemlerini dile getirmek amacıyla herkesin söz aldığı 

bir toplantılar düzenlemektedirler. 

● Hristiyanlığın diğer mezhepleri ile aralarındaki muhabbet ve ülfetlerini artırmak 

amacıyla diyalog toplantıları düzenlemektedirler.83 

• Ölüleri anma geceleri düzenlemektedirler. 

• Hastane veya evlerde hasta olan kişilere ziyaretler yapılmaktadır.84 

• Radyo - Tv kanalarına sahip olan kiliseler bu telekominikasyon araçlarıyla dini 

hizmetlerini daha geniş kitlelere yaymaya çalışmaktadırlar.85 Bu programlarda İncil’in 

tanıtılması ve içeriğinin anlatılması sağlanmaktadır.86 

• Dini içeriğin öne çıktığı kültürel festivaller düzenlemektedirler.87 

• Gençlerle buluşma günleri tertiplemektedirler. 

• Ayda bir kere akşam yemeği vererek, mensuplarını bir araya getirmektedirler. 

• Ayda bir kere eski ahidi toplu halde okuma toplantıları yapmaktadırlar. 

• Kilise hayrına çeşitli cevrelerden toplanan kullanılmış araç, gereç ve giyim türü 

eşyaların satıldığı kermesler düzenlenmektedirler. 

• İlahi öğretme kursları düzenlemektedirler. 

• Halkın dini konularda bilgi elde etmesi için kurslar düzenlemektedirler.88 

• Kilise reformunu kutlama etkinlikleri düzenlemektedirler. (Protestanlar) 

• Her sene mart ayının ilk cuma gününü ibadet günü ilan etmişler bu vesileyle ibadet 

ayinleri düzenlemektedirler. (bu faaliyet 170 devlette uygulanmaktadır.) 

                                                 
83 www.gbu.de Topehretiren.com (4 Nisan 2007). 
84 www.ortodoxie.tyepad.com/photos/consücration_de_lglises/endex.ohtml. (17 Nisan 2007)  
85 www.ortadoxie.be (17 Nisan 2007) 
86 www.Protestant.ch/eers/camtebe/lehouttalvrit. 
87 www.Protestant.org (18 Nisan 2007) 
88 www.catholique_paris_cef.fr/acti/agnea/php. (20 Nisan 2007) 
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• İnternet üzerinden oluşturulan siteler yardımıyla problemlerini yazanlara cevap 

yazarak yardımcı olmaktadırlar.89 

• Çeşitli amaçlarla kurulmuş Katolik derneklerle birleşerek her yıl üyelerini 

buluşturma günü yapmaktadırlar.90 

• Piskoposlarla buluşma ve faaliyetleri kontrol etme toplantıları düzenlemektedirler. 

• Evlenme yaşına gelmiş kız ve erkekleri tanıştırma günü toplantıları yapmaktadırlar. 

Bu çercevede kiliselerin evlendirme büroları mevcuttur.91 

• Yatılı eğitim seminerleri düzenlemektedirler.92 

• Büyüklere ve gençlere yönelik İzci faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. 93 

• Dul kadınlara, ihtiyarlara ve parası yetmeyen emeklilere sadaka yardımı 

yapmaktadırlar. (Belçika’da bu şekilde çalışan 3 tane kurum vardır.)94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
89 www.Protestant.ch/eers/camtebe/lehouttalvrit. (18 Nisan 2007) 
90 www.Ortodoks.net (17 Nisan 2007) 
91 www.catho.be (7 Mayıs 2007) 
92 www.Protestant.ch/eers/camtebe/lehouttalvrit. (18 Nisan 2007) 
93 www.ortodoks.be (17 Nisan 2007) 
94 Theo l’encyclopedie catholique, a.g.e., s.214. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BELÇİKA’ DA KATOLİK DİN EĞİTİMİ 

A. BELÇİKA ANAYASASI’NDA HRİSTİYAN DİN EĞİTİMİNİ DÜZENLEYEN 

KURULUŞLAR: 

 Belçika’da anayasanın 17. maddesi din özgürlüğüne ayrılmıştır. Buna göre, ülkede 

bulunan fertlerin inandıkları dini yaşamaları ve bu doğrultuda din eğitimi görmeleri her 

ferdin anayasal hakıdır. Yasal olan bu haklar cemaatlerin üst düzey yönetimleri ile devletin 

resmi kurumları arasında yapılan protokollerle temin edilmiştir. Avrupa Birliği üyesi olan 

Belçika, anayasasına din ile ilgili bu düzeltmeleri koymakla kalmamış; İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer uluslararası 

anlaşmalarda da yer alan, fertlerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduklarını, kendi dini 

anlayışlarına uygun eğitim-öğretim görmelerini, inandıkları gibi hür bir şekilde 

yaşamalarını ve ibadet etmelerini engellememektedir. Gerek İnsan Hakları Evrensel 

Beyanamesi’nin 18 ve 26. gerekse Avrupa İnsan Hakları sözleşmenin 9. maddelerinde ve 

buna yapılan ek protokollerde, 1990 Eylül ayında yürürlüğe giren Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Toplumu belgelerinde din özgürlüğü ve 

inanılan dinin öğretim konusu yapılması hakkı teminat altına alınmıştır.95 

1. Devlet Okullarında Katolik Din Eğitimi Çalışmaları 

 Belçika anayasasının 8. madesinde: “Resmi kurumlara ait ilk ve orta öğretimindeki 

haftalık ders programlarında, en az iki ders saati din ve ahlak dersine yer verilmek 

zorundadır. Öğrenciler okullardaki din eğitiminde, Katolik, Protestan, Yahudi, İslam ya da 

Ortodoks dinlerinden bir tanesini seçmek zorundadır. Aile reisi öğrencinin okula ilk kaydı 

sırasında hangi din dersini seçtiğini imza ile bildirmek zorundadır. Hangi din dersi 

seçilmişse o dinin seçildiği belirtilmektedir.  18 yaşına gelen öğrenci kendi seçimini kendi 

yapmaktadır. Kısacası, anayasaya göre öğrenci ya da velisi, ülkedeki bütün okullarda iki 

dersten birini seçmek zorundadır. Bunlar din dersi ve laik ahlak dersidir. Dinini öğrenmek 

                                                 
95Mesut Gülmez, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Todaie Yay., Ankara 1994, s.167-172;Muzaffer 
Sencer, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi, 3 eylül 1953, İnsan Hakarı Ana Kuruluşlar ve Belgeleri ,  
TODAİE Yay. Ank. 1986, s.157. 
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isteyen öğrenciler din derslerine devam etmektedir; istemeyenler de ahlak dersine devam 

etmektedir. Din ve ahlak dersirini seçme imkanı ancak resmi okullarda vardır.96  

Katolik okullarda okuyanlar tercihlerini bu okula gelerek Katolik din dersi olarak 

yapmışlardır. Bu okullarda ayrı olarak Katolik din dersinden başka din ve ahlak dersi 

yoktur. 97 

2. Fakültelerde Din Eğitimi Çalışmaları 

 Belçika’da fakülte çalışmaları Katolik ve devlet üniversiteleri bünyesinde faaliyet 

göstermektedir. Devlet üniversitelerine bağlı fakültelerde Katolik din eğitimi 

programlarına yer verilmemektedir. Katolik üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren 

fakültelerde ise birinci yılda 30 saat din eğitimi verilmektedir. Verilen din eğitimi branşlara 

göre farklılık arz etmektedir. Örneğin tıp fakültelerinde okutulan din dersi müfredat 

programı tıbbın uygulamalarının dine aykırı düşmemesine yönelik bilinclendirme programı 

şeklindedir. Katolik tıp fakültelerinde eğitim alan bir doktor kürtajın dine aykırı bir 

operasyon olduğunu bildiğinden bu konudaki hizmetlerinde dini prensiplere göre hareket 

etmektedir. 

Genel olarak din eğitimi programlarında mesleki ahlakla ilgili konular 

kavratılmaktadır. Böylece mesleki hayata atıldıklarında kişiler dürüstlük anlayışlarını dine 

göre değerlendirebilmekte ve bu şekilde davranışlarını şekillendirebilmektedir.  

 

Yüksek Okullar İnsan Bilimi’nden mezun olabilmek için, görülen 921 saat içinden 

135 saati din dersine ayrılmıştır. 

Belçika’da bulunan özel fakültelerde İnsan Bilimi bölümünde din 

dersi okutulmaktadır. 

135 saatlik din eğitimi şöyle görülmektedir 

Alt bilimler Kredi sayısı 

Dinler tarihi 29 

Felsefi sistem bilimi 4 

Dil felsefesi 23 

Sanat ve kültür felsefesi 4 

Epistomoloji 20 

Din politiği felsefesi 20 

                                                 
96 Aydın, a.g.m., s,112-113. 
97 Aydın, a.g.m., s,112-113. 
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Din bilimi 27 

Tarih felsefe 2 

Metafizik bilimi 4 
98 

 

B. KATOLİK DİN EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMLARI 

1. İlkokullarda 

Devlet okullarında ve Katolik okullarında okutulan ilkokul kitapları: 

Belçika okullarında okutulan dersler için ders kitabı hazırlanmış değildir. Yanlız ilk 

okullarda din eğitimi programları için kitaplar hazırlanmışdır. Konuların kolay bir şekilde 

kavranılabilmesi için yardımcı ders kitapları oluşturulmuştur. Ders kitaplarından okunan 

konular yardımcı kitaplardan faydalanarak pekiştirilmektedir 

 

İlkokul 1. .sınıf ders kitabı içeriği:  

Giriş 

Önsöz 

Çalışma planı 

Bölüm: İlişkiye girmek 

Bölüm: Hz. İsa’nın alaca hastalıklı olan birisini iyileştirmesi 

Bölüm: Hz. İsa’nın çocuklara kendisini yaklaştırması 

Bölüm: Hz. İsa’nın sağır-dilsiz birine konuşma kabiliyeti vermesi 

Bölüm: Noel, İsa’nın doğumu 

Bölüm: Hz. İsa kendisine uyulması için kurallar tayin ediyor 

Bölüm: Hz İsa’nın Pierre’in kaynanasını diriltmesi 

Bölüm: Hz. İsa günahkarları karşılıyor 

Bölüm: Bir kişinin hayatını kurtarmak için kendisini tehlikeye atması 

Bölüm: İhtiras- Paskalya  

Bölüm: Bağışlanmış bir kadının aşkını Hz. İsa’ya sunması 

Bölüm: Sarayın şöleni 

Bölüm: Birlikte bir eğitim ve sene sonu  değerlendirmesi 

Dinsel tekniklerin fihristi 

Ekleme: resimlendirme 

                                                 
98 http://www.infotheque.info/discipline/20.html ( 24. 03.2007 ) 
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Ekleme: animasyon gösterileri içeriği99 

 

İlkokul 2. .sınıf ders kitabı içeriği:  

Önsöz 

Giriş 

İncili çocuklarla paylaşmak 

Bölüm: Sınıf birliğini kurmak 

Bölüm: Hz. İsa bir çocuğu diriltiyor 

Bölüm: Hz. İsa, sevilen oğul 

Bölüm: Hz. İsa’nın namazı – Le “Notre Pere” 

Bölüm: Mutluluk sizlere 

Bölüm: “Fiili” kilisenin keşfi 

Bölüm: Noel – kreşten kesilmiş ekmeğe 

Bölüm: Hz. İsa, amellerinden tanınmış Mesih 

Bölüm: Hz. İsa mabedi yeniliyor ve kendisi hakkında kurulan hilenin hikayesi 

Bölüm: Hz. İsa’nın yemeği  

Bölüm: Hz. İsa Allah tarafından diriltildi ve Ona Onun ruhu verildi 

Bölüm: Birlikte tatiller 

      Dinsel tekniklerin fihristi:100 

 

İlkokul 3. .sınıf ders kitabı içeriği:  

Giriş  

Önsöz 

Çalışma planı 

Bölüm: Sınıf birliğinin kurulması 

Bölüm: Hz. İsa kendisine uyanların ayaklarını yıkıyor 

Bölüm: Tanrıya ve kendisinden sonrakine aşk 

Bölüm: Kendisinden sonraki kim? 

Bölüm: Noel – Hz. İsa, Tanrının hediyesi 

Bölüm: Hz. İsa’nın ailesi 

Bölüm: En büyük kim? 
                                                 
99 D. Yannart, J. Jardan, L. Aerens J.- Ph. Deprez, Champs de Grace Collection dirigee par Andre Fossion s.j. 
1996 ,s. 1. 
100 L. Aerens, J. Ph. Deprez, J. Jardon, D. Yannart, Tu es mon fils bien amie, Champs de Grace Collection 
dirigee par Andre Fossion s.j. 1996 ,s. 1. 
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Bölüm: Hz. İsa ve herşeyini veren dul kadın 

Bölüm: İhtiras ve Hz. İsa’nın ölümü 

Bölüm: Hz. İsa’nın, Tanrı tarafından diriltilip üfürülmesiyle karşılaşması 

Bölüm: Hz. İsa’ya, bağışlanma, hesapsız bir şekilde hediye edilmiştir 

Bölüm: Hz. İsa, Tanrının ihsanı ve düşmanlarına sevgisi 

Bölüm: Oyun – Sentez sene sonu için 

Bölüm: Oyunlu bir metodla kutsal kitaptan bir metin arama 

Dinsel tekniklerin fihristi 

Ekleme: Yardımcı belgeleri ve resimlendirmeler101 

 

İlkokul 4. .sınıf ders kitabı içeriği:  

Giriş  

Önsöz 

Çalışma planı 

Bölüm: Beraber, güneşi doğdurmak için 

Bölüm: Hz.İsa tarihimizin kalbinde 

Bölüm: İsrail toplumu ve ataları 

Bölüm: Tanrı Hz. İbrahim’e dünyayı verdi ve O toplumuyla bir antlaşma yapıyor 

Bölüm: Tanrı kavmini geziyor ve Hz. Musa’ya bir görev tayin ediyor 

Bölüm: Hz. İsa’nın doğumu ve söz verilmiş Mesih 

Bölüm: Tanrı kavmini kurtarıyor ve onları denizden geçiriyor 

Bölüm: İsraillilerin Paskalyasından kardeş ayinine 

Bölüm: İhtirasttan Hz. İsa’nın dirilişine 

Bölüm: Tanrı antlaşma kuralı koyuyor 

Bölüm: Hz. Davut’un hükümdarlığı  

Bölüm: Sana gösterdiğim ülkeye git ilkesi 

Bölüm: Oyunlu metodla kullanılan kitaptan bir metin arama 

Çerçeve içindekilerin fihristi 

Ekleme: Yardımcı belgeler ve resimlendirmeler102 

İlkokul 5. .sınıf ders kitabı içeriği:  

Giriş  

                                                 
101 L. Aerens, J. Ph. Deprez, J. Jardon, D. Yannart, Qui est le plus grand?, Champs de Grace Collection 
dirigee par Andre Fossion s.j. 1996 ,s. 1. 
102 L. Aerens, J. Ph. Deprez, J. Jardon, D. Yannart, Le Rigne de Dieu est proche, Champs de Grace Collection 
dirigee par Andre Fossion s.j. 1996 ,s. 1. 



 49 

Önsöz 

Çalışma planı 

Bölüm: Antlaşma için anahtarlar 

Bölüm: Antlaşmayla sorumlu bir kavm 

Bölüm: Krallar zamanında Tanrının kavmi 

Bölüm: Amos Peygamber 

Bölüm: İzaye 

Bölüm: Noel, Hz. İsa’nın gelmesi yazıları tamamlıyor 

Bölüm: Fakirlere verilen güzel müjde 

Bölüm: Yeremya Peygamber 

Bölüm: Ezeşiel Peygamber, harap olan Kudüs ve sürgün 

Bölüm: İhtirastan, Hz. İsa’nın diriltişine 

Bölüm: Tanrı’nın üfürüğü bir kavmi diriltiyor 

Bölüm: Bugün, Peygamberlerin üfürüğü antlaşmanın yüceltilmesini ilham eder 

Bölüm: Dinsel törenlerde sıra senesi (Fiili bölüm 

Konuların fihristi 

Ekleme: Suretlendirme ve yardımcı belgeler103 

 

İlkokul 6.  sınıf ders kitabı içeriği: 

Giriş 

Önsöz 

Çalışma planı 

Bölüm: İsa, bugünkü tarihin kalbinde 

Bölüm: Paskalyanın havası kiliseyi ve tanıklığını doğruluyor 

Bölüm: Kilise, İncil üzerine kurulan bir kardeşlik topluluğudur 

Bölüm: Tanıklarını, Hz. İsa özgür bırakıyor ve hapishane onu durdurmuyor  

Bölüm: Noel, Tanrının bağış işareti 

Bölüm: Saul de Tarse  nasıl Paul tapınağı oldu? 

Bölüm: Evangil’de evler açılıyor 

Bölüm: Hz. İsa’nın tutkusundan ta ki Hz. İsa’nın çarmıha girmesine kadar 

Bölüm: Paul’un bakanlığından kilise hayatının kutsallığına  

Bölüm: Hz. İbrahim’in oğullarıyla Hristiyanlar 

                                                 
103 L. Aerens, J. Ph. Deprez, J. Jardon, D. Yannart, Heureux aux qui ont faim et soif de/a juslice, Champs de 
Grace Collection dirigee par Andre Fossion , Brüksel 1996, s.1. 
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Bölüm: Dinsel törenlerin usul senesi 

Konuların fihristi 

Ekleme: Resimler ve tamamlayıcı belgeler104 

2. Ortaokul ve Liselerde  

 Belçika’da ortaokul ve liselerde (secondaire) de müfredat programının içeriği genel 

olarak aşağıda açıklandığı gibidir. 

 Belçika eğitimi ortaokul ve lise eğitiminde değişik bir yöntem kullanmıştır.  

 Bu yöntemde kullanılan metod, ortaokul ve liseyi tek eğitim haline koymaktadır. 

Bu birleştirme «secondaire» bölümü diye adlandırılmıştır. Bu bölüm 6 seneden oluşur, ilk 

3 sene ortaokulu temsil ederken, son 3 sene liseyi temsil etmektedir. «Secondaire»in alt 

bölümüne (ortaokul’a) inférieur «Secondaire» de üst bölümüne (liseye) supérieur 

denilmektedir.  

Birinci seneye «premiere» 

İkici seneye «deuxieme» 

Üçüncü seneye «troisieme» 

Dördüncü seneye «quatrieme» 

Beşinci seneye «cinquieme» 

Altıncı seneye  «sixieme» denir. 

Devlet okullarında «secondaire» bölümünde din dersi: 

Devlet okullarında din veya morel derslerinde 2. sınıf birleşmektedir. 

«Secondaire inferieur» den birinci ve ikinci sınıflar birleştirilmektedir.  

«Secondaire inferieur ve superieur» den 3. ve 4. sınıflar birleştirilmektedir. 

«Secondaire superieur» den 5. ve 6.  sınıflar birleştirilmektedir.  

Haftada iki saat din eğitimi verilmektedir. 

Katolik okullarında Secondaire bölümünde din dersi: 

 Devlet okullarındaki müfredatların aynısı  Katolik okullarında uygulanmaktadır.  

Secondaire bölümünde Katolik eğitim programı: 

Bu bölüm 3 dereceden oluşmaktadır. 

Dereceler : 

 Birinci derece Secondaire den birinci ve ikinci sınıfları birleştirir ve aynı konuyu 

okutmaktadır. 

                                                 
104 J. Ph. Deprez, D. Yannart, Şahitlerim olursunuz, Champs de Grace Collection dirigee par Andre Fossion 
Brüksel 1996 , s. 1. 
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 İkinci derece Secondaire den üçüncü ve dördüncü sınıfları birleştirir ve aynı 

konuyu okutmaktadır.  

 Üçüncü derece Secondaire den beşinci ve altıncı sınıfları birleştirir ve aynı konuyu 

okutmaktadır.105 

 

1.derece (orta okul 
1 ve 2) 
 

2. derece (orta okul 3 ve lise 1) 
 

3.derece (lise 2 ve 
3) 
 

 
MUTLULUĞU 
İNŞA ETMEK 

Mutluluğa çağrı 
Mutluluktan 
örnekler 

Mutluluk,diğerleriyle 
kendisini inşa etmektir 
 
Mutluluk ve hayatın yönü 

Mutluluk ve 
hoşgörü 
Mutluluk, şimdi 
ve her zaman 

 
KÖTÜLÜĞE 
KARŞI KOYMAK 

Kötülükle 
savaşmak 
Birisine acı 
vermek 

İyiliğe evet, kötülüğe hayır 
demek 
Ölüm: kader veya takdir 

Kötülüğün 
topsumsal yapısı 
Tanrı ve kötülük 

 
VÜCUDUN 
İÇİNDE 
YAŞAMAK 

Vücut, günler 
süresince özen 
gösterdiğimiz 
beden 
Vücudun açığa 
çıkardğı şeyler  

Vücudum ve başkasının  
vücudu 
İyileşmiş vücuttan kurtarılmış 
vücuda 

Vücud yapmak 
Vücud içinde 
yaşamak 

 
ŞİDDETİ 
ÇEVİRMEK 

Şiddet spiralini 
kırmak 
Şiddeti yöneterek 
düzene koymak 

Kendisine karşı şiddetten 
kendisinde olan sevgiye dönüş  
Her ihraca karşı savaşmak 

Yasaya uygun 
şiddet veya  
Şiddete hayır  
Şiddetin töresi ve 
teolojisi 

 
YAŞAMAK VE 
ÖLMEK 

Yaşamak-ölmek-
dirilmek; yaşamın 
kuralı 
Ölüm herşeyin 
sonu mudur?  

Hayatını tehlikeye atma 
Ölümden sonra ne var? 

Ölümü hayatın 
içine katmak 
Hayatın sonu 
hakkında sorular 

 
İLİŞKİLERLE 
YAŞAMAK 

İlişkiye girmek 
İlişkiyi kurmak 

Cinsel şartı yaşamak 
Birçok kültür ilişkilerine 
cesaret etmek 
 

Eş ve aile içi 
ilişkiler 
Kilisevi ve  
sosyal ilişkiler 

 
MERHAMETİ VE 
ADALETİ 
AYAKTA 
TUTMAK 

Haklının yanında 
ve haksızın 
karşısında  
durmak 
Hürriyet ve 
dayanışma 

 
Haysiyet ve saygı 
Adaletsizliğe hayır demek 
 
 

Empatiye ve 
merhamete 
kendisini dahil 
etme 
Evrenselliğe 
doğru 

 
 
ACIYI 

Sevilmediğini 
hissetmekten 
dolayı acı 

Acının Kaynağı 
Acı sinirden geliyor 
 

İlişkilerden gelen 
acı 
Acı kurtarılabilir 

                                                 
105 Programme de Religion Catholique, Enseignement secondaire Humantes Generales et Technologiques 
Humanties Professionnelles et Techniques, Bruxelles 2003, s. 49-61. 
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KATETME Bazı ayrılık ve 
kopukluklardan 
dolayı acı duymak 

 
Acı korkudan geliyor 

mi? 

DÜNYA 
İLİŞKİLERİNİ 
GELİŞTİRMEK 

Yalnız var 
değilim 
Kölelik mi yahut 
hürriyet mi? 

Devre raporu 
Arzu mantığı mı yahut 
değiştirme mantığı mı? 

Yaratıcı insan 
Ekonomik ve 
politik geliştirme 
ölçüsü 

İNSANIN 
RUHANİYETİNİ 
KURMAK 

Güzelliğe açılmak 
Güzeli yaratmak 

Dış gerçeklerle kendini 
karşılaştırmak 
Kendinde zenginlikler bulmak 

İnsanın bir olması 
İçine atma ve 
eylem 

 

Orta okul ve lise müfredatlarında kullanılan kısaltmalar:  

 

Ab   Abdias      1 M  1er livre des Maccabées 

Ac   Actes des Apotres    2 M   2e livre des Macabées 

Ag   Aggée      Mc   Evangile de Marc 

Am   Amos      Mi   Michée 

Ap   Apocalypse     Ml   Malachie 

Ba Baruch      Mt   Evangile de Mattieu 

1 Ch   1er livres des Chroniques   Na   Nahoum 

2 Ch   2e livres des Chroniques   Nb   Nombres 

1 Co   1re Epitre aux Corienthiens   Ne   Néhémie 

2 Co   2e Epitre aux Corienthiens   Os   Osée 

Col   Epitre aux Colossiens    1 P   1re Epitre de Pierre 

Ct   Cantique des Cantiques    2 P   2e Epitre de Pierre 

Dn   Daniel      Ph   Epitre aux Philipiens 

Dn ou Dn gr. passages en grec de Daniel  Phm   Epitre a Philémon 

Dt   Deutéronome     Pr   Proverbes 

Ecclésiaste (= Qohéleth)    Ps  Psaumes 

Ecclésiastique (=Siracide)    Qo   Qohéleth 

Ep   Epitre aux Ephésiens    1 R   1er livre des Rois 

Es   Esaie      2 R   2e livre des Rois 

Esd   Esdras      Rm   Epitre aux Romains 

Est   Esther      Rt   Ruth 

Est gr.   Esther (grec)     1 S   1er ivre de Samuel 

Ex   Exode      2 S   2e livre de Samuel 

Ez   Ezéchiel      Sg   Sagesse 
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Ga   Epitre aux Galates    Si Siracide 

Gn   Genese      So   Sophonie 

Ha   Habaquq      Tb   Tobit 

He   Epitre aux Hébreux    1 Th 1re Epitre aux Thessaloniciens 

İsaie (=Esaie)      2 Th 2e Ep. Aux Thessalonciens 

Jb   Job      1 Tm 1re Epitre a Timothée 

Jc   Epitre de Jacques     2 Tm   2e Epitre a Timothée 

Jdt   Judith      Tt   Epitre a Tite  

Jg   Juges      Za Zarachie 

Jl   Joel 

Jn   Evangile de Jean 

1 Jn    1re Epitre de Jean 

2 Jn   2e Epitre de Jean 

3 Jn   3e Epitre de Jean 

Jon   Jonas 

Jos   Josué 

Jr   Jérémie 

Jude   Epitre de Jude 

Lc   Evangile de Luc 

Lm   Lamentations 

Lt-Jr   Lettre de Jérémie 

Lv   Lévitique 

Değişken Kısaltmalar: 

aram.   Version araméenne (targum) 

Aq.   Version grecque réalisée par Aquila 

AT   Sncien Testament 

Av. Avant 

Cf.   Confer (voir) 

Ch.   Chapitre 

Doc. Damas   Document de Damas 

Gr.   grec (en général, la version des “Septante”) 

Hébr.   Hébreu 

İntrod.   İntroduction (a tel ou tel livre) 

Lat.   Latin 
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Litt.   Littéralemant 

LXX   version grec des “Septante” 

Ms.   Manuscrit 

Mss   manuscrits 

NT   Nouveau Testament 

Par.   Parallele (dans les évangiles synoptiques) 

s.   siecle  

sam.   Transcription samaritaine du Pentateuque 

syr.   Version syriaque 

Targ.   Targum (version araméenne) 

Théod.   Version grecque réalisée par Théodotion 

TM   texte “massorétique” (voir İntroduction a l’AT) 

v.    verset 

vv.   versets 

Vulg.   Vulgate (version latine de Jérome)  
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I.MUTLULUĞU İNŞA ETMEK 
 
 
 
 
 
1 Derece Giriş 1: Mutluluğa çağrı 

              Hristiyan inancının kaynakları Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

Kültürel 
katkılar                           

Inanmak  
          
Yüceltmek  

     
       Yaşamak  

□ Değişiklik 
sürecinde, 
mutluluğun 
yollarının 
aranması: 
Hangi yollar? 
 
□ Mutluluğun 
yönlendirme 
yerleri: 
Aile ortamında 
Boş zamanlarda 
Arkadaşlık 
ilişkilerinde 
Değişik 
zamanlarda 
 
□ Değişik 
ortamlarda 
olduğunuz 
halde mutlu 
olabilmeyi 
öğrenebilir 
miyiz? 
 

□ Gelişim 
faktörlerinden 
olan: Değişim 
devreleri, 
kararsızlık, 
yılgınlık ve 
coşkulu 
dönemlerin 
analizi. 
 
□ Edebi 
aydınlatma . Ör: 
A. De Saint- 
Exupery, le 
petit Prince 
 
□ Felsefi 
açılma: 
arkadaşlık 
düşünceleri 
(şartları, 
boyutları ve 
şans)  
 
 

□ Tanrının 
çağrısını 
duyduğundan 
itibaren kişi 
mutluluğa davet 
edilir: Mutluluğa 
bağlı bir görev 
(ör: Moise (3, 1-
12), jeremie (jr, 
1, 4-10) 
 
□ İsa’nın rotası 
onu sözleriyle,  
ameleriyle babası 
ve kardeşlerine 
doğru imtiyazlı 
bir mutluluğa 
yönlendirir. 
Mutluluk, 
sevginin meyvesi 
verildi ve bolukla 
alındı. (ör: lc 2, 
41-52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Vaftis 
ayinleri ve 
tasdiği 
mutluluğa 
bir yol açar. 
 
□ Mezardan 
mutluluğa 
çağrı. (ör: 
Ps 16, Ps 
23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Her isim 
yeganedir. Her biri 
kendisine has bir 
şekilde 
ortutulmasına ve 
taşınılmasına 
çağırır. 
 
□ İsim kimlik 
taşıyıcısıdır. Ismi, 
kutsal kitapta, 
istidat ve 
yaşanacak bir 
misyonun 
taşıyıcısıdır.  
 
□ Her isim 
başkalarına 
bağlıdır: 
Başkalarıyla 
(azizlerle birlikte 
de taşınır) 
Hristiyanlar 
İncilde mutluluğu 
yaşamaya cağrılır. 
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1 Derece Giriş 2. Mutluluktan örnekler 
                Hristiyan  inancını kaynakları  

Köklendirme 
ve varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel 
gelirler  

         İnanmak 
 
   Yüceltmek 

 
     Yaşamak  

□ Medyada 
mutluluğun 
imgeleri: Tv, 
sinema, 
reklam, 
dergi... 
 
□ 
Mutluluğun 
çeşitleri: 
Mutluluk ve 
tüketilmesi 
Mutluluk ve 
rüya 
Mutluk ve 
değişim, 
ilişkiler 
Mutluluk ve 
ötesi, taahud 
 
□ Hangi 
mutluluğu 
secmek ve 
niçin? 

□ Görsel- 
işitsel ve 
reklamsal 
mesajların 
analizi 
 
□ Akılcı 
dilden, 
vecizelerden 
ve 
atasözlerden 
olan mutluluk 
örneklerinin 
deşifre 
edilmesi. 
 
□ 
Bilgeliklerde, 
felseficilerden, 
dinlerden olan 
mutluluk. 
Örneklerden 
özlü yaklaşım 

□ Kutsal kitapta 
bulunan mutluluğu 
çoğulluğu: 
Mululuk, kutsama, 
verimliliği (ör: Gn 1, 
28; 12, 1-3) 
Mutluluk, kurtuluş, 
selamet (ör: Ex 3, 7s; 
Is 60) 
Mutluluk, kanunlara 
saygı (ör: Dt 4, 40; 
Ps 119) 
Mutluluk ve barış 
(ör: İs 9, 1-6; 11, 6-
9) 
Mutluluk ve adalet 
(ör: Dt 26) 
 
□ Mutluluğun incilde 
paradoksal şekli:  
Le Magnificat (lc 1, 
41-56) 
Le recit des 
tentations (Mt 4, 1-
11 ve 
beraberindekiler) 
Les Beatitudes (Mt 5, 
1-11; Lc 6, 20-26) 

Değişim,süreci
nde 
Paradoksal  
Noel ve Pak’ın 
mutluluğunu 
küçük ve 
büyük.perhizli 
karşılamak. 
Tüm ermişler 
yortusu 
bayramı:mutlu
luğu kuracak 
bir sürü 
örneğin 
kutlaması 

Mutluluğu 
aramanın 
şaşırtıcı 
seçenekleri: 
Manastıra 
adanmış hayat 
Emredilmiş 
kanunlar 
Klisenin 
hizmetine 
görevlendirilmiş 
kadın ve 
erkekler 
 
 

 
2 derece Giriş 1: Mutluluk ,diğerleriyle kendisini inşa etmektir 

                              Hristiyan inancını kaynakları  
Köklendirme 
ve varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel gelirler 

İnanmak Yüceltmek Yaşamak  

Topluluk, tıpkı 
neşelendirme 
ve mutluluk 
yeri gibidir. 
 
 
□    Topluluk 
tıpkı boğulma 
ve sürgün yeri 
gibidir. 
 
 

Psikoloji açıdan 
yaklaşım.  
Ayrım:İhtiyaç-
istek-arzu 
Kaynaşma-
ayrılaşma 
Kişisel ilişkiler- 
kişisel işlevsel 
Edebi yaklaşım: 
Doğru sınır 
konusu (ör:K. 
Gibran, R.-

□ Muttefik topluluk 
için, kanun mutluluk 
yolunda beraber- 
yaşamı yapılar.(ör:ps 
119) 
 
 
 □ Mutluluğun 
kesintisiz  bir şekilde 
kurulduğu birinci 
Hristiyan topluluğu 
ideal alan bir 

Ayinlerin 
genel 
boyutu: 
(Klise 
ayinleri 
düzenler, 
ayinler 
kliseyi 
oluşturur). 
Vaftiz ve 
Hristiyan 
toplumuna 

Tevrat’a göre 
mutluluğun 
yolları: 
diğerleriyle 
asla. 
Kurallarda 
yürümek(ps 
119) 
Olgunluğu 
dinlemek(pr-8 
32-36) ,Onu 
bulmak(pr3 
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Hangi 
şartlarda 
topluluk 
neşelendirme 
ve mutluluk 
yeri olur? 

M.Rilk la 
parabole des 
herissons) 
 
□ Antropolojik 
yaklaşım: 
mutlu olmak 
beraber  
hariç 
için 
karşı 
rağmen 
sayesinde 

nakil.(quatre 
perseverances)(Ac 
2,42 47) 
 
□ Hristiyan inancı 
inanmada 
kişiseldir(inanıyorum), 
ifade ve yaşamada 
geneldir.Değişmez 
ilkelere bakış. 
 
 
  

katılma 
isteğinin 
kabul 
edilişi.  
 
Klise Hz 
İsa’yı 
ekmek ve 
şarapla 
kutlar. 
 
Barışma 
,yeni 
ilişkiler 
üzere inşa 
etmek gibi. 

13-35),Ona 
çalışmak(si 
14,20) 
Yoksula iyi 
davranma (ps 
41,2) 
Mutluluk 
yollarından 
güzel habere 
çıkan 
mekanlar ve 
topluluklar. 

 
2. derece Giriş 2: Mutluluk ve hayatın yönü 

                               Hristiyan inancını kaynakları  
Köklendirme 
ve varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel gelirler 

İnanmak Yüceltmek Yaşamak  

Yolların 
çokluğu ve 
sunulan 
yollar: 
Soruşturma 
kaynağı 
olabilecek bir 
ayrım. 
Mutluluk 
yönün 
aranmasına 
bağlımıdır?  
Mutluluk yön 
aramanın 
kalbindedir: 
neden ve ne 
için? 
  

Felsefi aydınlatma:  
Her insanoğulu mutlu 
olmak ister: “ Her 
insan mutluluğun 
peşindedir, asılmaya 
kadar götürecek, tüm 
insanların, tüm 
amellerinin 
sebebidir” (Pascal, 
pensée 425) 
Mutluluğu meydana 
getiren etkenler, 
zevkin ve hevesin 
çevresinde 
eklemlemededir.  
Felsefede 
bilgeliklerden ve 
dinlerden aktarılmış 
bazı metinler.  
 
Dernekte konulan 
miza:  
Harcanması ve/ 
yahut’da paylaşılması 
Kamusal düzenin 
yönetimi için güç ve 
otorite  

Eski Ahid’te 
mutluluk:  
Mutluluk Tanrı’dır 
(ör: Ps  
Bileşiğin göğsünde 
değişik boyutlar: 
mutluluk ve kanun, 
mutluluk ve adalet, 
mutluluk ve dünya, 
mutluluk ve barış, 
mutluluk ve üreme 
mutluluk düşüncesnin 
genişlemesi: değişik 
bir dünyaya bağlı 
olarak, mutluluk 
düşüncesi evrensel bir 
boyuta açılmakatdır. 
Yeni Ahid’te 
mutluluk:  
“İncil” kelimesi, yeni, 
hoş, havadis gibi 
Selamlama yalancı 
mutlulukları giderme 
gibi; putlar, Tanrının 
yanlış tasvir 
edilmesidir. 

Hristiyan 
kutlaması 
paylaşılacak 
mutluluğun 
kaynağı, 
Tanrı 
vergisini 
isteme ve 
karşı 
çıkmadır 
Üstünlük ve 
bedeni 
ibadetler, 
özellikle 
Kudas ayini. 

Ahiret 
mutluluğu, 
yön 
seçiminde 
kendisine 
özgü ışık 
saçıyor 
gibi 
Tanrının 
ihsanı: 
alınacak ve 
verimli 
olması 
gereken bir 
mutluluk  
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3 derece giriş 1 : Mutluluk ve hoşgörü 
 

                                    Hristiyan inancını kaynakları  
Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel gelirler 

İnanmak Yüceltmek Yaşamak  

Yolumuz 
başkalarınınkisi ile 
mutlaka karşılaşıyor. 
 
□   Bir buluşmadan 
maydana geldik; 
Bazıları bize isim 
verdi diye başkaları 
olduk. Hayat bir 
buluşmadan, 
hoşgörü değişikliğe 
girişten meydana 
geliyor. 
 
Başkasının korkusu, 
değişikliğin: ırkçılık,  
    yabancılık, 
sevmemezlik. 
 
Başkası kim? Yakın 
ve uzak olan. 
 
Hangi Şartlar altında 
hoşgörü, mutluluğun 
ve insanlığın yolu 
olabilir? 
 

Felsefi yaklaşım: 
başkasının geri 
çevrilmez tecrübesi: 
“ Cehennem 
başkalarıdır” 
E.Levinas: başkaları 
beni sorumluluğa 
çağırıyor gibi, 
başkası bana 
bakıyor.”; 
“Başkasının 
korkusundan 
başkasının 
korkusuna” 
İnsan başkasıyla 
karşılaşmadıkça 
tamamlanmaz “ben” 
(lafzı), “sen”(lafzı) 
ile tamamlanır. 
(M.Buber) 
Dilbiliminden 
yaklaşım: bize “sen” 
denilmediği sürece 
biz kendimize “Biz” 
demeyiz. 
Psikolojik yaklaşım: 
Hayalden sembole 
yahutda başkalarının 
farklılıklarını tanıma 
genişliğinde 
bulunmak. 

Kutsal kitabın 
Tanrısı, 
hoşgörüyle 
farklılıkları 
yücelten Tanrıdır.  
Örnek: 
Farklılıkların 
kurulmasının 
yaratılması. (Gn1, 
1-2,4a) 
Tanrıya göre 
mutluluk yalnız 
kurularak değil, 
tanışmayla 
kurulması gerekir. 
(Gn2, 18-25) 
Tanrıya göre 
mutluluk, 
mantıkla 
kurularak değil; 
ama başkasının 
mantığı 
başkasının 
değişikliğine 
saygı duyarak 
kurulur. (örn: 
Gn11, 1-9) 

Dinsel nikah 
farklılıkları 
gözeterek 
mutluluk 
projelerini 
kutlama 
gibidir. 
 
Teslis 
inancının 
boyutu, 
ibadetler ve 
Hristiyanların 
kutlamaları 
“baba, oğul ve 
kutsal ruhun 
adına” 
 
 
 

Yaşanacak 
hoşgörü:  
“kardeşin 
nerede?” (Gn 4, 
1-17) 
“Benden 
sonraki kim?” 
(Lc 10, 25-37) 
 
Teslis inancında 
günah çıkarmak 
için ortaya 
konulan 
ahlaklar veya 
insanlara günah 
çıkarma 
ışığından 
okunmuştur ki o 
Tanrı çokluk ve 
değişme 
nimetini dahil 
ettiği kimselere 
farklılıkları 
sebebiyle nasıl 
saygı duyulur? 
 
Çiftlerde 
Mutluluk ve 
hoşgörü (örn: le 
Cantique des 
Cantiques) 
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3 DERECE GİRİŞ 2 : MUTLULUK, ŞİMDİDEN VE HER ZAMANA DEK 
 

                
    Hıritiyan inancının kaynakları 

 
Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel 
gelirler İnanmak Yüceltmek Yaşamak  

Ne zaman ve 
nerede 
mutluluğun 
tecrübesini 
yapıyorum? 
 
Mutluluk 
sağlıktır, 
vücudunda iyi 
olmaktır.  
Mutluluk 
aydınlık 
ilişkilerine sahip 
olmasıdır: aşk, 
sevgi... 
Mutluluk 
kendimi 
oluşturacak bir 
işe sahip 
olmamdır... 
 
Mutluluk hayatını 
kazanmaktır ve 
hayatını 
başarmaktır... 
Mutluluk 
tanınmaktır... 
Mutluluk 
zevklerdedir... 
Mutluluk 
hizmette ve 
fedakarlıktadır... 
Mutluluk şudur... 
 
Şimdiden her 
zaman için bir 
mutluluğu 
korumak için: 
hangi yollar? 

Toplumsal 
yaşamı hedef 
alan 
örgütleme: 
Toplumsal 
iyiliğin ve her 
birinin 
mutluluğu. 
 
Mutluluk 
imajları: 
gerçekler ve 
yanılsamalar. 
 
Yaşanacak 
değişik bakış 
açıları:  
Anında 
Umutta 
Hatırlarda 
Umutsuzlukta 
 
Ahirette 
sınırlı 
mutluluk 
düşüncesinin 
sunumu 
hakkında bir 
eleştiri (örn: 
ateizmin 
eleştirisi ) 
 
Dini 
vaazlarda 
mutluluğun, 
şimdiden ve 
her zamana 
kadar olduğu 
konusu. 

Kutsal kitapta 
mutluluk: 
 Tanrıdan ve 
Tanrı tarafından 
bir mutluluk 
isteyişidir. 
Ahiret 
mutluluğunda 
ferahlama değil; 
ama kalpteki 
sıkıntıdan dolayı 
acı çekmeyi 
haber veriyor. 
(örn: Jb). 
 
Aşırı sevinçle 
haber verilme 
(örn: Is 60,5; Os 
3,5 ; Jn 8,56 ; Lc 
1,44 ; 10,21 ) 
Şimdiden 
sevinçle çağrı: 
Tanrının bolluk 
ve aşırı bolluk 
nimeti (Rm 5, 20 
; Jn 10,8-10) 
Ahiret 
mutlulukları 
şimdiki zaman 
ve gelecekteki 
zamana göre 
ayarlanmıştır. 
 
Kutsal kitapta 
mutluluk: 
Allahın 
sevincine ortak 
olma (örn: Is 
65,17-25 ; Mt 
25, 14-30; Lc 
15, 11-32;Jn 
15,9-15;16,16-
24) 

Tüm Hristiyan 
kutlamalarının 
hatırda kalan 
boyutları: mazi, 
şimdiki zaman, 
gelecekteki 
zaman 
Hristiyan 
ibadetin 
ifadeleri: 
“şimdiden ve 
asırlar, 
asırlarından 
sonrasına”. 
Evharistiya 
ibadetinin 
coşkusu. 

Mutluluk sanki 
“faziletle 
kardeşlerimizle 
yaşamak”, 
şimdiden: 
kutsalların 
birleşmesinde 
mutluluğun 
önfigürü. 
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II. KÖTÜLÜĞE KARŞI KOYMAK 
 

 
1 Derece Giriş 1: Kötülükle savaşmak 

                        Hristiyan inancının kaynakları Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel 
katkılar 

                
           İnanmak  

          
Yüceltmek  

             
Yaşamak  

□ Kendisine 
musallat olmadan 
evvel, kötülüğü 
her yönüyle 
tanımak. 
 
□ Kötülüğe karşı 
savaş ve karşı 
çıkma 
• Normal hayatta 
• İnsanların 

fiilleriyle 
kurumlara bağlı 
olanlardan 
(ONG,vb) 

 
□ Kötülükle nasıl 
savaşabilirim ve 
bu savaş ne 
manaya gelmekte 
? 
 

□ Media’da 
anlatılmış 
kötülük 
durumları . 
 
□ Çeşitli 
şekillerde 
kötülük : 
• Çekilen 

kötülük ve 
istenilen 
kötülük. 

• Suçsuz 
kötülük ve 
suçlu 
kötülük. 

• İç kötülük 
ve dış 
kötülük. 

• Kötülüğün 
sosyal, 
manervi 
ve fiziksel 
boyutları. 

□ Kötülüğe 
karşı çıkıldığı 
ve onunla 
savaşıldığı 
durumların 
analizi. 

□  Hristiyanların tanrısı 
kötülüklerle savaşan bir 
tanrıdır : 
• Kuruculuk olayı: 

Toplu sürgün ve 
Mısırlıların kölelikten 
kurtulması. 

 
• Nazareth’de yapılan 
nutuk-program (Lc  4, 
16-21) ve 
somutlaştırılması (şifa 
metinlerinin bir kaç 
tanesi: Lc 4, 36-43; 5, 
12-26). 

 
□ Hristiyanlar bir adalet 
uygulayıcısı veyahut da 
bir zalim değil; ama 
Ahid tanrısı ’’Tanrı 
bizimle beraber“ 
umudun simgesinde 
kötülüğe karşı koymaya 
davet eder. 
 
□ Hristiyanlıkta 
kötülüğe savaşma yönü 
İsa’nın diriltilmesinden 
kaynak alır, ölüme ve 
kötülüğe karşı güçlerin 
zaferi 
 
 
 
 
 

□ Vaftiz ölüme 
dalmak, ve İisa 
hayatın kötülük 
güçlerine ve 
ölüme olan 
zaferi : 
• Vaftiz anında 
uygulanılan 
sıranın anlamı : 
Kötülüğe karşı 
gelmek ayrıca 
bununla birlikte 
simgeler ve 
ayinler (yağ 
sürme, ellerin 
zorla 
alınması)’da 
vardır. 

Paskalya 
gecesini 

kutlama 
esnasında bu 
simgenin 
hatırlanması. 

 
□ “ Babamız“ın 
isteği: “Bizi 
kötülükten 
kurtar“ 
□ İbadetlerin 
manası ve 
barış için 
kutlama. 

□ Evangelik 
metinlerin 
analizi (örnek : 
Lc 10, 29-37 ; 
Mt 25, 31-46), 
kötülüğe karşı 
koymak için 
somut 
hareketlerin 
önemle ortaya 
konulması. 
 
□ Dünden ve 
bugünden 
şahitler ki, 
tanrının 
kötülüğe karşı 
savaşma 
davetine cevap 
verenlerdir, 
enerjilerine 
sahip olarak 
dayanışmaya 
bağlı daha 
insancıl bir 
dünyayı 
meydana 
getirmeye 
ortak 
olmuşlardır. 
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1.Derece Giriş 2: Birisine acı vermek 
 

                Hristiyan  inancını kaynakları  
Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel gelirler 

İnanmak Yüceltmek Yaşamak  

□ Başkalarına 
yapılan değişik 
kötülük çeşitleri:  

• Kötülüğün 
tarzları... 

• Durumlar... 
• Tepkiler... 
 

□ Başkasına 
yapılan kötülüğün 
ağırlığı ve feciliği. 
 
□ İşlenilen ve 
maruz kalınan 
kötülüğe karşı 
hangi tepkiler? 

□ Olabilecek 
değişik tepki 
çeşitleri: 

• İntikam 
• Kısas 

(göze 
göz) 

• Bağışlama 
 
□ Birisine yapılan 
kötülük halinde, 
yetki sahibinin 
rolü, kanunun 
işlevi, ve adaletin 
gerekliliği analize 
edilir. 
 
□ İnsanlığın 
bağışlamadaki 
tecrübesi evrim 
gibidir.  

• Hesapsız 
bir 
mantığa 
giriş  

• Herşeyi 
bağışlaya
bilir 
miyiz? 

• Hatır: 
bağışlama
k 
unutmak 
değildir, 
yapılan 
kötülüğün 
biçimini 
değiştirme
ktir. 

□ Kutsal kitapta 
zulme uğramış 
bazı figürler (Jr 
10, 17-20; 1R 
19, 1-8; Ac 7, 
55- 8,3.) 
 
□ Kötülük 
yapanlara karşı 
İsa’nın tutumu: 

• Küçüklere 
yapılan 

kötülüğe olan 
öfkesi (örnek: 
Lc 11, 37-53) 
• Kendisine 

kötülük 
yapanları 
bağışlamasınd
an Haç 
ibadetine 
kadar: 
”Babacığım 
onları 
bağışla!” (Lc 
23,34) 

 
□ İsa’nın 
tutkusu, 
insanlığın 
düşmancıl 
durumu, eziyet 
çeken elçinin 
rotasından 
kaynak alarak 
onun kendisine 
zulmedenlere 
karşı nasıl 
davrandığını 
örnek almak 
(Mt 21, 33-41). 

□ Ölmüş ve 
diriltilmiş 
İsa’nın adıyla 
yapılan çeşitli 
şekillerde 
kutlamalar. 
 
□ 
“Babamızdan“ 
istek: “Nasıl 
ki, bizleri 
incitenleri 
bağışladıysak 
Sen de bizim 
günahlarımızı 
bağışla.” 

□ Rotayı 
intikam 
ihtiyacından 
alıp (cf. Gn 
4,23), kısas 
yolundan 
geçerek 
(örnek: 31,23-
25) sonsuz 
bağışlamaya 
kadar 
götürmek (Mt 
18,21-22). 
 
□ Merhameti 
uygulamak 
(Lc 6,36).  
 
□ Bağışlama, 
yaralanmış 
ilişkileri tamir 
etmek gibidir, 
Tanrı’nın 
rızasına uygun 
olarak 
ilişkilerin 
bulunduğu bir 
hayata girmek 
(örnek: Mt 
18,23-35). 
 
□ 
Bağışlanmanın 
uygulandığı 
bazı örnekler.  
 
□ Dünün ve 
bugünün 
şahitliği. 
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2.derece Giriş 1: İyiliğe « evet », kötülüğe « hayır » demek 
 

                           
                             Hristiyan inancını kaynakları 

 
Köklendirme ve 
varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel gelirler 

              
              İnanmak 

 
Yüceltmek 

 
Yaşamak  

□ Bir durumda 
neyin iyi ve kötü 
olduğunu 
ayırabilmek: 
• Benim için 
• Başkaları için 
 
□ Seçeneklerin 
karmaşıklığı. 
 
□ “İstediğim 
iyiliği 
yapamıyorum, 
istemediğim 
kötülüğü 
işliyorum“ (Rm 
7,18). Niçin? 

□ İstekler üzere 
çeşitli etkiler :  
• Umursamazınn 

rolü  
• Psikolojik 

düzenlemeler 
• Sosyal 

düzenlenlemele
r 

 
□ Moral 
şuurunun önemi 
ve rolü : 
• Moral 
şuurunun 
uyanmasının 
aşamaları 

• Sorumluluk/  

• Suçluluk/ 
özgürlüğe 
bağımlı 
soruşturmanı
n rolü 

• Moral şuuru 
ile; insan, 
iyiliği ve 
kötülüğü 
tanıyabilmesi 
için bir 
yoldadır. 

□ Antlaşma Tanrısı 
iyiliğe “evet“, kötülüğe 
“hayır“ demektedir: 
rahmet ve lanet (örnek: 
Dt 11, 26-31). 
□ Kutsal kitaptaki 
kavmin antlaşmaya 
sadık kalmaları ve 
Putçuluğa yenilmek 
arasında muhayyer 
kalmışlardır (örnek: 1 R 
18). 
□ Günah iki şekildedir 
(putçuluk, toplumsal 
adaletsizlik) sanki 
kötülüğe “evet“ der 
gibi(örnek: Ex 32; Am 
5,21-27). 
□ Görevinde, İsa Haç’a 
uygun seçeneklerle 
yahut da iyilik ve 
rekabetli kötülüklerle 
karşılaştırıldı (örnek: 
suçlara isteğin öyküsü: 
Mt 4,1-11 ve bunlarda 
dahilinde .; İsa’nın kötü 
ruhlara şifa vermesi ve 
şeytan kovma törenini 
başarması: Lc 4,41; 
6,18; 7,21; tutkunun 
öyküsü : Lc 22,3 ; 
Paskalya kötülüğün 
üzerindeki kesin 
başarısı.) 
 

□ Uzlaşma ayini 
sanki Hristiyan, 
Tanrının 
merhametiyle 
günahlarının 
bağışlandığını 
kutlaması 
gibidir. Üç 
önemli an: itiraf, 
günahının 
bağışlanması, 
uzlaşma 
hareketi. 
 
□ Değişik 
kutlama çeşitleri 
(keffaret olarak 
olduğu dinsel 
tören olmadığı 
bie şekilde). 
 
□ Büyük 
perhiz’in (dinsel 
tören) zamanın 
Paskalya 
kutlamalarına 
hazırlık gibidir. 
 
□ Değişime 
bakarak iyiliği 
ve kötülüğü ayırt 
etmeye çağıran 
ibadetler yapılır 
(örnek: Ps 50).  
 

□ Hristiyan 
morali iyiliğe 
“evet“ 
kötülüğe 
“hayır“ 
ilkesini taşır: 
Tanrı 
tarafından 
karşılıksız 
bağışlanan 
selam ve 
hayırlar 
gibidir.  
 
□ Moral şuuru 
haysiyeti ve 
üstünlük 
“İnsanı 
sevmeye, 
iyiliği 
yapmaya, 
kötülüğü 
yapmamaya 
çağıran ses 
gibidir“. 
(Vatican II, 
Gaudium et 
Spes, 16). 
 
□ Devamlı 
değişime 
çağıran “Yaşlı 
adamdan yeni 
adam’a“ 
(cf.örneğin, 
Col 3,5-17). 
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3. derece Giriş 2: Ölüm : Kader mi Takdir mi? 
 

                               
                               Hristiyan inancını kaynakları 

 
Köklendirme 
ve varlığın 
sorgulanması 

 
Kültürel 
gelirler  

                    İnanmak 
 
  Yüceltmek 

 
 Yaşamak  

□ Ölüm 
insanlığı 
bütünleyen bir 
parçadır. Ölüm 
rastlantıya 
bağlı değildir. 
O bizim 
kaderimizdir. 
 
□ Ölümün 
gizemli 
karakteri. 
 
□ Ölüme hangi 
anlama(lar) 
verilmelidir?  

 □ Ayırt etme: 
ölüm-kader, 
ölüm- takdir. 
 
□ Ölümün 
çeşitleri ve 
anlamları:  
• İstenilen ölüm 

(intihar) ve 
istenilmeyen 
• Başkasının 

öümü ve kendi 
ölümüm  

 
□ İnsan oğlunun 
ölümle 
karşılaşması ve 
ölüme 
alışmasında 
aldığı tutumlar 
(sosyolojik ve 
psikolojik 
yaklaşım) :  

• Matem 
işaretleri  

• Ölünün 
çevresindeki 

törenler 
□ Bazı büyük 
bilginlerin 
ölüme karşı 
bakış açıları 
(filozof ve 
din’de)  
 
□ Edebi ve 
sanatsal 
eserlerde 
ölümün konusu. 

□ İsrail halkı Tanrı’ya olan inancını 
antlaşmada ifade etti.“ Hayat ve 
ölüm için“ (örnek: Dt 30, 15-20). 
 

□ İsrail halkı hızlıca kendilerini 
ölüm ve hayat hakkında sorularla 
başbaşa buldular: Dünya hayatında 
yaşarken tek olan Tanrı’ya 
inanırken, ölümden sonra ki hayata 
açılması. 
 

□ İsa ölüm ve hayat hakkında yer 
alır:  
 

• Kültürel sistemin içinde 
(resimlerin sunumu(örnek: Lc 16, 
19-31); Hristiyan mezhebi yoluyla 
zamanların sonu olan dirilmeye 
inanç ile Yahudi mezhebi yoluna 
karşı koyar (Sadukiler ve 
Ferisiler)(örnek:Mc12,18-27) 
 

• İsa ölümden koparıyor 
(örnek: Mc 5,21-43; Jn 11,1-44) 
• İsa geleceği için görevi 
nedeniyle şiddetli bir ölümle 
karşılaştı, görevine sadıklığı 
ölümüne selam sembolünde yön 
verir. 
 

□ Dirillme ölüm mantığında bir 
ziyan gibidir; boş mezar metinleri 
(örnek: Mc 16, 1-8) 
 

□ İsa’nın ve ölülerin dirilmesinin 
birbirinden ayrılmaz bağın inancı 
(örnek: 1 Co 15, 1-58) :  
 

• Hristiyanın ölüme bakış 
Açısı 
• Ölülerle dirilerin bağı: Kutsalllar 

için kudas ayini. 
 
 

□ Cenaze 
töreni İsa’dan, 
“bu dünyadan 
Baba’ya geçiş“ 
olarak kabul 
edilir. Törenin 
başlıca 
unsurlar 
üzerinde bir 
bakış. 
 
□ Merhum 
kardeşlere 
yapılan 
ibadetin 
anlamı 
(kutsama, 
ayinlerinde, 
Tüm Azizleri 
kutsama 
töreninin ertesi 
gününde tüm 
sadık 
merhumları 
anma günü.) 
 
□ Kutsal Cuma 
gününün 
törenindeki 
sırası veya 
tutkunun ve 
İsa’nın 
ölümünün 
kutsanması. 
 
□ Haç’ın 
yolları 
(metinler ve/ 
yahutta 
sunuşlar) 
 

□ Can 
çekişenlere 
manen 
eşlik 
etmesinin 
rolü ve 
önemi.  
 
□ 
Hristiyan 
kimse 
dirilme 
umudu 
simgesinde 
yas 
tutmaya 
çağrılır, 
yaşam ve 
ölüm 
ufuğu 
içerisinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 

                                                 
106 Programme de Religion Catholique, Bruxelles 2003, s. 49-63. 



 64 

3. Yüksek Okullarda 

 Belçika’da altı tane yüksek okul mezvuttur. Bunlardan üçü Valon, diğer üçüde 

Flaman bölgesindedir. Bu okullarda dersler yedi ana bölüm altında verilmektedir. Bu ana 

bölümler çeşitli ders başlıklarıyla kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır. 

Müfredat içerisinde bulunan ana bölümler şunlardır:   

1- İnsan bilimleri (102 saat) 

2- Kutsal kitabın yazılması (216 saat)  

3- İman esasları (216 saat) 

4- Hristiyan ahlakı (96 saat) 

5- Dinsel tören ve ayinler (96 saat) 

6- Klise ve dinler tarihi (168saat) 

7- Metodolojik ve pedegolojik yöntemler (278 saat) 

Bunun yanında staj müfredatları vardır. Yüksek okullarda mezun olacak 

öğrencilerden bazıları stajlarını ilkokulda yaparlar; bazıları da orta okulu tercih ederler. 

Ilkokul ve orta okullar da Hristiyan din eğitimi vererek stajlarını tamamlarlar. 

Araştırmamız da  staj müfredatlarının detayları da verilecektir.  

Bölüm Toplam saat Ders başlıkları Kredi 
 
 
 
 
  İnsan bilimleri 

 
 
 
 
        102 

• Fesefeye giriş 
• Çağdaşlık zihniyeti ve 

sosyoloji unsurları 
• İletişime ve medyaya giriş 
• Din psikolojisi semineri 
• Hıristıyanlık ve edebiyat 

semineri 

24 
24 
 
18 
 
12 
 
24 

 
 
 
 
 
 
Kutsal kitabın 
yazılması 

 
 
 
 
 
 
        216 

• Kutsal kitabın keşfi 
• “Pentatök” tüm İncillerin 

birleştiği kitap 
• Peygamberler 
• Havalirelerin amelleri ve 

St Paul 
• İnciller 
• Temel dini bilgiler 
• Kutsal kitabı okuma 

faaliyetleri 
  

48 
24 
 
 
24 
24 
 
24 
48 
24 

 
 
 
 
İman esasları 

 
 
 
 
         216 

• Hristiyanlığa giriş 
• İman ve vahiy 
• Sorularla tanrı 
• Hristiyan insan bilimi 
• Mesih ve Meryem 
• Hristiyan ahiret bilimi 

24 
24 
36 
36 
 
36 
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• Klise bilimi 24 
 
36 
 

 
 
 
 
Hristiyan ahlakı 

 
 
 
 
           96 

• Ahlaka giriş 
• Sosyal ahlak 
• Cinsellik ve özel ahlak 

hakkında sorular 
• İnsanın yaradılışında 

oluşan ahlak sorunları 
hakkında seminerler 

24 
24 
24 
 
 
24 
 
 

 
 
Dinsel tören ve 
ayinleri 

 
 
 
           96 

• Hristiyan gizeminin 
kutlamaları: ayinlere giriş 

• Dinsel tören ve zamanı 
• Kudas ayini 
 

48 
 
 
24 
 
24 

 
 
 
 
Klise ve dinler 
tarihi 

          
 
 
 
 
          168 

• Hristiyan tarihine giriş 
• Din adamlarının 

biyografileri 
• Hristiyanlık tarihine ait 

sıcak anılar hakkında 
seminerler 

• Hristiyan kliseleri toplama 
kurumu 

• Diğer dinler 
• Hristiyan ruhaniliğe giriş 

48 
 
24 
 
24 
 
24 
 
24 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodolojik ve 
pedegojik yönler 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
          278 

• Dinsel çalışmalara giriş 
• Temel bilgilerin 

pedegojisive metodolojisi 
• ikinci bölümde 

genişletilmiş bilgilerin 
pedegojisi ve metodolojisi 

• çocukluğun ve gençliğin 
genel psikolojisi 

• grupların faaliyeti 
• orta öğretimde din dersi 
• İstişare etmek 
•  Eğitim sonunda “iş” 

hakkında seminer 
• Birlikte hazırlama,diyalog 
• Staja hazırlık hakkında 

dersler  

12 
36 
 
36 
 
 
24 
 
 
18 
24 
 
24 
8 
 
48 
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STAJLARIN MÜFREDATI (Başlangıç eğitimi) 
1. Öğretmen adaylarından ortaöğretimde ders vermek isteyenler aşağıdaki staj 

programına tabi tutulur. 

 

SENELER STAJLAR KREDİ 

Birinci 

Genel orta öğretimde gözlem 

Genel orta öğretimde etken staj 

İlkokulda gözlem 

İlkokulda etken staj 

8 

10 

8 

10 

İkinci  

Mesleki ve teknik orta öğretimde gözlem 

Mesleki ve teknik orta öğretimde etken staj 

Özel orta öğretimde gözlem 

Özel orta öğretimde etken staj 

 

8 

10 

 

8 

10 

Üçüncü  

İlkokulda etken staj 

Orta öğretimde etken staj 

Mesleki orta öğretimde etken staj 

Teknik orta öğretimde etken staj 

Genel orta öğretimde etken staj 

30 

30 

40 

40 

40 

 

2. Öğretmen adaylarından ilköğretimde ders vermek isteyenler aşağıdaki staj 

programına tabi tutulur. 107 

 

SENELER STAJLAR KREDİ 

Birinci 

Genel ilkokulda gözlem 

Genel ilkokulda yarı-etken staj 

Genel ilkokulda etken staj 

8 

10 

10 

İkinci 

Genel ilkokulda gözlem 

Genel ilkokulda etken staj 

Özel ilkokulda gözlem 

Özel ilkokulda etken staj 

8 

10 

8 

10 

Üçüncü 
Genel okulda etken staj  

Özel okulda etken staj 

80 

30       

 

 
                                                 
107 L’Institut  Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDDT) 
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4. Üniversitelerde 

 Bu bölümde,  Louvain Katolik İlahiyat Fakültesi müfredat programlarını 

inceleyeceğiz. Belçika’daki tek İlahiyat Fakültesi, Louvain Katolik Üniversitesi 

bünyesinde bulunmaktadır. Diğeri yine Flaman bölgesi Katolik Üniversite bünyesindedir. 

Bu okullara son beş yılda 300 öğrenci öğretmen olmak için kayıt yaptırmıştır. Öğrencilerin 

yıllara göre dağılım bilgilerine ulaşılamamıştır. Mezun olan öğrencilerin istihdam alanları 

okullar, kiliseler, hapishaneler, hastaneler ve garnizonlardır. Okulların tanıtılmasında 

araştırmamız genel olarak şu ana başlıklardan oluşmaktadır. 

▫ İlahiyat Eğitimi  

▫ İlahiyat eğitimi lisans diploması 

▫ İlahiyat eğitimi doktora çalışması 

▫ Ek felsefe dersleri 

▫ İlahiyat eğitimi sertifikası 

▫ İlahiyat eğitimi diploması 

 

1.1. İLAHİYAT (DİN ÖĞRENİMİ) EĞİTİMİ: 

 

 İki yıllık felsefe eğitim dönemini tamamladıktan sonra İlahiyat eğitimi çalışmaları 

altı döneme yayılmaktadır. Genel kural olarak, her dönemin İncil ile ilgili bir seminer 

içermesi gerekmektedir. 

 Din eğitiminin bu aşamasındaki hedef, İncil ışığında modern toplumun sorun ve 

meselelerine inerek; İsa’nın yaşamından sahneleri konu alan dinsel oyunu anlamaktır. 

Kutsal yazı (İncil) dışında bu program şu konuları içermektedir: 

▫ Sistematik ve temel din eğitimi 

▫ Din ahlakı eğitimi 

▫ Kilise tarihi 

▫ Eski dillerin eğitimi: İbranice, Yunanca ve Latince 

▫ Papazların din eğitimi 

 

1.2. İLAHİYAT LİSANSI 

 

 Bu lisans programı geleceğin ilahiyat hocalarını yetiştirmektedir.  

 İlahiyat yüksek okul mezunları veya ilgili makamların onayıyla, papazlık okullarını 

başarıyla tamamlamış kişiler teoloji lisansına yazılabilmektedir. 
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 Lisans programı dört sömestr üzerine yayılmıştır.  

 Her lisans talebesi her sömestr en az  bir seminer ders ve uygulamalara katılmalıdır. 

Haftalık toplam ders saati en az 7 olmalıdır.  

 Lisans programı iki tane İncil ile ilgili semineri içermektedir. Bunların en az bir 

tanesi birinci senededir. Lisansta uzmanlaşma, sahasıyla ilgili ve mini tez konusuyla 

alakalı, iki seminere katılımla sağlanmaktadır.  

 Birinci senenin sonunda öğrenci, jüri huzurunda geçen seneye ait ilahiyat 

çalışmalarını özet olarak sunarak papazlık deneyimlerini artırdığını, yeterli hale gelmeye 

başladığını ispat etmeye çalışmalıdır. 

 Bu dereceyi elde etmek için aday, enstitü müdürü onayı ve öğrenci tarafından 

seçilmiş memoire müdürü idaresi altında yaklaşık 120 sayfalık bir memoire 

hazırlamaktadır. Netice olarak bu yazı jüri huzurunda bir savunma konusu olacaktır. 

 

1.3 İLAHİYAT DOKTORASI 

 

 İlahiyat doktorası kiliseyle ilgili dönemi  tamamlamaktadır. Bu seviyenin amacı, 

ilahiyatın özel alanında sonradan kazanılmış bilgiyi genişletmek, yöntem bilim bakış 

açısının yetkisini korumak, işlenen konunun özel alanında özgün bir araştırmayı mümkün 

kılmaktır. 

Enstitü şu alanlarda İlahiyat doktorası verir:  Kutsal Yazı (İncil), Ahlak, Sistematik Din 

Bilimi, Temel Din Bilimi.Bu doktoraya yazılmanın önşartı ilahiyat lisansının bulunması ve 

öğrencinin dosyasının yetkili kurumalarca değerlendirilmesinden ibaretir. 

 

Doktoranın verilmesi şu şartları içerir: 

 Adayın iki sömestr boyunca Brüksel’de derslere devamlı olarak öğrenci sıfatıyla 

veya enstitü de asistan olarak katılması ve her iki sömestr de bir seminer ve bir dersten 

geçer not alması gerekmektedir.İET (İnstitut d’Etudes Theolojiques) müdürünün onayıyla 

bir öğretim müdürünün seçilmesi.Enstitü müdürünün onayı ve aday tarafından seçilmiş 

danışmanın fikir birliğiyle doktora tezinin konusunun belirlenmektedir. 

 Aday, birinci yılın sonunda, İET (İnstitut d’Etudes Theolojiques) enstitü 

müdürünün onayı ile kendisinin ve öğretim müdürünün kabul ettiği 3 konu arasından juri 

tarafından seçilmiş ve sunumundan 3 gün önce kendine verilmiş olan bir konuda 45 

dakikalık bir sunum yapmaktadır. 
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 Doktora tezi uygun bilimsel ihtiyaçlara cevap vermelidir. Tez içerisinde adayın tez 

danışmanı ve öğretim müdürünün zorunlu olarak bulunduğu beş kişilik bir jüri heyeti 

huzurunda açıkça sunulmalıdır. 

 

1.4 FELSEFE EK DERSLERİ 

 

 İET bir ilahiyat fakültesidir. Tamamıyla bir felsefe dersi vermeyi amaçlamaktadır. 

Tüm dini düşüncelerin varsayımından, rasyonellik zorunluluğu içerisinde ilave derslerinin 

organizesini sağlamaktadır. Seçilen dersler şu şekildedir: 

 Antropoloji: Vucut ve kainat (evren), lisan, tarih ve hürriyet. 

 Etik: Manevi eylem, vicdan (şuur), kanun (yasa), af (özür) ve güzel eylem.  

 Ontoloiji: Var olanın metafizik terkibi, oluşmak ve olmak. 

 İlah’ın ilanı: Ateizmler, ilahı bilmenin yolları. 

 Epistemoloji (bilim öğretimi): İnsan bilgisinin farklı seviyeleri öğretilmektedir.  

 Bu derslere, sosyal felsefe ve evren bilimi dersleri ile birlikte felsefe tarihini gözden 

geçirme ve bazı felsefi metinlerinin okunması ilave edilmektedir.  

 Öğrenci Enstitüde ilk iki yıl içerisinde felsefe programını takip ederken, bitirme 

sınavı (olgunlaşma sınavı) dönemine ait ve özellikle İncil’e bağlı olan her kişi bitirme tezi 

dönemine atılmadan önce jüri huzurunda felsefe sınavı geçirmektedir.  

 

 

1.5 İLAHİYAT BİTİRME BELGESİ 

 

 Enstitüde en az 4 dönemden ve İncil’i açıklama ve anlatma sınavını başardıktan 

sonra öğrenci elde ettiği çalışmanın neticesinde İlahiyet bitirme belgesi almaya hak 

kazanmaktadır. Bu belge kilise yasaları tarafından bir çalışma balgesi olarak kabul 

edilmemektedir. 

 

1.6 İLAHİYAT BİTİRME DİPLOMASI 

 

 İlahiyat bitirme diploması beş yıllık öğrenim sürecini tamamlamış ve dört tane 

sınavı başarmış her öğrenciye verilmektedir. Bitirme tezini tamamlayan öğrenciler Lisans 

Diplomasını almaya hak kazanmaktadır. 
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 ÜCL ( Leuven Katolik Üniversitesi) DOKTORA ÇALIŞMASI 

 Bu çalışma Louven Katolik Üniversitesinin İlahiyat Fakültesinin sınıflarının 

derslerini içermektedir. Aşağıdaki tablolarda derslerin kodları, derslerin isimleri ve toplam 

saatleriyle kredi durumları yer almaktadır. 

 

2.1 THEO 11BA BİRİNCİ SINIF DERSLERİ 
 

 
Teoloji ve Din Bilimleri  
 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1000 Dinin Genel Metodolojisi 30 saat 5 kredi 

THEO1110 İncile Girişi  105 saat 9 kredi 

THEO1120 Dinler Tarihine Giriş 45 saat 4 kredi 

THEO1130 Tarihe Giriş 60 saat 5 kredi 

THEO1140 İnancın Temeli (Akaid) 60 saat 4 kredi 

THEO1160 Hristiyanın Sembolleri ve Kültürü 45 saat 4 kredi 

THEO1170 Din Ahlakı  60 saat 4 kredi 

THEO1190 Din ve Ruhanilik (Maneviyat) 30 saat 3 kredi 

 

 
Felsefe ve İnsan Bilimleri (mecburi ders)  
 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

FILO11131 Felsefeye Giriş 45 saat 4 kredi 
PSP1123 Sosyoloji 30 saat 3 kredi 

ESPO1120 Psikoloji 30 saat 3 kredi 
PILO1260 Metafizik 45+30 saat 5 kredi 

 

 
Dil 
 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO01150 
Yunanca  İncilin’deki Dini Kutlamalar 

ve Ayinler 
30+15 saat 6 kredi 

ANGL1816A Felsefe (İngilizce)  30 saat 2 kredi 

ESPA1800 İspanyolca metni algılama 60 saat 2 kredi 
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NEER1810 Flamanca genel olarak metni algılama 60 saat 1+2 kredi 

ITAL1800 İtalyanca metni algılama 60 saat 2 kredi 

ALLE1800   Önemli konular (Almanca) 60 saat 2 kredi 

 

Fransızca bilmeyen öğrenciler diğer öğrenciler gibi Fransızca dersleri modern dil 

olarak takip etmektedir.  

Dil bölümünde bir öğrenci 30 saat ders görmek mecburiyetindedir. 

 

2.2 THEO 12 BA  İKİNCİ  SINIF DERSLERİ 
Dinin Temelleri (mecburi eğitim) 
 

Dersin kodu Ders 
Toplam 

saat 
Kredi 

THEO01211 Eski Ahit: Pantateuque  Tarihi Kitap   45 saat 4 kredi 
THEO1200 İnanç Tarihi 30 saat 3 kredi 

THEO1281 
Hristiyanlık (isevilik)Tarihi: 

Bulunduğumuz asrın 
45 saat 4 kredi 

THEO1261 
Hristiyanlık ve kurtuluş (Günahlardan 
bağılşanma) (Ebedi hayatı kazanma) 

45 saat 4 kredi 

THEO1250 Din Ahlakı 30 saat 3 kredi 
THEO1351 Ailevi ve Cinsel Ahlak  45 saat 3 kredi 
FILO1270 İnsan Felsefesi (Bilinç) 30+30 saat 5 kredi 
FLTR1630 İnsan Bilimlerinde Mantık ve Muhakeme 30 saat 3 kredi 
FLTR1760 Latene giriş  30+30 saat 6 kredi 

ANGL1816A İngilizce metni anlama 30 saat 2 kredi 

ESPA1800 İspanyolca metni anlama 60 saat 
 
     2 kredi 

NEER1810 Flamanca metni anlama 60 saat 2 kredi 
ITAL1800 İtalyanca metni anlama 60 saat 2 kredi 
ALLE1800 Almanca metni anlama 60 saat 2 kredi 

 

*Fransızca bilmeyen öğrencilere modern dil dersi olarak  Fransızca bir ders takip 

etmelerine izin verilmiştir.   

*Bu programda kayıtlı olan öğrenciler FILO 1260 kodlu dersten ve pratik alıştırmalarından 

muaf tutulmuştur.   

 

Teoloji  

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1291 Eski Ahit: Zebur ve Tevrat 30 saat 2 kredi 
THEO1221 Yeni Ahit: Paul’un mektupları 30 saat 2 kredi 
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THEO1381 Hristiyanlığın Tarihi: Eski Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1271 Hristiyanlığın Tarihi: Orta Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1251 Hristiyan Kutlamalarında sorular 30 saat 2 kredi 
THEO1231 Hristiyanlığa giriş: Vaftis ve Kutsama 30 saat 3 kredi 

 

Dinlere Giriş 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1241 Hinduizm  30 saat 2 kredi 
THEO1311 Yahudilik  30 saat 2 kredi 

 

Sosyal Bilimler ve Pratik Teoloji 

 

Dersin kodu Ders 
Toplam 

saat 
Kredi 

PSY1402 Din Psikolojisi 30 saat 3 kredi 
SOC2431 Din Sosyolojisi 30 saat 3,5 kredi 

THEO1323 İman Eğitimi (Gençlerde) 30 saat 2 kredi 
THEO1361 İnançlar ve Dinler arası Diyalog 30 saat 2 kredi 
THEO1201 Kilise yasalarına uygun haklar ? 30 saat 2 kredi 

 

Eski Diller  

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

GLOR1631 İbranice İncil 45 saat 6 kredi 
GLOR1632 İbranice İncil  45 saat 6 kredi 
THEO1230 Hristiyanlıkta Latince okuma parçaları 30saat 2 kredi 
THEO1240 Yeni Ahitte Yunanca okuma parçaları 30 saat 2 kredi 

 

2.3 THEO 13 BA ÜÇÜNCÜ  SINIF DERSLERİ 

Zorunlu Dersler 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1222 Yeni Ahit: Matta, Markos, Luka  60 saat     4kredi 

THEO1202 Kilise Büyükleri 45 saat 4 kredi 

THEO1262 Tek tanrıcılık ve Teslis inancı 30 saat 3 kredi 

THEO1292 Kilisenin Tarihçesi ve Uygulama 90 saat 6 kredi 

THEO1312 Din Toplum Ahlakı 45 saat 4 kredi 



 73 

 

Bitirme Tezi ve Araştırma 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1300 Bitirme tezi ve araştırma 20 saat 10 kredi 
ANGL2410 İngilizce karşılıklı iletişim 30 saat 2,5 kredi 
ESPA2410 İspanyolca karşılıklı iletişim 30 saat 3 kredi 
NEER2410 Flamanca karşılıklı iletişim  30 saat 3 kredi 
ITAL2412 İtalyanca karşılıklı iletişim 30 saat 3 kredi 
ALLE2410 Almanca karşılıklı iletişim 30 saat 3 kredi 

 

Seçmeli Dersler 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1212 Eski Ahit: Peygamberler 30 saat      2 kredi 

THEO1332 
Yeni Ahit: Jean’ın Evanjili  

(Matta, Markos, Luka) 
30 saat 3 kredi 

THEO1382 Hristiyanlığın Tarihi: Modern Çağ 30 saat 3 kredi 
THEO1252 Allah ve Dinsizlik 30 saat 3 kredi 

THEO1232 
Hristiyanlığa Giriş: İnsanın ölümünü 

ve dirilişini canlandıran ayin 
30 saat 3 kredi 

 

Dinlere Giriş 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 
THEO1342 Budizm  30 saat 2 kredi 
GLOR1531 Arap Dünyası ve İslam Toplum Tarihi 30 saat 3 kredi 

 

 

Sosyal Bilimler ve Pratik Teoloji 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

PSY1402 Din Psikolojisi  30 saat 3 kredi 
SOC2431 Din Sosyolojisi 30 saat 3,5 kredi 

THEO1322 Büyüklerde İman Eğitimi 30 saat 2 kredi 
THEO1242 Din ve  Medya 30 saat 2 kredi 
THEO1362 Din ve Sanat 30 saat 2 kredi 
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Eski Diller (Seçmeli) 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

GLOR1631 İbranice İncil 45 saat 6 kredi 
GLOR1632 İbranice İncil 45 saat 6 kredi 
THEO1230 Hristiyan Latincesi okuma parçaları  30 saat 2 kredi 
THEO1240 Yeni Ahitten Yunanca okuma parçaları 30 saat 2 kredi 

 

 

 

Ek Seçmeli Dersler 

 

Dinlere Giriş 

 

Dersin kodu Ders 
Toplam 

saat 
Kredi 

THEO1342 Budizm 30 saat   2 kredi 
THEO1341 Hinduizm 30 saat   2 kredi 
GLOR1531 Arap dünyası ve İslam Toplum Tarihi 30 saat   3 kredi 
THEO1311 Yahudilik   30 saat 2Kredi 

 

 

 

 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1212 Eski Ahit: Peygamberler 30 saat 2 kredi 
THEO1291 Eski Ahit: Zebur ve Tevrat 30 saat 2 kredi 

THEO1332 
Yeni Ahit: Jean Evanjili  
(Matta, Markos, Luka) 

30 saat 2 kredi 

THEO1221 Yeni Ahit: Paul’un mektupları 30 saat 2 kredi 
THEO1381 Hristiyanlığın Tarihi: Eski Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1271 Hristiyanlığın Tarihi: Orta Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1382 Hristiyanlığın Tarihi: Modern Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1251 Hristiyanlık Kültür Bilim soruları 30 saat 2kredi 
THEO1252 Allah ve Dinsizlik 30 saat 2 kredi 

THEO1231 
Hristiyanlığa Giriş: Vaftiz ve 

Kutsama 
30 saat 3 kredi 

THEO1232 
Hristiyanlığa Giriş: İsa’yı ekmek ve 

şarapla kutsama ayini  
30 saat 3 kredi 
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Sosyal Bilimler ve Pratik Teoloji 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

PSY1402 Din Psikolojisi 30 saat 3 kredi 
SOC2431 Din Sosyolojisi 30 saat 3,5 kredi 

THEO1322 Büyüklerde İman Eğitimi 30 saat 2 kredi 
THEO1323 Gençlerde İman Eğitimi 30 saat 2 kredi 
THEO1242 Din ve Medya 30 saat 2 kredi 
THEO1361 İnançlar ve Dinler arası Diyalog 30 saat 2 kredi 
THEO1362 Din ve Sanat 30 saat 2  kredi 
THEO1201 Kilise yasalarına uygun haklar 30 saat 2 kredi 

 

2.4 THEO 13 PS ÜÇÜNCÜ  ÖZEL PROGRAM 

 

Dersin kodu Ders 
Toplam 

saat 
Kredi 

THEO1110B İncile Giriş: Eski Ahit 30 saat 3 kredi 
THEO1110C İncile Giriş: Kutsal Yazı 30 saat 2 kredi 
THEO1211 Eski Ahit: ……. Tarih Kitapları 45 saat 4 kredi 
THEO1291 Eski Ahit: Zebur ve Tevrat 30 saat 2 kredi 

THEO1130B Yeni Ahit: Paul’un mektupları 30 saat 2 kredi 
THEO1200 Tarihe Giriş: Tarihi eleştiri 30 saat 2 kredi 
THEO1281 İnanç Tarihi 30saat 3 kredi 
THEO1261 Hristiyanlığın Tarihi:  45 saat 4 kredi 
THEO1251 Hristiyanlığın Tarihi: Eski Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1231 Hristiyanlık ve Kurtuluş 45 saat 4 Kredi 
THEO1250 Hristiyanlık Kültür Bilimi ile ilgili sorular.  30 saat 2  kredi 
THEO1231 Hristiyanlığa Giriş: Vaftiz ve Kutsama 30 saat 3 kredi 
THEO1250 Din Ahlakı 30 saat 3 kredi 
THEO1351 Aile ve Cinsel Ahlak 45 saat 3 kredi 
THEO1190 Din ve Ruhanilik   30 saat 3 kredi 
THEO1402 Din Psikolojisi 30 saat 3 kredi 
SOC1431 Din Sosyolojisi 30 saat 3,5  kredi 

THEO1150 İncil Yunancasına giriş 30+15 saat 6 kredi 
THEO1300 Bitirme Tezi çalışması 20 saat 10 kredi 

 

Çift seneler 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THEO1110B İncile Giriş: Eski Ahit 30 saat 3 kredi 
THEO1110C İncile Giriş: Kutsal Yazı  30 saat 2 kredi 
THEO1212 Eski Ahit: Peygamberler 30 saat 2 kredi 
THEO1222 Yeni Ahit: Matta, Markos, Luka 60 saat 4 kredi 
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THEO1130B Tarihe Giriş: Tarihi eleştiri 30 saat 2 kredi 
THEO1382 Hristiyanlığın Tarihi: Modern Çağ 30 saat 2 kredi 
THEO1200 İnanç Tarihi 30 Saat 3 kredi 
THEO1202 Kilise büyükleri 45 saat 4 kredi 
THEO1252 Allah ve dinsizlik 30 saat 2 kredi 
THEO1292 ……………. 90 saat 6 kredi 

THEO1232 
Hristiyanlığa giriş: İsa’yı ekmek ve 

şarap ile kutsama ayini  
30 saat 3 kredi 

THEO1250 Din Ahlakı 30 saat 3 kredi 
THEO1312 Toplum ve din ahlakı  45 saat 4  kredi 
THEO1190 Din ve ruhanilik 30 saat 3 kredi 
PSY1402 Din psikolojisi 30 saat 3 kredi 
SOC2431 Din sosyolojisi 30 saat 3,5 kredi 

THEO1150 Yunanca İncil’e giriş 30+15 saat 6 kredi 
THEO1300 Bitirme tezi   20 saat 10 kredi 

 

 

 

 

 

DOKTORA ÇALIŞMASI 

3.1 EĞİTİMİN HEDEFİ 

 

Din Eğitimi alanında, üniversite düzeyinde lisans diploması alacak şekilde kişinin, 

Hristiyanlık dini ve diğer dinler hakkında bilgisini ve becerisini artırmak Uzakdoğu 

dinlerinde, Hristiyanlık ve İslam  dini konusunda  formasyon sahibi bir birey yetiştirmek 

ana amacı oluşturmaktadır. 

 

3.2 KAYIT ŞARTLARI 

 

Bu iki yıllık program yüksek okul diploması olan herkese sunulmaktadır. Program 

bitiminde başarılı olan her birey diploma almaya hak kazanmaktadır.  

 

3.3 EĞİTİMİN GENEL ALT YAPISI 

 

Bu program 300 saat ders (30 kredi), seminerler ve üç sayfalık bir çalışmaı 

içermektedir. Kişisel Eğitim Projesi ekim ayında sorumlu kişiye verilmektedir. Sorumlu 

kişi üniversitenin onayıyla programın içersindeki dersler dışında başka dersler de tercih 

edebilmektedir.      
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PROGRAM İÇERİĞİ 

 

Genel olarak: 30 saat (4 kredi) 

Dinler tarihine giriş 45 saat (4 kredi) 

Alanlar: 2×60 saat (2×6 kredi) aşağıdaki dört alandan en az ikisi seçilmek 

zorundadır. 

 

Hindistan ve uzak doğu dinleri 

 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THE 03170 Dinlerin Kıyaslanması 30 saat  2,5 kredi 
GLOR2816 Hindistan Felsefe Tarihi  12 saat  2 kredi 

GLOR2817 
Uzak Doğu Dinleri ve Felsefe Tarihi 

(Çin, Kore, Japonya) 
30 saat  4 kredi 

GLOR2839 Chaire satsuma  15 saat  
SREL2001 Seminer: Hinduizm ve Hristiyanlık  30 saat  3 kredi 
SREL2002 Seminer: Budizm ve Hristiyanlık 30 saat  3 kredi 

 

İkinci sınıfta 2 tane seçmeli ders vardır. 

Yahudilik 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

RELİ2011 Pantatogue ve Tarihi Kitaplar 30 saat  3 kredi 
RELİ2012 Nebevi Kitaplar 30 saat  3 kredi 
RELİ2482 Yahudilik  30 saat  2,5 kredi 
SREL2010 Yahudi dinin Tarihi 30 saat 2,5 kredi 
SEL2011 Seminer: Yahudilik ve Hristiyanlık 30 saat 3 kredi 

 

 

İslam 

Dersin kodu Ders 
Toplam 

saat 
Kredi 

GLOR1806 Kuran Yazıları (ayet) 30 saat 6 kredi 
GLOR2812 İslam Dininin Tarihçesi 30 saat 4 kredi 

FILO1282 
III. Felsefe Tarihi: Arap Felsefesinin 

Tarihçesi 
30 saat 

3 kredi 

FILO1282 Arap Felsefe metinlerini açıklanması 30 saat 4 kredi 

SOC2445 
Özgün İslam Sosyo- Antropolojisi  

(çevre bilimi) 
30 saat 

3,5 kredi 

SREL2022 Seminer: İslam ve Hristiyanlık  30 saat 3 kredi 
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İnsan Bilimleri (Halk bilimi) (60 saat-6 kredi) 

Dersin kodu Ders Toplam saat Kredi 

THE03140 Din Felsefesi 30 saat 2 kredi 
SREL2030 Avrupa’da Dinler 30 saat 2,5 kredi 
OST1402 Din Psikolojisi 30 saat 3 kredi 

PSY2043 
Din Psikolojisinin Derinleştirilmiş 

Soruları 
30 saat 

3 kredi 

HIST2590 Sosyo- Dinler araştırması 30 saat 3,5 kredi 
SIC2431 Din Sosyolojisi 30 saat  3,5kredi 

SIC2444 
Din ve Senbolikleşmiş Sistemler:  

Gènese ve Temel 
30 saat 

 3,5 kredi 

ANTR3106 
Sembolikleşmiş Sistemlerin derin 

analiz Semineri 
30 saat 

    3,5 kredi 

ANTR3105 Kültürel çevre bilimi: Derin sorular 30 saat     3,5 kredi 
 

 

Ek- Dersler (90 saat- 10 kredi) 

Dersin 

kodu 
Ders Toplam saat Kredi 

FLTR2161 Afrika Kültürleri ve sözlü Edebiyat 30 saat 3 kredi 
SREL2020 Laik Humanizm  30 saat 2,5 kredi 
RELI2540 Diğer Dinler Hristiyan Din Bilimi 30 saat 2 kredi 
RELI2870 Avrupa dışı Musevi Dini akımı 30 saat 2,5 kredi 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BELÇİKA OKULLARINDA KATOLİK DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİ 

A. KATOLİK DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİNDE ARANAN 

ÖZELLİKLER 

Öğretmen, belli bir mesleki formosyona sahip, fertleri ve toplumu belli gayeler 

doğrultusunda planlı, programlı, metodlu ve şuurlu bir şekilde yetiştirmeye ve 

yönlendirmeye çalışan, bir meslek elemanı ve san’atkardır. Öğretmenin yaptığı işin adı ise; 

öğretmenliktir. 

Öğretmenlik, sevgi, samimiyet, fedakarlık, idealistlik vb. gibi çok önemli ve üstün 

meziyetlerin kişinin nefsinde toplaması gereken bir meslek dalıdir. Kendilerine teslim 

edilen yüzlerce, binlerce ayrı kişilik ve karakteristik özelliklere sahip çocukları ve gençleri 

eğitebilmek; ancak bir san’atkarlığı gerektirir. Bu bakımdan öğretmenlik, birtakım 

kabiliyet, beceri, sevgi, fedakarlık vb. özelliklere sahip olmayan insanların altından 

kalkabilecekleri bir iş veya meslek değildir. 108 

Genel olarak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:  

1. Özel alan bilgisi 

2. Genel kültür 

3. Kişilik ve karakter 

4. Pedagojik formasyon. 

 

Belçika’da liseyi bitiren her birey üç yıl ilahiyat fakültesinde Katolik din eğitimi 

aldıktan sonra öğretmen olabilmektedir. Bunun yanında Katolik ilahiyat yüksek 

okullarında beş yıl din eğitimi alan kişilerde öğretmenlik yapabilmektedir. Son zamanlarda 

Katolik din dersi öğretmenliğine olan ilgi azalmıştır. Bundan dolayı diğer branş 

öğretmenleri akşam okullarına giderek, din eğitimi almak suretiyle Katolik din derslerine 

girmeye hak kazanmaktadır. Hatta bu durum öğretmenlerin okullarda toplam 22 saatlik 

ders kredilerini doldurmalarına yardımcı bir unsur olduğundan diğer öğretmenelere göre 

bir ayrıcalık olarak kabul edilmektedir. Ayrıca liseyi bitirdikten sonra yine akşam 

okullarında Katolik din eğitimi  ve pedagojik formasyon alan kişiler de din dersi öğretmeni 

olabilmektedir. Öğretmen olabilmek için en az lise eğitimi olan bir kişi iki yıl pedagoji ve 

                                                 
108Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretimiinde Metodlar, TDV. Yay., Ank. 2005, s. 14-15. 
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din eğitimi almak durumundadır. Pedagoji eğitimi 180 krediye karşılık gelmektedir. 

Okullara göre programın içeriği değişmekle birlikte 920 saatin üstünde, din eğitimi 

görülmektedir. Rahibeler yalnız Katolik okullarında derse girebilmekte devlet okullarında 

ders verememektedir. 

Din dersi öğretmeni özellikle teslis inancına olan bağlılığını kalbinde iyice 

yerleştirmelidir.  

Din eğitimcisi bir birine bağlı üç derece ile öğrendiklerine inandığını göstermelidir.  

Birinci derece:  

Öncelikle din eğitimcisi kiliseye olan inancını göstermelidir. Öğretmen inancını 

açıklamadan da davranışlarıyla din eğitimcisi olduğunu diğer kişilere yansıtmalıdır.  

Onun kiliseye bağlılığı Mesihe ve Hristiyanlık dinine olan imanına şahitlik 

etmelidir. 

 

Ikinci derece: 

Mesleğinde kaliteli bir eğitimci olduğunu ortaya koymalıdır.  

Verdiği dersleri öğrenciye iyi bir şekilde aktararak öğretme sorumluluğunu yerine 

getirmiş olmalıdır. 

 

Üçüncü derece: 

Öğretmen özel hayatında davranışlarına, hal ve hareketlerine dikkat etmelidir. 

Toplum için model insan ve inançları uğruna her türlü fedakarlığı yapabilecek bir 

kahraman olması gerekmektedir. Insani ilişkilerde dürüstlüğü ön planda 

tutmalıdır.109 

 

B. KATOLİK DİN DERSLERİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM  

STRATEJİLERİ 

Her disiplinde olduğu gibi dini eğitim metodları doğaçlamalara veya  rastlantılara 

bırakılamamalıdır. Aksine, bu metodoloji öğrencilerin derse katılımlarını ve öğrencileri 

canlı tutmalarını sağlarlamalıdır. Bunun içindir ki pedagojik eğitim büyük bir önem arz 

etmektedir. Çünkü dini eğitim hem bir meslek hem de uygulayabileceğimiz bir kavramdır.  

 

 
                                                 
109Andre Fossion, Jacques Piton vs., Guide Methodologique pour l’Ensiegnement Religieux au Cycle 
Secondaire, Lumen Vitae, Bruxelles 1990, s. 90. 
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Canlı bir iletişim (oluşturmak) kurmak: 

Bir sınıfın canlı olabilmesi için, öğretmen öğrencileri için ne istediğini bilen ve 

kendinin saygınlığını koruyabilen bir kişiliğe sahip olmalıdır. (Öğrencilerin gözünde 

saygınlığını kaybetmemelidir) Bir anlamda bu durum şunu gösteriyormektedirki her 

öğrenci öğretmeninin gözünde saygın ve önemli olduğunu hissetmelidir. Öğretmen derste 

müfredatın dışına çıkmadan, öğrencilerin ihtiyaçlarına da cevap verebilmeli onları 

dinlemelidir. Öğretmen dinamik bir hava oluşturmalıdır, sınıftaki öğrenciler derse istekli 

olmalı, derse katılmalıdır. Ders soru cevap şeklinde olmalıdır.  

 

Çalışma ve karşılıklı dinleme ortamı oluşturmak: 

Pedagojik yöntemi kullanmak için şu üç temel kullanılmalıdır: 

Öğretmenin ilk etapta konsetrasyon için, çalışma havasını oluşturup o ruhu 

öğrencilere yayması gereklidir. Öğretmen, öğrencilerin ani çıkış ve tepkilerine karşı 

olumsuz tepki vermemeli buna hazırlıklı olmalıdır. Öğrencinin her türlü ihtiyacına cevap 

vermelidir. Öğrencinin fikirlerini dikkate almalıdır, (zıt olsa bile) onu önemsemelidir. 

Böylece öğrenci motivasyona ulaşıp derslerde de daha başarılı olacaktır. Öğrencinin 

düşüncelerine set vurup onu engellememelidir. Öğrenci düşüncesini ifade edebilmelidir. 

Bu düşüncelerini ileriye taşıyıp öğrencinin ufkunu genişletmelidir.  

Öğrenci öğretmen ilişkisinde veya öğrenciler kendi aralarında birbirlerini dinlemeyi 

öğrenmelidir. Öğretmen bu ortamı oluşturmalıdır. Gerçeği bulup ortaya koymak için 

karşılıklı müzakerelerde baivurulmalıdır. Bu müzakereler esnasında öğrenciler birbirlerine 

olan saygınlıklarını kaybetmemelidir. Yani sınıf bir bütün içinde dayanışma halinde 

olmalıdır.  

Bu ortam oluştuktan sonra öğrenci ve öğretmen birbirlerine saygınlıklarını 

kaybetmeden, bahsedilen o konuda istedikleri gibi fikirlerini dile getirebilme cesaretini 

kazanmalıdır. Öğretmen, öğrenci üzerine pedagojik girişimlerini değerlendirmelidir, 

kullandığı pedagojik yöntemin öğrenciler üzerinde etkisi var mı yok mu diye kendini 

sorgulamalıdır. 
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Motivasyonu uyandırmak: 

 Her pedagojik girişimin başarısı öğrencinin motivasyonuna dayanmaktadır. 

Öğretmen akıllıca davranmalıdır. Yani konuyu açıp öğrencinin dikkatini çekmelidir. 

Konuyu ortaya koyup öğrencileri konu üzerinde düşünmeye, soru sormaya ve akabinde 

cevabını yine kendilerine buldurmaya sevk etmelidir. Bunları yapabilmesi için şu 

materyalleri kullanması gerekir: Bir metin, şaşırtıcı bir olay, hayati bir sorun, gazeteden bir 

makale yahut güncel bir olay, tanıtılmak istenen bir şarkı, düşündürücü görüntüler vs... 

Bunlar öğrencinin motivasyonunu uyandırmak ve ilgisini çekmek için yeterli metotlardır. 

Öğretmenin bu metotla başarılı labilmesi için bir hayal gücüne sahip olması gereklidir. 

Dikkatli, bilgi ve becerisi iyi olan öğretmen, bu metodu rahatlıkla kullanabilmektedir. 

 

Kolaya kaçmamak: 

 Öğrenci, bilgiye basit yollardan yani kafayı yormadan ulaşmamalıdır. Yani kolaycı 

yöntem öğrenciyi bir yere ulaştırmamaktadır, onu bilgiye götürmemektedir. Aksine yapılan 

pedagojik araştırmalara göre, öğrencinin en başarılı olduğu dönem yüksek motivasyona 

ulaştığı dönem ve zorluklarla karşılaştığı zamandır. Bu onun için zorluklara karşı mücadele 

etmeyi öğrenmesi için bir fırsattır. Mücadele vereceği sorun çözümsüz bir sorun 

olmamalıdır. Öğrenme isteği öğrencide, öğrenci sorunla karşı karşıya kaldığı zaman o anda 

çözüm üretecek etkenlerin oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Öğrenci başarabileceğine 

inandığı zaman başaracaktır. Din eğitimcilerinin amacı öğrenciye bedavadan bilgi vermek 

değildir. Eğer bu tekniği kullanırsa; öğretmen, öğrenciye önemli olduğunu hissetirmiş 

oluacaktır. 

Öğrencinin önüne aşılamayacak engeller getirip onu yıldırmamak, cesaretini 

kırmamak gerekir. Öğrencide belli bir alt yapı oluşmuştur. Öğretmen bunun farkındadır. 

Öğretmenin öğrenciye vereceği görevler sınırlıdır. Aynı zamanda çözümleyemeyeceği 

görevleri vermemelidir. Öğrencinin gücünün yetmeyeceği ödevleri, görevleri, sorunları 

ona yüklemez. Ama öğrenciye zorluk esnasında sorunları çözmeyi öğretir. 

1. Katolik Din Derslerinin Genel Amaçları 

a) Yardımlaşma düşüncesini oluşturma: 

   Öğrenciler hangi durumda olursa olsun dini derslerin temel amacı sevgi ve güven 

melekelerini insanlara kazandırmaktır. Burada din pedagojisinin hedefi öğretmenin 

bilgisiyle öğrencinin eksikliklerini tamamlamaktır. Yapılan bütün bu dini pedagojik 



 83 

girişimler, ilk önce öğrenci ve öğretmen arasında dini iletişimi sağlamak içindir. Bu 

iletişimin amacı eğitiminden önce samimi ve güvenilir bir diyalog oluşturmaktır.  

            - Dini dersler: 
  Dini derslerin anlatımında anlam belirsizlikleri olmamalıdır. Konular açık ve net bir 

şekilde anlatılmalıdır. Konuların sunumunda öğretmen dolaylı anlatım yöntemlerini 

kullanmak yerine direk konuları kavratmaya çalışmalı ve bu konuda bütün marifetini 

ortaya koymalıdır. Eğer bu şartlar çerçevesinde ders verilmezse dini ders öğrencilerin 

nazarında önemini kaybeder ve öğrencinin öğrenim arzusu söner.  

b) Büyük Sayıda İnsanlara Dini Sunma: 

İnançlı olsun olmasın din dersleri bütün öğrencilere yöneliktir. Öğrencilerin 

Hristiyanlık inancını öğrenmeleri zorunlu değildir. Yani eğitim alması için Hristiyan dinine 

mensup olması şart değildir. Aktarılan bilgiler istisnasız bütün öğrencilere hitap 

etmektedir. Bu durumda öğretmen öğrenci ayırmaksızın tüm sınıfın derse katılmalarını 

sağlamalıdır.  Her öğrenci dini konumu ne olursa olsun din konusunda söz hakkına sahip 

olmalıdır.  

Din dersi öğretmenleri çalışmalarnda şu metotları kullanmalıdır: 

Öğretmen, Hristiyan inancını öğrencilere empoze etmemelidir. Fakat verdiği 

eğitimle öğrencileri meraklandırıp; soru sormaya teşvik etmelidir. Verilen dini eğitim 

inançlı öğrencilerin inançlarını olgunlaştırırken, Hristiyan inancına sahip olmayanların ise 

dine karşı ilgilerini uyandırmayı amaçlamalıdır. Öğretmenin amacı, öğrencinin dine karşı 

kapalı olan dini duygularını uyandırmaktır. Öğretmen sınıf hakimiyetini kurmalıdır. Yani 

işlenmesi gereken derslere uymalıdır. Sırf öğrencilerin konu dışı sordukları sorulara cevap 

vermeye çalışarak, ders dışına çıkmamalıdır. Öğrencilerin %84’ü dini meselelerden ziyade 

ferdi ve toplumsal sorunlardan bahsetmeyi tercih ederken yalnız %10’u dini meseleleri 

konuşmayı ön görmektedir. Öğretmenler ise öğrencilerin sorularına cevap verirken ana 

hedeften çıkmadan bu ihtiyaçlarını gidermelidir. 

 

- Ders Yılını İnşa Etmek ( Yıllık Planın Oluşturulması) 

Ders projesinin hazırlanması bir ağacın gelişimi gibi mukayese edilebilir. Mesela: 

Ağacın gövdesi senenin projesi yani hedefini oluşturmaktadır: Konular ve pedagojik 

amaçlar ağacın büyük dallarını, diğer küçük amaçlar ve konular daha küçük dalları 

oluşturur.   
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                              Din dersin hedefi 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

2. Öğretim Programları ve Ders Kitapları 

Anayasada da belirtildiği gibi Belçika’da eğitim-öğretim serbesttir. Bu sayede din 

dersinde kullanılacak kitapları ve her türlü malzemeyi kullanma hakları vardır. Çünkü 

Bakanlığın herhangi bir müdahalesi yoktur.110 Din dersinde kullanılacak kitapları öğretmen 

serbestçe seçer. Bu kitapların alınması konusunda piyasada bununla ilgili rehber kitaplar 

bulunmaktadir; ancak öğrencilerin ders kitabı kullanma alışkanlıkları olmadığından, 

öğretmenler ders programında bahsedeceği esaslardan istedikleri konuyu seçmektedirler. 

Öğretmenler genel olarak ansiklopedi, çeşitli kitap, gazete, dergi vs yerlerden  seçtikleri 

konunun fotokopisini öğrencilere dağıtmaktadırlar.    

Ilkokulda Ahlak dersi programındaki konular incelendiğinde, çocuklara basit görgü 

kurallarının anlatıldığını görüyoruz. Dersin işlenişinde belli başlı ahlaki değerlerin 

verilmesi ön plandadır. 

Dersin İçeriği ve Konuları:  

                                                 
110 Aydın, a.g.m., s.121.  

Pedagojinin 

Maksadı  

Konu 1 

2 

3 

4 

… 

1 

2 

3 

4 

… 

 
 
 
 
Yıllık Proje 
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İlkokulda Hz. İsa111 olmak üzere Tevrat ve İncil’de geçen peygamber kıssalarına 

yer verilmektedir. Hz. İsa anlatılırken Katolik inancının temel özellikleri ve ibadetleri de 

açıklanmaktadır. Yine günlük dualar ve ilahiler de öğretilmektedir. 

Ortaöğretimde dersin içeriği günlük olaylarla Hristiyan bakış açısını vermeyi 

amaçlamaktadır. Yukarı sınıflara doğru gittikçe felsefi bir karakter kazanan ders konuları 

öğretmenin seçimine göre şekillenmektedir. Hazırlanan ders kitaplarındaki başlıklar ve 

kaynaklardan çıkartılan sonuçlar şunkardır.112 

Ortaöğretim:  

3. sınıf: Kimlik sorunu. 

4. sınıf : Hristiyan bakış açısının verilmesi ve hayatın anlamı sorgulanması. 

5. sınıf: Toplum içinde uyumlu yaşamanın kuralları başkaları ile olan ilişkilerin 

düzenlenmesi. 

6. sınıf: Günümüzde Hristiyan inançları ve çağdaş düşünceler karşısında kilisenin 

durumu analtılmaktadır. 

3. Ders Anlatım Teknikleri, Araç-Gereçler 

 
1. Grup çalışması: 

Çalışmaya başlamadan evvel dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

• Çalışma materyallerini hazır bulundurmak.  

• Çocukların seviyesinden haberdar olmak.  

• Açık ve net bir şekilde çalışmanın hedefinden ve kurallarından haber 

vermek.  

• Başlamadan evvel çocuklara çalışmaları hakkında düşünme zamanı 

bırakmak.  

• Çalışma süresinden öğrencileri haberdar etmek.  

 

Çalışma esnasında dikkat edilmesi gereken hususlardır: 

• Öğretmen çocukları işleriyle baş başa bırakıp, onları dikkatlice izlemekte, 

süreye ve kuralların dışına çıkıldığı takdirde müdahale etmektedir. 

 

 Çalışmanın sonunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

                                                 
111Ministère de l’Education National et de la Culture Française, Programme de Religion Catholique dans les 
Ecoles Primaires Officielles, Bruxelles, 1993.  
112Ministère de l’Education National et de la Culture Française, Religion Catholique, Programme 
Enseignement Secondaire, Bruxelles, 1982. 
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• Her grubun sözcüsü arkadaşları için konuşur bu da onların sosyalleşmelerini 

sağlamaktadır. 

• Öğretmen öğrencilerden çalışmaları hakkında açıklamalar istemekte, bu 

açıklamalar hem yazılı hem sözlü yapılabilmektedir.  

 

2. Kelime buldurmaca: 

Bu yöntem öğrencilerin ifade ve sözlerini geliştirme bakımından faydalı 

olmaktadır. Bir konu belirlenir ve anahtar kelime seçilerek çocuklar tahtaya davet 

edilip, o kelimenin neler hatırlattığı serbestçe ifade ettirilmektedir. Niçin bu sözleri 

seçtiklerinin nedeni anlattırılmaktadır. Ardından konuyu anlatan ifade ve sözler deftere 

kaydedilmektedir. 

 

3. Resimlerle anlatım: 

İki şekilde olabilir;  

a) Öğrencilerin seçtiği resimler 

b) Öğretmenlerin seçtiği resimler 

 

a) Öğrencilerin seçtiği resimlerle dersi kavrayıp kavramadıkları test edilmektedir. Bu 

test çeşitli şekillerde yaptırılmaktadır. 

b) Öğretmenin seçtiği resimlerle anlatılacak ders konusuna uygun olarak seçilip 

sessizce izlettirilmektedir. Ardından resimde buldukları pozitif ve negatif yönler 

hakkında bilgi alınmaktadır. 

 

4. Öğrenme panosunu hazırlama: 

Dersin konusuna göre öğrencilerden resim, araştırma, yazı vs… istenilmektedir. 

Ardından panoya monte edilmektedir. Pano hazırlandıktan sonra hep beraber panoya 

bakılıp, konuyla ilgili gerekli bilgiler tekrar edilmektedir.  

 

5. Görsel ve işitsel materyallerin kullanımı: 

Çizgi film izlettirildikten sonra verilmek istenen bilgiye ulaşıncaya dek yorumlar 

yaptırılmaktadır. Amaçlanan hedefe varılınca sözü öğretmen alıp çizgi filmin 

amacından bahsetmektedir. Aynı şey diğer görsel ve işitsel materyaller ile 

yaptırılmaktadır. 
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6. Yazılı metinlerin kullanımı: 

Kutsal kitaptan bir parça alınıp okutturulduktan sonra öğrencilerden yorumlar 

alınmaktadır. Sonrasında asıl yorumlar öğretmen tarafından yapılmaktadır. Metinde 

önem arz eden kelimelerin altı çizilmektedir.  

 

7. Örnek olay incelemesi: 

Yazılı, görsel ve işitsel bir olaya öğrencilerin dikkatleri çekilmektedir.  

 Öğrencilerin şu sonuçlara ulaşmaları hedeflenmektedir. 

• Örnek olaydaki kişinin hareketleri incelettirilmektedir. 

• Davranışlarını toplum içinde uyumuna bakılmaktadır.  

• Örnek olayda olumsuz olaylar tespit ettirilmektedir.  

• Örnek olayda çıkarılması gereken sonuçlar üzerinde durulmaktadır. 

 

8. Anlatım metodu 

9. Soru- cevap metodu 

 
 

-İncilden bir metni okumayı öğrenmek: 

Burada kutsal kitabın anlayışı dört bölüme ayrılmaktadır.  

 

1. Metne duygusal yönden yaklaşmak. 

İzlenim: Öğretmen öğrencileri derse iyi bir şekilde motive etmelidir. Böylece 

öğrencileirn dersi dikkatli bir şekilde dinlemeleri sağlanılmalıdır. Örneğin: öğretmen dersi 

işlerken ya konuyla ilgili bir uzman getirmeli yahut kutsal kitabın metinlerini bir fon 

müziğiyle öğrencilere kaydettirmelidir. Burada dikkat edilesi gereken husus okuyucunun 

sesi ön planda olmasıdır. 

Anlatım: Dinletimden sonra kutsal metinler hakkında öğrenciye sorular 

yöneltilmelidir. 

Sizi etkileyen ne oldu? Dikkatinizi çeken nedir? Neden? Gibi sorular sorulmalıdır.Bu 

kutsal metinde hoşunuza giden nedir? Sizi olumsuz yönden etkileyen ne oldu? Neden? Bu 

metinde size anlamsız gelen veya dikkatinizi çeken unsurlar nelerdir?  

 

2. Metne çözümsel ve tarihi eleştirel  yönüyle yaklaşma. 

Burada metni tarihten bağımsız olarak kavratmak amaçlanmaktadır. Bu sayede metin tarihi 

süreçten ayrı olarak incelenecektir. 
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Metnin başlangıçtaki durumu nedir? 

Metnin son hali nedir? 

Onun değiştirilmesi neden ibarettir? 

 

Metni tarihi eleştirilerle incelemek yerine, metnin tarih içerisinde aldığı yere, dikkat 

etmek önemlidir: Yazarın yazdığı ortam ve yazılış sebebi, anlatılan olaylar ve yazım tarihi 

vs. Metni aydınlatmak için onu kültürel, dinsel, iktisadi, tarihi yönüyle incelemek 

gerekmektedir.  

Metni kim yazdı? 

Ne zaman yazdı? 

Kim için yazdı? 

Ne için yazdı? 

 

3. Dinin gösterdiği başarılara dikkat çekmek: 

Bu üçüncü nokta metnin çözümsel yönde toplamış olduğu bilgileri, dini kriterlere 

dayanarak düzene koyacaktır.  

St. Augustin öğretmenlerine şöyle derdi: ‘‘Anlattığınız her şeyi öyle bir tarzda 

anlatacaksınız ki sizi dinleyen inanarak dinlesin, inanarak umut etsin ve umut ederek 

seçsin’’ (Saint Augustin, De catechizandis rudibus, IV, 8) 

Kutsal kitapta bulunan metinlerin var oluş sebebi (imanı beslemek, merhamet 

duygusunu ve inanan toplumun umudu oluşu) şu üç şekilde sorgulanabilir. 

Metinler bizlere  babası, İsa  ve davranışları hakkında ne açıklamaktadır? (İmanın 

sorgulanması) 

Bu açıklamalara binaen, bu metinler tanrıya ve kendi aramızdaki hangi davranışlara 

bizi davet etmektedir? (Tanrının sevgisine cevaben iyilik yapmak) 

Yapılan iyiliğe karşılık İsa’dan mükâfat beklemek.113 

 

4. Üretim kabiliyetini ortaya koyma: 

Bu dördüncü etap etkenlikle, icadla ve üretimle şimdiki zamanı çağrıştırarak 

geçmiş etapta elde edilen bilgileri ortaya koymaktadır. Bununla iki yol açıktır: Güncel 

konuları aksettirme ve geri yazım. Bu çalılma sdeta bir sanat alanıdır. 

-Güncel konuları aksettirme: Analize ve tanrı bilimine uygun bir şekilde ikinci ve 

üçünçü devre kutsal metin sanki bize ait olan bir manayı çözmek için fikir içermekte ve 

                                                 
113Andre Fossion, Jacques Piton, a.g.e., s. 73-80. 
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sanki etkenlik için bir ilham kaynağı oluşturmaktadır. Şimdiki zamanı analiz etme 

kabiliyetiyle kutsal kitaba ait bir metin analiz edilerek geçmişle ilişki kurulmaktadır. 

Güncel konuları aksettirmede dikkat edilecek iki tuzak vardır: 

- Hazır cevap tuzağıdır. Aslında, bu günün etkisiyle kendimizde meydana gelen 

sorulara hiç bir zaman yanıt verilememektedir. Kutsal kitap bize hazır kullanabilecegimiz 

bir nesne sunmaz; fakat ilham kaynağıdır; ama her ortam ve amel için bir usul kitabı 

değildir. Ayrıca kutsal kitap bizleri icad edici bir tutumla ve mesihin diriltilmiş ruhunun 

gücüyle tarihte ortaya koyacağımız sorumluluklara ve kararlara yöneltmektedir. 

Taklit ile olmayıp hayal ve kendi görüş açısıyla kutsal kitaba güncel yaklaşım 

uygun görülmektedir. 

- Moral tuzağıda mevcuttur. Bu tuzak kutsal kitaptaki yazıları güncelleştirirken, 

hayır yönünde iman ve umudun gidişatının gözetilmemesidir. Gerçekte güncelleştirme üç 

dinsel unsur ekseninde gerçekleştirilmelidir. 

- Incil’in mesajını içerecek, kültürümüzün manasını kapsayacak, Tanrı ve Mesihi 

tanıtacak, hangi iman sözcüğü kullanılmalıdır? 

- İncil’in açtığı ümit çerçevesinde hangi Peygambersel isaretler ve sembolik 

davranışlar sergilenmelidir? 

-Geri yazım, eser alanında çeşidi ne olursa olsun iletişim yönünde bir’eser’imar 

etmektir. 

 Araştırmacılar, gizemciler, her bölümden sanat adamları kutsal kitapdan ilham 

alarak, 2000 senedir eserler meydana getirmektedir. Beşinci incil (kadınların ve erkeklerin 

4 incili okuduklarında elleriyle yazdıkları) bu eserlerin tümüne ad olmaktadır. 

Ayrıca bunlar kutsal âdetin bir parçasıdır. 

Din dersi kendisine ait olan sınırlarını korurken, öğrencinin kabiliyetlerini ortaya 

çıkarmak adına geri yazım faaliyetine çağırabilmektedir. Bu arada elde edilmek istenen, 

öğrencileri şahitliğe zorlamak yahut da  iman ilgili kararlarını almak değildir. Aslında 

amaç öğrencilerin özgürlüklerine saygı duyarak kendilerini ifade etmeye ve okuma 

sürecinden itibaren aldığını, icad edici bir yönle geriye verebilmesini sağlamaktır. Böylece 

öğrenciler durum ve isteklerine bağlı olarak ilerki hayatlarında ‘eserlerini’ imar 

edebilmektedir. Bu eserler bir gazete makalesi, levha, afiş, boyama, şarkı, dans, fotoğraf, 

tiyatro oyunu, ayin ibâdeti vs. ola bilmektedir. Bu eserlerden bazıları sınıfı, okulun 

koridorunu, mâbedini v.s. süsleyebilir veya okulun gazetesinde yer alabilir. Bu kişisel 

eserler sayesinde öğretmen öğrencisi hakkında ikinci sınamaya sahip olmaktadır. Bu da 
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öğrenciyi gizli bir sınamadır. Ayrıca imanını ve eser üretme gücünü de birleştirerek 

öğrenci kendini ortaya koymaktadır.114 

 

Özellikle ilkokulda, Kutsal metinlerin öğrenilmesi üzerinde ısrarla durulmaktadır. 

Kutsal metinlerin öğretilmesinde çizgi film, çizgi roman, film, resim, ses kaseti gibi ders 

araçlarından yararlanılmaktadır.  

Öğretmenler video, bilgisayar vs. gibi araç-gereçleri sıkça kullanmaktadır. Bir 

eğitimcinin tavsiye ettiği ders araçları şunlardır: panolar, afişler, İncil kasetleri, çizgi 

romanlar, takvim, dua cetveli, harita, oyun kartları, haç, kilisede yakılan mum, Hristiyan 

azizlerin resimleri, fişler, çicek, kukla, mikrofon, yap-boz oyunları.115 

Görüldüğü gibi dersin konuları, işlenişi, araç ve gereçleri öğretmene bırakılmaktadır.116 

Animasyon (Drama, Rol Yapma, Gösteri, Canlandırma) Dersleri  

 

Belçika’daki resmi ve özel okullarda animasyonlar (yani, “drama, rol yapma, 

gösteri, canlandırma” diye tercüme edebileceğimiz vb. etkinlikler derslerde yöntem ve 

teknik olarak kullanılmaktadır. Animasyon dersleri resmi okullarda genel olarak eğlenerek 

öğrenme anlamında; bir çeşit drama ve tiyatro oyunları şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Yapılandırmacı eğitim modeli uygulanmaktadır.  

Katolik okullarında ise bu ders, “ruhani gösteri” (l’animation spirituelle) adını 

almaktadır. Sınıf öğretmenleri ya da göstericiler (animateur - animatrice) tarafından verilen 

bu dersler bir anlamda din dersini takviye ve derste öğrenilenlerin uygulanması amacını 

taşımaktadır. Bu derslerde öğrenciler, dua ve ilahiler söylemekte, İncil metinleri okumakta 

ve derste tam bir dini hava oluşturulmaktadır.  

Animasyon dersleri, okulların durumuna göre değişmekle beraber genel olarak 

haftada iki saat olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla Katolik okullarında din dersi bu dersle 

birlikte haftada en az 4 saate çıkmaktadır.117 

 

4. Öğrencilerin Katolik Din Derslerine Olan İlgileri 

 İstatistiklere göre, Belçika da kilise okullarında okuyan öğrencilerin yarısından 

fazlası Katolik din dersini seçmiştir. Diğer resmi ve özel okullarda %70’ten fazla öğrenci 

                                                 
114 Andre Possin, Pene Molilin, Jacques Piton, Jose Tilquin, Guide Methodologiue Pour l’Enseignement 
Religeux au Cyete Secondaire, Lumen vitae, s. 78-80. 
115 Aydın, a.g.m, 129-130.  
116 Hristiyan inancına göre, Hz. İsa, bir peygamber değil, tanrıdır.  
117 Aydın, a.g.m, 129-130. 
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Katolik din dersini okumaktadır. Özellikle Kilise okullarında, anaokul, ilk ve orta dereceli 

okullarda haftada en az iki saat din dersi okuyan öğrencilerin yapılan anketlere göre bu 

derste öğretilen inanç ve görüşlere karşı tutumları pek de olumlu değildir.  

 

Aşağıdaki anketde öğrencilerin din dersine olan ilgileri görülmektedir. 

İnandığını söyleyenler % 32 (tüm öğrenciler içinde), % 40 (Kilise okullarında);  

Ateist % 9 (tüm öğrenciler içinde);  

Agnostik % 25 (tüm öğrenciler içinde), % 20 (Kilise okullarında)  

Kararsız % 21 (tüm öğrenciler içinde), % 18 (Kilise okullarında);  

Beni İlgilendirmiyor %9. 

Aynı öğrencilere önem verdikleri değerler sorulduğunda %90’oranında ki görüş: 

alış veriş, diyolog, hayattan yararlanma, iyi bir dünya için mücadele, özgür düşünce vs. 

şeklinde souları cevaplandırmışlardır. Öğrenciler,  %72 oranında Kiliseyi sevmemektedir, 

kiliseyi sevmediğini söyleyen lise son sınıf öğrencilerin oranı ise %76’dır. 

Diğer bir ankete göre Kilise okullarında inananların oranı  %40’tır. 

Bu inanan öğrencilerin %20’si düzenli, %22’si arada sırada ibadet ettiklerini 

söylemişlerdir. Yine bu öğrenciler ilkokulda aldıkları din eğitimini zevksiz ve uzaklaştırıcı 

bulmaktadır. Bu anketi nakleden ders müfettişi, sonuçları şöyle yorumlaşımtır. 

→Dünyevileşmiş bir gençlik 

→Dialog isteyen bir gençlik 

→Kendi çıkarını düşünen ve aynı zamanda diğerlerine de açık bir gençlik 

→Ahlaki, dini ve ideolojik bir gençlik 

→Metafizik ve sosyal sorunlarla ilgili bir gençlik 

→Iyi bir dünya isteyen bir gençlik 

→Genel olarak tüm derslere karşı ilgisiz olmakla birlikte, din dersine karşı daha az ilgisiz 

bir gençlik 

 Din dersi gören 1500 öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonucunda şu neticeye 

varılmıştır: 

Öğrencilerden %90’ı: ‘Dini prensiplerin ilk aşamada onların ilgi alanlarına gimediklerini 

ifade etmektedir. Fakat bu durum onların dini meselelere tamamen ilgisis oldukları 

anlamına gelmemektedir. 

 Sınıfların mevcudu yanlızca Hristiyan öğrencilerden oluşmamaktadır. Her dine 

mensup öğrenci vardır. Yapılan dini eğitim araştırmalarına göre özel eğitimde, öğrencilerin 

%32’si inançlı olduklarını belirtirken, %9’u ateist, %25’i agnostik – tanrının var olup 



 92 

olmadığını düşünmek mümkün değil’dir-, %21’i kararsız, %9’una göre ise dinin var olup 

olmaması önem arz etmemektedir. Serbest eğitimde ise, öğrencilerin %40’ı inançlıdır. 

Şaşırtıcı olay şudur ki, ateistliğin veya inançlıların yüksek bir orana ulaşacağını 

zannederken aksine burada kararsığın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bu sonuçlardan anlaşılıyor ki öğrencilerin farklı dine, farklı düşüncelere sahip olması 

derslere katılımları için bir engel teşkil etmemektedir.   

 Öğrencilerin %10’u daha çok müzakerelerde bulunmak isterken, %90’ı hayatın 

tadını çıkarmayı, sorunsuz yaşamayı tecih etmektedir. Ayrıca öğrenciler, sorunsuz bir 

dünyada yaşamayı dilemektedir. Bu sorumsuz nesil, dünyanın geleceği için  bir kaygı 

oluştururken aynı zamanda daha iyi bir yaşam oluşturma düşüncesi içersindeki beklentileri 

ve istekleri hayli şaştırıcıdır.  

 Gençler için din serbestlik ifade etmektedir. Tanrı onlar için korku ve inanç 

zorunluluğunu ifade anlamına gelmemektedir. Yine de din gençlere özgürlüğü ifade 

etmektedir. Gençler kendi kendilerine kilisenin kararlarını benimsemekte, burada 

görüğümüz gibi dini kendi lehlerine göre anlayabilmektedir. Böylece her fert çeşitli 

kayaklardan dini bilgi alarak hayat tarzına göre bir nevi kendi inanç sistemini 

oluturmaktadır. 

Gençlerin zihinlerinde tanınmış fakat sevilmemiş bir kilise imajı mevcudur.  

 Öğrencilerin %72’si kilise hakkında olumsuz bir düşünceye sahiptir. Bu oran yaşla 

yükselmektedir. Eleştirilen durum şudur: ’’Kilisenin hayata uyum sağlamaması, hantallığı, 

yaşlılığı, zaafları, otoriter davranışlarıyla, zenginlere ve güçlülere aşırı bağlılığı gençlerde 

nefret duygusu uyandırmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki gençlerden %75’i temel dinsel 

törenlere, vaftiz ve nikahlara önem göstermektedir. Bunun dışında hayatlarında din yok 

gibidir. 

Gençlerde insan haklarına bağlı bir kilisenin var oluş arzusu hissedilmektedir. 

 Öğrencilerin 2/3’sinin temel arzusu kilisenin sosyal sorunlarla ilgilenmesidir. 

Böylece şahsi davranışlarda gençler kilise tarafından uyarı beklememektedir. Onların tek 

arzuları kilisenin dünyada kardeşliğin ve adaletin sağlanmasına vesile olmasıdır.118 

 

5. Bu Derslerde Pedagojik Seviyeyi Ayarlama 

Her pedagojik girişime başlamadan önce öğretmen sınıftaki öğrenciler hakkında ön 

bilgiye sahip olmalıdır. Her pedagojik başlangıç öğrencinin yaşına, eğitim seviyesine, 

                                                 
118Andre Fossion, Jacques Piton, a.g.e., s. 5-9. 
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geçmiş bilgilere, öğrencinin anlayış çeşitleri ve yeteneklerine göre adapte edilmelidir. Eğer 

öğretmen bütün bu ön izlenimlerden sonra hataya düşerse yahut öğrencilerin üzerinde 

yanlış bir algılamada bulunursa, pedagojik deneyimlerinin askıda kalma ihtimali vardır.  

Her öğrenci sosyal, kültürel, iktisadi, ve dini bir aile ortamına sahiptir. Bu duruma 

binaen eğitimci öğrencilerin durumlarını gözönünde bulundurarak pedagojik seviyeyi 

ayarlamalıdır.  

 

 

   

 Pedagojik yöntem, öğretmenin bilgisine dayanmalıdır. Öğretmen var olan bilgisi 

sayesinde performans göstermelidir. En belirgin bir şekilde bilgiyi öğrenciye iletmelidir. 

Öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişki sınırlıdır. Bu ilişkinin amacı öğrenciye bilgiyi 

aktarmak olmalıdır. Öğrenci derste pasif değildir. Öğrencinin görevi dersi anlamak ve onu 

benimsemek olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen Öğrenci 

Aktarım 

Öğrencinin bilgiyi aynı şekil aktarabilmesi  

BİLGİNİN MERKEZİ 
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Canlandırma Modeli  

 

 

Öğretmen, öğrencinin benimsemiş olduğu bilgilere, tecrübelere ve bilgi 

zenginliğine dayanmalıdır. Özellikle bunları ortaya çıkarıp sözlü ifadelere geçirip onları 

organize etmelidir. Burada grup çalışmaları ağır basmalıdır. Öğrencilerin bu bilgi alış 

verişleri pedagojik animasyonun temel noktasıdır.  

 

Öğrenim Modeli 

Öğretmen Öğrenci 

BİLGİNİN MERKEZİ 

Animasyon (görsel) 
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Bu öğrenim metodu ne öğretmenin bilgisine dayanmaktadır ne de öğrencide 

bulunan ön bilgileri içermektedir. Öğretmen ve öğrenci ellerinde olan bilgileri kullanarak 

araç ve gereçler doğrultusunda yeni bilgiler keşfedeceklerdir.  

 

Şu üç anahtar kelime bu pedagojik metodu açıklamaktadır:     

Motivasyon: Yapma isteği yani var olan bilgiyi uyandırarak öğrencileri geliştirme 

açısından onları motive etmelidir.  

Belge düzenleme: (İnstrümentation) Öğrencilere belge, araç ve gereç vermek. 

Öğretmen öğrencilere çalışma metodu, ön bilgi gibi malzemeyi vererek bir araştırmayı 

neticelendirmelidir.  

Prodüksiyon (üretim): Proje ve malzeme ışığında yeni bir üretim meydana 

çıkarmadır. Burada en iyi öğretmen, en çok bilgi sahibi veya en çok deneyim sahibi olan 

değil; öğrencilerine alt yapıyı oluşturabilen, onlara bilgiyi en akılcı  yöntem ile 

öğretebilendir. Verilen bilgi tedrici olarak verilmelidir.  

 Burada dini eğitim ve yıl içerisindeki ilerlemeler birbirini tamamlamaktadır. Bu 

ilerlemeler şu şekilde yapılmaktadır. Öğretmen, öğrenciye her yıl derslerin birbirini takip 

ettiğini hissettirmelidir. Bu eğitim yıllarının birbirini tamamladıklarını, her yılın kendine 

has özelliğe sahip olduğunu belirtmelidir.       

 

 

Öğretmen Öğrenci 

BİLGİNİN MERKEZİ 



 96 

TABLO ÖZETİ 

 YILLIK PROJE İÇERİĞİ 
METODULOJİK 

VURGULAMA 

Birinci sene    

İkinci sene    

Üçüncü sene    

Dördüncü sene    

Beşinci sene     

Altıncı sene    

 

-Genel Lise ve Teknik Lise’de Din Eğitimi Seviyeleri 

Birinci sene 

Proje: Din eğitimi dersinde güdülen amaç Hristiyanlığın tarihe ve insanlık kültürüne ait bir 

olgu olduğunu göstermek ve keşfetmektir. Orta öğrenime (orta okul - lise) giren öğrenciler 

din konusunda çok isteklidirler. Muhakeme güçleri uyanıktır. Öğrenciler yaşadıkları 

dünyayı keşfetme arzusundadır. Bu dönem yoğun bilgi aşılama dönemidir. Öğretmen, 

güncel ve tarihi Hristiyan toplulukları hakkında onları somut bir şekilde bilgilendirmelidir. 

Onlara o toplulukların gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler gösterilmelidir. Ayrıca onların 

varoluş gayeleri ve hedefleri anlatılmalıdır.  

 

İkinci sene 

Birinci senede elde edilen bilgi ikinci senenin temelini oluşturmalıdır. Burada idrak 

edilmesi istenen şey, Hristiyanlığın insanlık tarihi içerisinde önemli yere sahip olduğunun 

vurgulanmasıdır. Öğrenci ikinci senesine geldiğinde ergenliğe geçiş dönemini 

yaşamaktadır. Bundan dolayı şahsi sorunlar yaşayabilir. Öğretmen bu noktada öğrenciye 

Hristiyanlığı iyi kavratmalıdır ki öğrenci kendi kimliğini oluşturabilsin. İkinci senenin 

amacı; öğrencinin kendini tanmasını, İncil ve İncilin içerisindeki sekramentleri anlamasını 

sağlamak, kişiliğini bu yönde geliştirmesine yardımcı olmaktır.   

 

Üçüncü sene 

Üçüncü sınıf öğrencileri çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecindedirler. Genelde kızlar bu 

geçişte erkeklerin önüne geçmektedir. Bu yaştaki gençler kendilerinden kaygılıdırlar. 

Kendi geleceklerini yapılandırmak, kendi kişiliklerini oluşturmayı hedeflemek, 

büyüklerinden yardım ve tavsiye isteyerek, özgürlüklerinden de ödün vermeyerek 
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başarılarını ıspat etmek istemektedirler. Bu durumda kendilerine görüş kapıları açılmalı, 

hayata dair yönlendirmeler yapılmalı yönlendirmelerde onlara çözümler empoze 

edilmemelidir. Din dersi, Hristiyanlığın ne kadar şuur vereceğini göstermek ve yaşam için 

olmazsa olmaz bir gerçek olarak kabul ettirilmelidir.  

 

Dördüncü sene 

Dördüncü yılında öğrenci artık Hristiyanlığı iyice benimsemiş ve bu yolda büyük bir 

mesafe katetmiştir. Hristiyanlık misyonunu üstlenmiştir ve daha çok İsa’yı tanımaya 

yönelmektedir.  

 

 

Beşinci sene 

Hristiyanlığın iletişim dönemini kapsamaktadır. Artık bu dönemde öğrenci Hz. İsa adın 

Allah ile iletişimde buluna bilem yetisine ulaşmıştır.  

 

Altıncı sene 

Artık öğrenci tebliğ edecek duruma gelmiştir.  

 

-Profesyonel  Eğitimde Din Eğitimi Seviyeleri 

Düz ve teknik okulların eğitimim metodlarıyla meslek okullarının öğretim metodları 

arasında ortak yönler vardır, bu ortak yönler dini bakımdan değerlendirilmelidir.  

 

Birinci sene 

Basit ve somut yöntemlerle yaklaşarak dinin önemi kavratılmalıdır. Hz. İsa’yı ve Hz. 

İsa’nın babasını tanımaları için kolay ve farklı usluplar takip edilmelidir.  

 

İkinci sene 

Çocuklar buluğ çağına girdikleri için yoğun şekilde sevgiye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Öğretmenler, öğrencilerin bu zaaflarından faydalanarak tanrı sevgisini aşılanmaya 

çalışılmalıdır. Sevgiden bahseden kutsal kitaptan öyküler anlatırmalıdır. Ayrıca tanrının 

insana olan güveninden bahsedilmelidir. Sakrementler, yani dini ayinlerinin öğretimi 

yapılmalıdır. 
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Üçüncü sene 

Bu dönemde gençler kendilerini tanımaya yönelerek, kimliklerini oluşturup öz güvenlerini 

kazanmaya çalışmaktadır. Kazanılan öz güven ve kimlik sayesinde Hristiyan olduklarını 

algılamaları kolaylaşmaktadır. Öğretmen bu durumdan faydalanarak kutsal kitabın 

öykülerinden de yararlanarak onları yardıma ve yaratılanı sevmeye yönlendirmelidir.  

 

Dördüncü sene 

Din doğrultusunda öğrenci hayatını şekillendirmeye davet edilir. Öğrenci dördüncü sınıfa 

geldiği zaman ayinlerin yapılış sebebini iyi kavramalıdır. Bunu kavrayarak Hz. İsa’ya 

yaklaştığına inanmaktadır. Bu yaklaşımlarla (vaftiz, nikah, evharistiya ayin’i vs...) güncel 

hayatta, bu ayinleri yaparak Hz. İsa’nın şefaatini ummaktadır.  

 

Beşinci sene 

Tanrının sadece Hristiyanların tanrısı olmadığını, bütün kainatın tanrısı olduğunu duyurma 

çabasındadır. Irk, din, millet, dil ayrımcılığı yapmadan bütün insanlığın aynı babadan 

geldiğini, birbirine kardeş olduğunu ifade ederek insanların birbirleriyle tanışmalarını 

arzulamaktadırlar. 

 

Altıncı sene 

Bu eğitim yılı içerisinde öğretmen, metodlarla ve kesin bilgilerle öğrenciye toplumsal 

yaşam için hayatın düsturlarını, insanın hayattaki hedeflerini açıklamalıdır. Hristiyanlığın 

temel inancı ve bu inancın gereklilikleri hakkında onları düşünmeye sevk etmelidir.  

 

Yedinci sene 

Bu yıl içinde, öğretmen öğrencilerine gelecekteki sosyal, ailevi ve mesleki hayatları 

hakkında düşüncelerini sorugulatmalıdır. Bu konularda öğrencilerle fikir alışverişinde 

bulunmalıdır. Hayata hazır olup olmadıklarıyla ilgili veriler oluşturmaya çalışılmalıdır.119 

 

Katolik Din Derslerinin Öğretiminde Seviyeyi Ayarlama Tablosu: 

                                                 
119Andre Fossion, Jacques Piton vs., a.g.e., s. 17-46. 
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İlkokulda din derslerinin seviyesinin ayarlanması: 

Öğrencilere din dersinin verilmesinde amaç, öğrencileri özgür düşüncelerini 

uygulmada bağımsız, sorumluluk ve hoşgörü sahibi bir kişi olarak eğitmektir.120 

 

6. Katolik Din Dersi Öğretmenleriyle Yapılan Görüşmeler 

Belçika’da devlet ve Katolik okullarında Katolik din dersi eğitimi veren 

öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmlerde öğretmenlere 17 soru 

yöneltilmiş cevapları hiç bir yorum yapılmaksızın Türkçe’ye çevrilerek  bu bölümde 

yazılmıştır. Görüşmelerde isimlerini vermek istemeyen öğretmenlerin sadece görev 

yaptıkları okullar ve bölgeleri yazılmıştır. Isimlerini verenlerin isimleriyle beraber görev 

yaptıkları okuları da yazılmıştır.  

1. Mülakat 

Chris Wouters 
Katolik Dindersi Öğretmeni 
PROVIL Lommel 
Provinciaalschool Lommel 
16 Mayıs 2007 
  

                                                 
120Ministère de L’Education National, a.g.e., s. 58-59. 

Genel Amaçlar 6-8 Yaş 8-10 Yaş 10-12 

Yaş 

Kutsal metinleri görmek, dokunmak ve genel olarak 
tanımak 

Yoğun Orta Orta 

Tevrat ve İncili ana noktaları ile tanımak   yoğun Orta 

Dört İncili ve bölümlerini tanımak   yoğun Orta 

Tevrat’ta anlatılan kuralları ve peygamberleri 
tanımak 

 Az Yoğun 

Kutsal Kitaptan bir metni günümüze göre 
yorumlama 

  Az Az 

Bir İncil metnini yeniden açıklamak; sözle Yoğun Orta Orta 

Bir İncil metnini yeniden açıklamak; resimle Yoğun Orta Orta 

Bir İncil metnini yeniden açıklamak; jest ve mimikle Yoğun Orta Orta 

Bir İncil metnini yeniden açıklamak; jest ve mimikle Yoğun Orta Orta 
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- Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 

- Grupların büyük ve homojen olması derslerin anlatımını zorlaştırmaktadır. Bazı 

sınıf çalışmalarında ve sınıfın atmosferinin pozitif olup olmamasında öğrenci sayınısının 

etkisi büyüktür. Benim ders verdiğim sınıflar örneğin, A bölümü öğrencilerinden 

oluşuyorsa; derse olan ilgi de okadar iyi olmaktadır. Dersin hedefine ulaşmasında 

öğrencilerin ilgi ve alakaları da önemli bir etkendir. 

 

- Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklar yaşıyorsunuz? 

Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

- Aslen zor bir soru gelmiyor. Fakat her şey konuşulabilir, tabum yok. Tabii sorular 

samimi bir niyetle sorulursa ciddiye alır ve cevaplamaya çalışırım. Bazı öğrenciler sınıfı 

güldürmek veya daha başka nedenlerle sorular sorarlar bunları ciddiye almıyorum. Ayrıca 

çok özel şahsımla ilgili soruları da geri çeviriyorum. 

 

- Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

- Genellikle iman konuları öğrenciler için zor gelmektedir. Ölümden sonra ki hayat, 

Hz. İsa’nın dirilişi ve bizim dirilişimiz, Meryem anamızın bakireliği gibi konular 

öğrenciler için oldukça anlaşılması zor konulardır.  

 

- Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?  

-Öğrencilerin sınıf içindeki soru sormaları derse ilgi göstermeleri ve onlara 

verdiğim ödevleri yapmaları davranış biçimleri benim için değerlendirme kriterleridir. 

Buna göre sınfın A veya B olması bu konuda etkilidir. A sınıfındaki öğrencilerin derse 

daha çok önem verdiklerini söyliyebilirim 

 

 - Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

- Katolik okullarında dinin önemi oldukça büyüktür, diğer okullar için aynı şeyi 

söylememiz mümkün olmayabilir. Bu, okulların yapılarına göre değişmektedir; çünkü 

diğer okullarda din dersi seçmeli ders olarak verilmektedir. Okulun bu konudaki görüşü 

büyük önem arz etmektedir. Bizim okulumuz yani görevde olduğum okul, bütün dinlere 

açıktır (pluralist)tir. Bu görüşün menfi yönü de branş sınıfınızın dışında nötral olmamız 

gerekmektedir, bu da bazen zor olmaktadır. 
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-  Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler verebilir 

misiniz? 

- Buna üç numaralı soruyu cevaplarken biraz değindim. Maalesef öğrenciler 

okumayı ve öğrenmeyi zor buluyorlar, tabii din dersine gelince bu dersin gerekli 

olmadığını düşünüyorlar. Müsamaha, yardımlaşma, anti ırkçılık ve sosyal gelişim gibi 

konular benim için çok önemlidir; fakat öğrenciler için sıkıcı, gereksiz ve karşılığında bir 

maddiyat kazanılmayan dersler olarak değerlendirilmektedir. Kısaca öğrenciler için 

öncelik gerekçe o derse ihtiyaç var mı? Yok mu? yargısıdır. 

 

- Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

- Sanırım biz din dersi öğretmelerinin öncelikli görevi sırf teori değil; verilenlerin 

hayata geçirilmesi, hissettirilmesi ve öğrencileri bu konuda harekete sevk etmek olmalıdır. 

Bunun olup olmadığını hemen görmemiz mümkün değildir. Ancak onların hayatlarının 

ileriki safhalarında; meslek seçimlerde, aile seçimlerinde ve hayatın akışı içerisinde dinin 

nasıl bir rol oynadığının sonucunu görmek mümkündür. 

 

-  Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

- Şu an eski öğrencilerimden birisi din dersi öğretmenliği yapmaktadır. Bu mesleği 

seçmede benim şahsımın ve verdiğim derslerin büyük rolü olduğunu söylüyor. Tabii aile 

hayatının bu seçimde rolü çok büyük olmuştur. Ailedeki dini hava ve dünyaya bakış açısı 

belirleyici unsurlardır. Küçük yaşta dini bir ortamda yetişme yani Kilisede verilen küçük 

görevler (parochie) daha sonraki tahsil hayatının seçimi ve dine merak önemli faktörlerdir. 

 

- Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- İnsanların, özellikle de gençlerin inanç krizi içerisinde olmalarına ve  hayata 

gelmelerinin nedenlerinin aramalarına rağmen Katolikliğin geleceğini çok da menfi 

düşünmüyorum. Bunu düzeltmek çok kolay olmamasına rağmen uğraşmaya değer. Bu gün 

din dersini seçen gençler bunu bilinçli seçmektedir bu da onların hayat yollarını 

belirlemekte. Bu bilinçli seçime karşı biz din dersi öğretmenleri onları hayal kırıklığına 

uğratmadan onlara yardım etmeliyiz. Onlara olduğumuz gibi davranmalıyız. Onlara 

hissettiklerimizi akatarmalıyız, akılcı yaklaşmalıyız, itidalli olmalıyız ve onlara 

ruhumuzdan ve kalbimizden bir şeyler vermeliyiz. 
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-  Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Biz kuvvetlerin ayrıldığı demokratik bir sistemde yaşamaktayız ve bu bana göre 

iyi bir şey. Her ne kadar politika ve din birbirini etkilese de bir birinden ayrı olmalıdır. 

Pişkopozlar ve kraliyet uzun bir dönem birbirilerini etkilediler. Libaralleşme sonucunda bu 

biraz azaldı. İnançtan kaynağını alan değer yargıları toplumun her kesimini büyük ölçüde 

etkilemektedir. Fakat bu gün Kilisenin politika üzerindeki etkisi sona ermiştir. Bu gün 

Katolik Kiliselerinin başı durumundaki Papa sadece tavsiye niteliğindedir. Yetkisi 

olmamasına rağmen konuşmaları geniş çevreleri etkilemektedir. Bu etki inanç konuları ile 

alakalıdır; fakat politik olarak gücü daha azdır. 

 

-  Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve konumu 

nedir? 

- Kendimi aynı hak ve görevlere sahip eşit bir meslektaş olarak hissetmekteyim. 

Belki öğrencilere karşı davranış, konuşma ve giyim kuşam bakımından örnek bir insan 

olmak durumundayız. Her türlü dünya görüşüne açık bir okulda görev yapmam 

münasebetiyle herkese inancı ve branşı ne olursa olsun saygı gösterilmesi taraftarıyım. 

 

-  Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

- Bizim etkimizin çok büyük olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimize sürekli yeni 

fırsatlar tanımalıyız, ve onlara adaletli davranmalıyız. Özellikle onların bize olen 

güvenlerini kaybetmemeliyiz, öz güven vermeliyiz ve  her zaman yardıma hazır 

olduğumzu hissettirmeliyiz,hata yapabilirler hatalardan sonra bile onların yanında 

olduğumuzu ifade etmeliyiz. Bu özellikler onların karakterlerinin oluşumunda etkili 

olacaktır. 

-  Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

- Eğer etkisi altında kalamadıysalar çok yazık olur. Dersler aslında yeni görüşlerin 

oluşumu, hayat tarzı değişimi ve yenilikler için vardır. Bizim derslerimizi elbette bir 

matematik, coğrafya vs ile kıyaslamamız mümkün değildir. Biz onların insan olma 

durumuna, sosyal hayatlarına ve kalplerine hitap ediyoruz. 
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-  Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli midir? 

- Ailenin etkisi hala çok büyüktür. Orta okul dördüncü sınıftan itibaren öğrenciler 

dini değerlerin dışında başka şeyler duymak istiyorlar. Peki buna rağmen niye seçimlerini 

değiştirmiyorlar diye sorarsanız buna ailenin etkisi yanıtını verebiliriz. Anne ve baba hatta 

büyükanne ve büyükbaba bu konuda karar almaktadırlar. Bu ilkokuldan, orta birinci sınıfa 

kadar problemsiz bir şekilde böyle devam etmekte; fakat ilerki sınıflarda bu seçimin 

değiştirilmek istendiği göze çarpmaktadır. Niçin? Bu konuda çeşitli argümanlar 

söylenebilir; mesela diğer dinderslerinde veya ahlak derslerinde  daha çok film 

seyredilmesi veya hiçbir şey öğrenilmemesi gibi. Aslında bunların hiç birisi asıl sebeple 

alakalı değildir. Bana göre asıl sebep okula olan isteksizlik, tembellik, öğrenme isteksizliği 

ve arkadaşların seçenekleri. 

 

- Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor musunuz? 

- Evet tabi. Bir çok aile Hristiyanlık üzere yetiştirilmiştir ve çocuklarının da öyle 

yetişmesini istemektedir. Tabi günümüzün şartlarında gençlere inanç aşılamak ve belli bazı 

değerleri kazandırmak kolay bir yol olmasa gerek. Fakat tarih göstermektedir ki inanç 

tekrar hakettiği yere doğru ilerlemektedir. Bu gün genç aileler hayatlarını inança göre 

yönlendirmekte ve kendi nesillerini bu şekilde yetiştirmek istemektedirler. 

 

-  Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz? 

- Öğretmen bu soruyu cevapsız bıraktı. 

 

-  Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

 - Öğretmen bu soruyu cevapsız bıraktı. 

 

2. Mülakat 

Sofie Vanhoef 
Katolik Dindersi Öğretmeni 
PROVIL Lommel 
Provinciaalschool Lommel 
24 Mayıs 2007 
 

- Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 

- İnanç noktalarını gençlerle konuşmak zor. Biz konuları yüzeysel anlatabiliyoruz. 
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- Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklar yaşıyorsunuz? 

Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

- Cevap yok 

 

-  Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

- Bazı incil hikayelerinin niçin böyle yazıldığı konusunda zorluklar var özellikle 

mucizeleri anlatan hikayelerde zorluklar var. 

 

-  Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Sanırım, gerçekte bunu değerlendirmek mümkün değil. Bunu ancak ders 

esnasında dersi işlerken ve öğrencilerle olan ilişkilerde görebiliriz. 

 

- Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

- Öğrencileri değerlendirme toplantılarında bize de fikrimiz sorulmakta ve 

fikirlerimize değer verilmektedir. 

 

- Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler verebilir 

misiniz? 

- Irkçılık, eşitlik ve incil metinleri 

 

-  Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

- Ümit ederim ki derslerde vermeye çalıştığımız değerleri daha sonraki hayatlarında 

uygularlar. 

 

- Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

- Cevap yok 

-  Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Bazen her şeyin yeniden başlamasını düşünürüm. Ümit ederim ki birazcık inanç 

ve ümidin yeniden gelmesi sağlanır. İnsanlar inancın merkezini görmekte cesaretli olurlar. 

 

-  Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Kanaatımca ikisi de ayrı bir şekilde olabilir. 
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-  Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve konumu 

nedir? 

- Ümit ederim ki herkeste iyiyi gören ve beraberliği koruyabilen pozitif bir rolüm 

olur. 

 -  Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

- Öğrencilerimizin bize her zaman müracaat edebilecekleri hissini vermenin önemli 

olduğunu düşünüyorum. Belki bu özelliğimizi örnek alabilirler. 

 

-  Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

- Belki okul hayatından sonra verdiğimiz dini değerlerin etkisinde kalarak 

hayatlarına düzen verebilirler. 

 

-  Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli midir? 

- Bazıları ailesi istediği için dindersini seçiyorlar; fakat kendisi istediği için dindersi 

seçenler de var. 

 

-  Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor musunuz? 

- Eğer ailelerin kiliseye gitmediklerini düşünürsek, bu konuda daha iyi şeylerin 

yapılabileceğini düşünüyorum. 

 

-  Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz. 

 - Öğretmen bu soruyu cevapsız bıraktı. 

 

- Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

 -Öğretmen bu soruyu cevapsız bıraktı. 

 

3. Mülakat 

M. Le Maille 
Hainout Bölgesi 
Hensies İlkokulu 
10 Mayıs 07  
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-  Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 

- Öğrenciler küçük olduklarından dolayı, herhangi bir mesleki güçlükle 

karşılaşmıyorum. 

 

- Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklar yaşıyorsunuz? 

Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

 - Öğrenciler dine karşı ilgisiz olduklarından dolayı sınıfta sürekli konuların 

anlatımını yapıyorum. Öğrenciler derste ilginc sorular sormuyorlar genelde dinlemeyi 

tercih ediyorlar. 

 

- Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

- Müfredatlar öğrencilerin seviyesine göre hazırlandığından dolayı konuların 

anlatılmasında ve öğrenciere kavratılmasında herhangi bir güçlükle karşılaşmıyorum. 

 

- Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Öğrenciler çok ilgisizler ; fakat dini bayramlardaki kutlamalar ve hediyeler çok 

ilgilerini çekiyor. Belçika’da din değer kaybediyor, bu görülen bir gerçektir. 

 

-  Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

- Genel eğitim içerisinde eskiye göre daha fazla dini eğitime önem veriliyor. Bazen 

derslere  haber vermeksizin müfettiş gelip nasıl ders anlatığımızı kontrol edebiliyor. Bu 

manada din eğitimi matematik ve diğer dersler kadar eğitim sistemi içersinde büyük bir 

önem taşıyor. Devlet dine verdiği önemi tüm ders materyalerini bedava vererek göstermek 

istiyor. 

 

-  Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler verebilir 

misiniz? 

- Müfredatlar öğrencinin seviyesine göre hazırlandığından dolayı konuları 

kavramada genel olarak zorlukla karşılaşmıyoruz. Fakat iman konularının kavranılmasında 

çocuklar güçlük çekiyor. 
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- Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

- Öğrencilerin öğrendiklerini uygulamadaki oranı çok düşüklük gösteriyor. Pazar 

günü kiliseye giden öğrenci sayısı çok az. Diyebilirim ki 10 öğrenciden ancak ikisi pazar 

günleri kiliseye gidiyor. 

 

-  Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

- Öğrenciler papaz ve din dersi öğretmenlerine meraklarından dolayı nasıl din dersi 

öğretmeni veya papaz olunabilineceklerini soruyorlar ; ama istekleri çok zayıf. 

 

-  Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 - Her zaman var olacak fakat her zaman az olacak. 

 

-  Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Din devletle uyuşma noktasında; ama devlet dini kesinlikle işine karıştırmıyor. 

Fakat dine saygı duyuluyor. 

 

-  Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve konumu 

nedir? 

 - Diğer öğretmenlerle ilişkilerimiz güzel. Herhangi bir dışlama söz konusu değil. 

Bir sorunla karşılaşıldığında benim yardımım isteniyor ben de yardımcı oluyorum. 

Sorunlar karşısında öğrencilere yaklaşımlarım neticesinde dine dayalı telkinler pozitif 

sonuçlar veriyor. 

 

-  Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

- Din derslerinin sosyal ilişkilerde fazla etkisi görülmüyor. Ailelerde bu durumu 

çok fazla önemsemiyorlar. Olaya ’’hadi git din dersini al’’ şeklinde yaklaşılıyor. Ben bu 

durumu mağzadan veya bakkaldan alışveriş yapmaya benzetiyorum. Basit ve gündelik.  

 

- Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

- Çocukların üzerinde verilen din derslerin etkilerini fazla göremiyorum. 
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-  Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli midir? 

 - Ailerler çocuklarını kesinlikle din dersine yönlendirmiyor. Derslere katılan 

öğrencilerin çoğu birbirinden etkilenerek din eğitimi alıyorlar. 

 

-  Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor musunuz? 

 -Bu durum okuldan okula değişiyor Hensies’te aileler dini hayata önem veriyorlar. 

Özellikle her hafta kiliseye gidenler, dini hayatı daha fazla önemsiyorlar.  

 

-  Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz. 

 - Derslerin anlatımında soru-cevap metodu, yapılandırmacı eğitim metodu ve takrir 

metodu kulanılıyor. Bunun yanında öğrencilere oyun oynatarak, hikaye okuyarak, İncil’de 

anlatılan hikayelerden seçmeler yaparak konuları anlatıyorum. 

 

-  Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

- Kitap ve Kutsal Kitap dışında her hangi bir materiyal kulanmıyorum.Bu 

görüşmede öğrencilere de sorular sorulmuştur. Alınan din eğitiminden memnun olduklarını 

ifade eden öğrencilere, kiliseye gidiyor musun sorusu sorulduğunda  13 öğrenciden 4’ü 

gidiyorum ikisi arasıra gidiyorum, diğerleri gitmiyorum cevabını vermişlerdir. Bu durum 

öğretmeni çok rahatsız etmemiştir. Öğretmen öğrenciye Jesus (İsa) nedir? diye 

sorduğunda, öğrenci: ’’Ben isa’yı çok sevıyorum ailem Katolik olduğu için ben de 

Katoliğim iyi bir öğretmenimiz olduğu için dini seviyorum diye yanıtlamıştır. Allah’a 

inandiğim için İsa’yı seviyorum’’ diye yanıtlamıştır. 

Ders yılı başından sonuna kadar hangi kutlamaların yapıldığı sorulduğunda 

öğretmen: ’’Noel kutlamalarında özel ekmek veriliyor. Paskalya tatilinde çikolatalı 

yumurta veriliryor. Diğer kutlamalar kilise tarafından yapılıyor’’ şeklinde cevap vermiştir.  

 

5. Mülakat  

Athenee Royale de Quievrain 
Province de Hainaut 
Professeur de Religion Catholique 
26 Mayıs 2007 
 

-  Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 
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- Öğretmen bu soruya cevap vermedi. 

 

-  Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklar yaşıyorsunuz?  

  Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

-Öğretmen bu soruya cevap vermedi. 

 

 -  Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

 - Dogma ve gizem üzerine  sorular sorulduğu zaman kesin ve açık cevaplar 

verilememektedir. Çünkü bu konuda bilimsel açıklaması olan kesin cevaplar yoktur. 

Örneğin iman konuları somut olarak tam ifade edilememektedir.  

 

 - Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 - Öğrenciler kendi aralarında çok soru soruyorlar. Cevaplarını bulamadıkları 

soruları bizlere yönlendiriyorlar. Bu cevaplar verilirken derse olan ilgilerin çok yüksek 

olduğunu görüyorum. Onları dinlemek, düşüncelerine yardımcı olmak, onları derse karşı 

daha ilgili hale getiriyor. Bunun yanında derslerin güncel ve sosyal hayattan kesitler 

içermesi derse olan ilgiyi artırmaktadır. Sorular sorulduğunda öğrencinin hafife alınmadan 

sorularının cevaplandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 

 

  - Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

 - Eğitim bakanlığı dervlet okullarında ’’filozofik (din dersi)’’ derslere çok fazla 

kredi vermiyor. Çoğu zaman gereksiz ve fazla önemi olmayan ders olarak görülüyor. 

Öğrenciler tarafından ’’az önemli veya gereksiz’’ olduğu ifade edilmektedir. 

 

 - Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler verebilir 

misiniz? 

 - Dogmalar ’’çok donuk’’ ve eski moda gibi geliyor onlara. Örneğin papazların 

bekarlığı konusu gibi veya papazın ’’katı nasihatleri’’ öğrencilere anlamsız geliyor. 

 

 - Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

 - Öğretmen bu konuda her hangi birşey söylemek istemedi. 

 

  -  Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
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  -  Hiç bir öğrenci papaz olmak istemiyor. 

 

   - Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

   - Katolik inancı insan hayatını çeşitli alanlarda kısıtlamaktadır diye düşünülüyor. 

Kilisenin çok katı olduğu, insanların çok fazla ilgisini çekmediği ifade ediliyor. Ben de 

böyle düşünüyorum ve öğrencilerimle bu düşünceleri paylaşıyorum.  

 

   - Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

   - Din ve devlet kesinlikle ayrı şeylerdir. Din kesinlikle devlet işlerine karışmaz. 

Bana göre her ikisi ayrı kalmalıdır. 

 

   - Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve konumu 

nedir? 

   -Din dersi öğretmenlerinin diğer ders öğretmenleriyle ilişkileri düzenli bir seyir 

izlemektedir. Öğretmenler nezdinde saygımızın olduğunu düşünüyorum. Okullarda bir 

sorunla karşılaşıldığında bizim de çözümün bir parçası olduğumuz, bizden yardım 

istenildiğinde hissediliyor. 

 

    - Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

   -Asında saygı  her derste muhakkak öğrencilerde bulunması gereken bir özelliktir. 

Öğrencilerin doğru davranışları ortaya koya bilmesi için bizler destekliyoruz ve çocukları 

yönlendiriyoruz. Bir öğrencinin kendini daha iyi hissetmesi için öğrendiklerini, günlük 

hayatında uygulaması önemlidir. Öğrencilerimizden az bir bölümünün dini, hayatlarında 

uyguladıklarını görüyorum. Bu durumun aileleriyle ve ailelerin dine verdikleri önemle 

orantılı olduğunu düşünüyorum. Ailelerin  çok az bir bölümünün dini hayata önem 

verdiklerini görüyorum. 

 

   - Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

   - Ben derslerimi verirken, öğrencilerime daha çok yol yön gösteririm, onları 

yönlendirmem ve hiçbir zaman öğrencilerime şuna inan buna inan demem; yani her 

öğrenci kendi inancını istediği gibi yaşayabilmelidir, diye düşünüyorum. Gerisi beni 

ilgilendirmiyor.  Biz öğrencileri öğrettiklerimizi uygulamaya zorlayamayız. 
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   - Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli midir? 

   - Bu soruya 12’ci soruda cevap verdiğimi düşünüyorum. Şunu da burada özelikle 

belirtmeliyim ki öğrencilerin Katolik din derslerine katılmalarının ailelerin 

yönlendirmesiyle olduğunu iyi biliyorum. Çünkü aile Katolik olmasaydı; çocuk Katolik bir 

ortamda büyümeseydi, bu dersi seçmezdi.  

 

   -Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor musunuz? 

   - Eskiye göre değerlendirdiğimizde insanların dine karşı olan ilgisinin azaldığını, 

problemlerle karşılaştığında dini çözümlere yönelmediklerini görüyoruz. Toplumsal dini 

çalışmalarda katılımların azaldığını müşahade ediyoruz. Bu durum karşısında bir şey 

yapamıyoruz, insanları zorlayamıyoruz ve yargılayamıyoruz. Bu tespit etiğimiz durum 

aileleri de etkilemektedir. Ailede yönlendirmenin yeterli derecede yapılmadığını 

söyleyebilirm. Öğrencilerin aileleriyle fazla görüştüğümü söylemeyeceğim. 

 

   - Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz. 

   - Derslerimde genelikle örnek olay incelemesine ağırlık veriyorum. Yaşanmış 

olaylardan hareketle kurallara ve presiplere ulaşıyorum. 

 

   -  Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

   - Öncelikle kullandığımız en önemli kaynak İncil’dir. İncilden hikayeler 

seçiyoruz. Konu ile ilgili fotoraflardan ve filimlerden faydalanıyoruz. İlahi incelemeler, 

boyama ve dini müze ziyaretleri yapıyoruz. 

 

6. Mülakat 

Sarah Lecouvet 
Ecole de Madelene a Tournai 
22 Mayıs 2007 
 

 -  Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 

 - Karşılaştığım mesleki güçlükler: Gençlerin dine ilgisizliği en büyük sorunumu 

teşkil ediyor. Bu durum Katolik ve devlet okullarında değişmiyor. Kilise okulları 

zamanında fakir insanların da eğitim alması için açıldı. Avrupa kültürü öğrencileri daha 

çok etkiliyor. Skülerizmin etkisinde hareket ediliyor. Kiliseye giderler ve dinine 



 112 

yönlenirlerse hayatlarının  kısıtlandığını düşünürler. Katolik dersi boş bir ders olarak 

görülüyor. Faydasız bir ders olarak görülüyor. Çocuklar dinin bakış acısını anlayamıyorlar. 

Emile Durkeim ’’Din insanı büyüktür’’ demiştir. Bu sölem tam olarak anlaşılmamaktadır. 

 

   - Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklar yaşıyorsunuz? 

Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

   - Tam dinle ilgili geniş bilgi veremiyorum. Bazen kendimi yetersiz hissettiğim 

oluyor. Örneğin Katoliklerde birisi öldüğü zaman siyah giyiliyor,  niçin? diye soruldu. 

Benim çok dikkatimi çekti. Öteki dinlerde durumun nasıl olduğunu soruyorlar. Bu sorulara 

cevap veremediğim zaman kendimi yetersiz hissediyorum. 

    -  Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

    -  Çocuklar genel olarak vaftiz olmanın sebebini soruyorlar.  Bunu anlamıyorlar. 

 

     -  Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

     - Çocuklar ilgisiz bırakılırlarsa dinden uzaklaşmaktadır.. İlgilenilirse 

çocuklarında dine ilgisi oluşmaktadır. Bu durum öğretmene bağlı diye düşünüyorum. Fakat 

genel olarak ilgisizik olduğunu söylemeliyim.  

 

     -  Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

   - Genel eğitim içerisinde din dersleri biraz küçümseniyor. Örneğin öğrenci üç 

sınava girdiğinde (matematik, tarih ve din dersi), ikisini başarırsan dinden kalırsan sınıfı 

geçerim diye düşünüyor. Fakat biz din dersinin de çok önemli olduğunu söylüyoruz. 

 

    - Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler verebilir 

misiniz? 

    - Hz. İsa’nın ölüp de tekrar dirilmesini kavrayamıyorlar. Trinite'yi 

anlayamıyorlar. Teslisi anlayamıyorlar. Hangi örneği versek kavrayamıyorlar. Kibrit 

örneğini veriyorum üç kibriti bir olarak da tutsanız bir olarak da hepsi aynı. 

 

    - Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

    - Temel de yapılması gerekenler var. Çoğu öğrenci bunları uygulamıyor. Biz 

sadece yönlendiriyoruz ve dini bilgileri aktarıyoruz. Bu konuları takip etme durumumuz 

yok. Öğrendiklerimizi sadece bilgi olarak aktarıyoruz. Önceden kiliseye gidilir ve 
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öğrenilenler tatbik edilirdi. Şimdi bu uygulama kaldırıldı. Ben kendim bile çok fazla 

kiliseye gitmiyorum. 

    - Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Öğrenciler din dersi öğretmeni ve papaz olmayı istemiyorlar. Bu konuda devletinde 

bir desteği yok. Çocuklar genelde mimar, mühendis, bakan, doktor olmayı tercih ediyorlar. 

 

   -  Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

   - İnsanlar, hayatlarınıda her şeyi elde ederlerse mutlu olabileceklerini 

zannedıyorlar. Fakat biz insanların kurtuluşunu dinde olduğunu vurguluyoruz. Din 

çizgisine sahip olmayan insan lambasını kaybetmiş ve karanlıkta nereye bastğını bilmeden  

yürüyen kişiye benzer. Gençlere din demeyelim de ne dersek diyelim, gerçek bu. 

 

   -  Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

   - Din –devlet ilişkileri açısından bakıldığında din ayrı devlet ayrı bir yapıyı 

oluşturuyor. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben bu durumun içinde doğdum. Din 

benim özelim ve benim kendi dünyam, benim vizyonum. Ben dini  kalbimde 

hissediyorum. Belki bir gün çocuklarda bunu anlarlar. Belki bunu bir gün yetkililerde 

anlar. Örneğin devlete göre konuyu kullanmamam gerekiyorİ fakat dine  göre yasak 

durumda, tabi kanun koyan devlet kazanıyor onun dediği oluyor. İnsanlar devlet yapısında 

kendilerini daha rahat hissediyor. Devletin kanunları değişebiliyor; fakat dinin kuraları 

değişmiyor. Bundan dolayı devlet tercih ediliyor. 

 

    - Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve konumu 

nedir? 

    - Öğretmerler arasında benim yerim iyi; fakat öğrenciler arasında din dersi 

öğretmeniyim ve uzak durulması gereken kişiyim. 

 

   - Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

   - Din dersi öğretmeni, öğrencinin davranışlarının değişmesinde biraz rol oynuyor. 

Bir öğrencinin ailesi ile görüşmem gerekiyorsa, bunu diğer öğretmenler gibi yaparım. 
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   - Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

   - Verilen din derslerinin etkileri, öğrenciler üzerinde görülmüyor. Sanki din 

onların hayatlarına hitap etmiyor. Din kalpte tutulan ve sınıfta kalan bir elbise gibi geliyor. 

 

   - Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli midir? 

   - Ailelerin çocuklarını din eğitimine yönlendirmedeki rolü vardır. Fakat benim 

okulum Katolik okulu olduğundan zaten din dersi verilmek zorundadır. Ailer çocuklarına 

din dersi verilmesini kabul etmiş oluyorlar.  

 

    - Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor musunuz? 

    - Ailerin dini hayata yönlendirmede etkilerini şöyle anatabilirm. 

%17’isi dini yaşıyor   %26’isi dini kültür olarak kabul ediyorlar 

%33’ü dini yaşamıyor  %24’ü başka şeylere inanıyor.121 

 

        - Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz. 

- Bir incil teksi okuyoruz ve soruları cevaplıyoruz. 

- Öğrencilere karşılıklı soru sorarak öğretme 

- Anlatım metodu ve not aldırma  

- Grup çalışması  

- Gösterim metodu, müzık dinleme (iki defa video gösteriyoruz) 

 

 -  Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

- Teks- Fotokopi- İncil- Doldurma teksler- Tablo- video- Prejeksiyon- Kelime 

anlatımları. 

- Önemli gün ve gecelerde özellikle  

- Noel 

- Pak kutlanıyor 

- Genelde ailelerde dine ilgi duyanları ¼ olarak söyleyebilirim. 

- ’’Din eğitimi aldıktan sonra rahipler ders verebilir’’ dedi. 

 

                                                 
121 No. Dimanche Gazetesi (Relion Leuze) 1Mayıs 2007. 
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7.Mülakat 

Van Schotse Hugo 
Gent belediye okulu 
12 Mayıs 2007 
 

-  Katolik din derslerinde karşılaştığınız mesleki güçlükler neleredir? 

  - Meslek okullarındaki öğrencilerin Katolik din dersine olan ilgisizlikleri en önemli 

güçlüklerden birisidir. Bazı dini konular öğrenciler için hiç çekici değil ya da çok az ilgi 

çekicidir. Örneğin her zaman Hz. İsa’dan bahsetmek öğrencilere sıkıcı gelmektedir. Bazı 

konuların zor anlaşılması öğrencileri dinden soğutmaktadır. Örnek: Katolik inancında 

evlilik, günah çıkartma olayı. 

 

  -  Öğrencilerin hangi sorularına cevap vermede zorluklaryaşıyorsunuz? 

Sorularla ilgili Örnekler veriniz. 

  - Allah’ın varlığı, nasıllığı, sıfatları gibi konularda sorulan sorulara tatminkar 

cevap vermek gerçekten zordur. Bunun yanında öğrenciler gerçek kavramını algılamada 

zorluk çekmektedir. Dini olayların anlatıldığı gibi vuku bulup bulmadığı öğrenciler 

tarafından merak edilen bir durumdur.  

 

  -  Hangi konuların anlatılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır? 

  - Imani bazı konuların ya da iman esaslarının bir dogma halini alışı, bu konuların 

anlatımını zordalaştırmaktadır. Örnek Hz. Meryem’in kimliği, bakire olduğu halde 

hamile kalıp Hz. İsa’yı doğruması.  

 

 -  Öğrencilerin din dersine olan ilgilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 - Öğrencilerin derse ilgisi biraz da öğretmene bağlıdır. Ders anlatırken öğretmen 

akıcı, dikkat çekici, ilgi uyandırıcı bir üslup kulanırsa öğrencilerin ilgisi artmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin bu dersi kendi istekleriyle  bilinçli olarak takip etmeleri de ilgiyi 

artıran sebepler arasındadır.  

 

   - Genel eğitim çalışmalarında din derslerine gereken önem veriliyor mu? 

    - Genel eğitim çalışmalarında din dersine gereken önem elbete verilmektedir. 

Şahsen benim bu konuda bir şikayetim yoktur.  
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   -  Öğrencilerin kavramakta zorlandığı konular nelerdir? Örnekler 

verebilir misiniz? 

    - Öğrencilerin kavramakta güçlük çektiği konular, yalnız akıl ile kavranması güç 

olan dogmatik konularla, can sıkıcı ve yanlız teorik olan konulardır. Örneğin İncil’de 

anlatılan bazı mantık dışı hikayerlerle bugünkü 21’ci yüz yıl mantalitesiyle çatışan ahlaki 

konular. Düşük yapmanın ve kürtaj olmanın yasaklığı, ötenazinin yasaklığı gibi kuralların 

kabulenilmesi öğrencilere zor gelmektedir.  

 

  -  Öğrencilerin Öğrendiklerini uygulamadaki durumu nedir? 

  - Öğrencilerin içinde öğrendiklerini pratiğe döken birilerini göremiyorum. Böyle 

birşey söz konusu değil.  

 

   - Öğrencilerin din dersi öğretmeni veya papaz olma isteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

     - Papaz veya rahibe olmak isteyen hiç öğrencim olmadı; olsaydı ben olmalarını 

tavsiye etmezdim. Din bilgisi almak isteyen öğrencim de olmadı. Din dersi öğretmeni 

olmak isteyenlere çok iyi bir meslek olduğunu tavsiye ederdim. Eğer din dersi öğretmeni 

olacaklarsa, bu işi para kazanmak için değil; bu mesleği severek, benimseyerek 

yapmalarını tavsiye ederdim. 

 

 -  Katolikliğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 - Katolikliğin geleceği bana göre toz pembe değil. Şimdilerde sadece ve sadece 

küçük bir grup Hristiyanlığın ilk yüz yılındaki gibi bir araya geliyor, ibadet ediyor 

ve ekmeklerini paylaşıyor.  

 

  -  Din-devlet ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 - Din devlet ilişkisi iyidir. Devletin dine müdahalesi, dinin de devlete 

müdahalesinin olmaması iyidir. Ama bazı ahlaki konularda politikanın rolü büyük ve 

önemlidir. Örnek: Düşük yapma, kürtaj, ötenazi, evlilik ve boşanma gibi konularda.  

 

-  Din dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenler arasında yeri ve 

konumu nedir? 
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- Din dersi öğetmeninin diğer öğretmenler arasındaki yeri konusunda şunu 

rahatlıkla söyleyebilirim, din dersi öğretmeninin yeri halâ iyidir; ama önceleri saygınlığı 

daha iyiyidi. 

 

-  Okullardaki öğrencilerin davranışlarını şekillendirmede din dersi 

öğretmenlerinin rolü nedir? Ailelerin bu konuya karşı tutumları nasıldır? 

  - Öğrencileirin yetişmesinde ve şahsiyet kazanmalarında Katolik dersi 

öğretmenlerinin rolü çok büyüktür. Bizim tahmin edemiyeceğimizden de büyüktür. 

 

 - Verilen din derslerinin etkileri öğrenciler üzerinde yeteri kadar 

görülebilmekte midir? 

  -Bazı öğrencilerde birer misyonerdir. Yani, bu öğretmenden din dersi almak ne 

kadar güzel birşey diye dilden dile, ağızdan ağıza anlatırlar. Öğrenciler din dersi 

öğretmenini birbirine överler. Bu da din dersi öğretmeninin saygınlığını ve etkisini 

gösteren bir durumdur. 

 

 -  Ailelerin çocuklarını dini eğitime yönlendirmedeki rolleri yeterli- 

midir? 

- Ilk okullara giden öğrenci velilerinin dine ilgileri fazladır ve çocuklarını dini 

eğitime teşvik etmektedirler. Ortaokul ve liseye doğru gidildikçe velilerin dine ilgisi ve 

çocuklarının üzerindeki tesiri azalmaktadır. 

 

 -  Ailelerin dini hayata yeterli önemi verdikleri kanaatini taşıyor 

musunuz? 

  - Şu anda dünyada genel olarak dinlerin, özel olarak da Hristiyanlığın problemi 

şudur: ’’Adam sen de git işine şu anda din bana dünyalar kadar uzak. Din benim karnımı 

doyuruyor mu?’’ düşüncesi her yere hakim. Insanlar bencil ve maddeci ama bu düşüncenin 

hakim olup, dini düşüncenin zayıflamasında ailelerin  ve velilerin payı çok büyüktür. 

 

 -  Derslerde hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz. 

 - Anlatım, soru- cevap, filim ve CD’lerden faydalanarak gösterim metodu genel 

olarak kulandığım metodlardandır. Zaman zaman tartışma metodunu da kulanıyorum. 
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 - Derslerde hangi araç-gereçlerden yararlanıyorsunuz. Örnekler verebilir 

misiniz? 

 - En önemli ders aracını İncil oluşturmaktadır. Güncel haberlerin dine göre 

yorumlanması üzerinde çalıştığımız en ilgi çekici noktadır. Pano hazırlama ve çeşitli video 

kasetlerinden de faydalınılmaktadır. 

 

8. Mülakat 

L’institut Superieur de Theologie du Diocese de Tournai  
Province de Hainaut 
14 Mayıs 2007 
 

Yukarıda belirtilen tarihte Tournai şehrinde Katolik din dersi öğretmenlerine islam 

dininin tanıtımı Tournai bölgesi baş papazı tarafından üç seans halinde takdim edilmiştir. 

Program bitiminde 15 öğretmenle yapılan karşılıklı görüşmede sorular sorulmuş ve 

yukarıdaki öğretmenlerde olduğu gibi  benzer cevaplar alınmıştır. Bu durum bize 

göstermektedir ki Katolik din dersi öğretmenlerinin genelinin düşüncesi aynıdır. Şu tespiti 

yapmakta yarar görüyorum.Katolik okularda din eğitimine ve dini duygu gelişimine daha 

çok ağrılık verilip sonuç alınırken devlet okullarında bu ağırlık azalmaktadır. Sonuç dine 

ilgisizlik olarak ifade edilmektedir. Katolik okullarında ders veren öğretmenlerin daha 

şuurlu; devlet okullarında ders veren öğretmenlerin daha enteklektüel düşünceye sahip 

oldukları görülmüştür. Katolik okullarında görev yapan öğretmenler kilise ve papalıkla 

ilgili tutucu bir tavır sergilerken; devlet okullarında görev yapan Katolik din dersi 

öğretmenlerinin kabul etmedikleri dini düşünceleri daha rahat ifade ettikleri tespit 

etmiştir.122 

 

7. Katolik Din Dersi Öğretmenleriyle Görüşmelerin Din Eğitimi Açısından 
Değerlendirilmesi: 

 

 Katolik din dersi öğretmenleri, eğitim programlarını bitirip pedagojik 

formasyonlarını tamamladıktan sonra mesleki hayata atıldıklarında karşılaştıkları en 

önemli sorun öğrencilerin ilgisizliğidir. Büyük bir umutla insanlara faydalı olacaklarının 

düşüncesini taşırken böyle bir ilgisizlik öğretmenlerde büyük bir hayal kırıklığı meydana 

getirmektedir. Okullarda öğrenci gruplarının kalabalıklığı derse ilgiyi azaltmakta ve 

                                                 
122 Madame Carin,Athenee Royale de Quievrain, Katolik Din dersi öğretmeni ile görüşme, 17Nisan 2007.  
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verimin düşmesine sebep olmaktadır. İlkokullarda derslerde düzeni korumak kolay 

olurken; ortaokul ve liselerde sınıf düzeninin sağlanması zor olmaktadır.  

Papaz olma niteliği taşımayan yalnızca Katolik din dersi öğretmeni olan ve Katolik 

okullarında din dersi öğretmenliği yapan kişilere kilise ve papa aleyhine konuşmamaları 

için form şeklinde evrak imzalatılmaktadır. Devlet okullarında görev yapan din dersi 

öğretmenleri dini değerleri yargılama ve bazı fikirlerini ifade etmede daha özgürdür. Eğer 

bir öğretmen boşanmışsa ve Katolik bir okulda görev yapıyorsa Katoliklliğin ilkesine 

aykırı bir amel işlediğinden dolayı öğretmene baskı uygulanmaktadır. Bu durumda ders 

kredilerini doldurmada büyük sıkıntılar yaşatılmaktadır. Eğer öğretmenler Katolik 

okullarda çalışıyorlarsa, öğretmenlerden çocuklarını da bu okullarda okutmaları için imzalı 

belge alınmaktadır.123 

 Derslerde öğrencilere konular kavratılırken en çok karşılaşılan güçlük, inanç 

konularının kavratılmasında yaşanmaktadır. Özellikle teslis inancı, Hz. İsa’nın çarmıha 

gerilip öldürülmesi ve tekrar dirilmesi, bütün insanlığın günahını neden yüklendiği 

konuları merak edilmektedir. Meryem ananın bakireliği ve ahiret inancının kavratılmasında 

çocuklar zorlanmakta ve sorular da bu noktalardan gelmektedir.  

 Öğrencilerin din derslerine ilgisi özellikle kutlamalarda artmaktadır. Bunun dışında 

öğrencilerin dine karşı çok ilgi duymadıkları görülmektedir. Öğrencilerin bu ilgisizliklerine 

rağmen genel eğitim sistemi içerisinde dini eğitime her türlü destek verilmektedir. 

Öğretmenler materyal ve kullanacakları  teknik malzemelerle ilgili hiç bir sıkıntı ile 

karşılaşmamakta devlet her türlü imkanı sağlamaktadır. 

 Öğrenciler din derslerini gereksiz olarak görmektedirler. Maddi hayat ve 

sağlayacağı imkanlar daha yakın, somut menfaatler olarak değerlendirildiği için din 

dersine karşı ilgi azalmakta, konuların anlaşılması buna paralel olarak zorlaşmaktadır. 

Öğrencilere en zor gelen konuların başında İncil metinlerini anlamak gelmektedir.  

 Öğrencilerin anlatılan konuları eğitim süreci içerisinde uyguladıkları 

görülmemektedir. Fakat ileriki hayatlarında uygulayıp uygulamayacakları hususunda bir 

yargıya varılamamakla beraber pazar günü kiliseye gidenlerin oranının %17 olduğunu 

düşünürsek, dini bilginin hayata tatbikinin çok az bir oranla gerçekleştiği bir gerçektir. Bu 

durum öğrencilerde papaz veya Katolik din dersi öğretmeni olma istekleriyle paralellik arz 

etmektedir. Belçika’da Katolik din dersi açığı had safhadadır. Bundan dolayı diğer branş 

öğretmenlerine dini formasyon verilerek onlara da din dersi verilmekte ve böylece 

öğretmen açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. Din dersi öğretmeni olma isteğini, küçük yaşta 

                                                 
123 Manço, Ural, Fakülte Üniversitaires Saint- Louis öğretim görevlisinin aktardığı bilgiler, 15 Mayıs 2007. 
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dini ortamda kalmak, ailede dini havanın etkisi, dünyaya bakış açısı, dine karşı merak ve 

ilgi gibi şartlar belirlemektedir. 

 Dünyada yaşanan çağa sekülerizmin etkisinde olduğundan dolayı Katolikliğin 

geleceği sıkıntılı olarak değerlendirilmektedir. Dünya konjüktüründe genel olarak manevi 

hayatın gerilediği bir gerçektir. Bu durum olumlu bir durumu da ortaya koymaktadır ki, 

bireyler dini hayatı tercih ederken daha bilinçli hareket etmektedir. Bir olumsuzluk böylece 

başka bir olumlu sonuca dönüşmektedir.  

 Din devlet ilişkileri Hristiyanlık tarihinde özellikle XVIII. yüz yıldan sonra ayrılma 

serüveni yaşamıştır.  

İçinde bulunduğumuz XXI. yüz yılda bu ayrım bazı sıkıntıları da beraberinde 

getirmektedir. Din güç kaybettikçe daha çok muhafazakarlaşmakta ve hassasiyetleri 

artmaktadır. Örneğin doğum kontrolü konusunda kilise, bu durumu dini hassasiyetler 

açısından yaklaşarak uygun görmemesine rağmen, devlet ekonomik ve sosyal şartları 

gözönünde bulundurarak bunun gerekli olduğunu ifade etmektedir. Sonuçta yasama, 

yürütme mevkii devlet olduğundan dolayı alınan karar uygulanmaktadır. Devlet dini 

eğitime güçlük çıkarmamakla birlikte sisteme etki eden bir dine kesinlikle müsaade 

etmemektedir. Genel kural olarak “Din herkesin özelinde bir olgudur” ifadesi kabul 

görmüştür.  

 Belçika’da öğretmenlik mesleği toplumsal statüde değer kaybetmektedir. Okullarda 

din dersi öğretmenleri diğer meslektaşlarıyla aynı statüde saygınlık görmektedir. Hatta bazı 

okullarda din dersi öğretmenleri manevi doktor sıfatıyla tanımlanmakta hırsızlık, kavga ve 

benzeri davranışların yaygınlaştığı okul ortamında bu olumsuzları pozitife çeviren bir 

rehber olarak görülmektedir. 

 Öğretmenlerin, toplumun şekillendirilmesinde çok büyük rolü olduğu bir gerçektir. 

Öğretmenlerin öğrencilerin karakterlerinin oluşmasında çok büyük etkileri vardır. Katolik 

din dersi öğretmenlerinin öğrencilerini etkilemeleri devlet okullarında daha az 

hissedilirken, çok yüksek olmamakla birlikte Katolik okullarında bu oran daha fazladır.  

 Çocukların dünyaya getirilmesinde ve büyütülmesinde büyük emeği olan ailelerin, 

çocukların yönlendirilmesinde de etkileri inkar edilemez. Fakat ailelerin dini hayata 

meyilleri oranında çocuklarda dini hayata ilgi duymaktadır. Şu anda ailelerin çocuklarını 

yönlendirirken, birinci plan’da dini alandan daha çok dünyevi geleceği baz aldıkları 

müşahade edilen bir gerçektir. 

 Din eğitiminin öğretiminde öğretmenler, animasyon-takrir, soru-cevap, beyin 

fırtınası, proje üretme, küme çalışması, buldurma (keşfetme) yöntemi, gösterim metodu 
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gibi tekniklerden faydalanmaktadırlar. Özellikle derslerde İncil en önemli ders aracıdır. 

Bunun yanında bilgi kartları, özel hazırlanmış video kasetleri, slayt makinası ile hazırlanan 

programlar ders anlatımında kullanılan başlıca araç-gereçlerdir. Ders yılı içerisinde 

özellikle Noel ve Paskalya tatil kutlamaları önemli’dir. Diğer özel gün ve gecelerin 

ihyasında da din dersi öğretmenleri öğrencileri, kiliselere yönlendirmektedir. 

Katolik din dersi öğretmenlerinin görüş ve düşünceleri ile  gözlemlerim 

arasındaki benzerlikler: 

1. Sınıf mevcudunun fazla olması Öğrencilerin derse olan ilgisini azaltmaktadır. 

2. Öğretmenlerin ders işleme esnasında kendileriyle ilgili özel konulara girmemeleri 

öğretmenlik mesleği açısından olumlu bir davranıştır. 

3. Öğretmenler derslerde İmani konuların kavratılmasında zorluklarla 

karşılaşmaktadır.Bu durum Batı Avrupa toplumda yaşayan Müslüman çocuklarda 

da karşılaşılan bir durumdur. 

4. Belçika okullarında ki öğrenciler de  din eğitimini zor bulmaktadır. Bu durum 

İslami derslerin verildiği sınıflarda da aynıdır 

5. Dünyada kısa sürede karşılığı alınabilecek derslere karşı ilgi daha fazladır. 

Müslüman toplumda da son zamanlarda aynı eğilim görülmektedir. 

6. Görüştüğümüz öğretmenler teorik bilgilerin pratiğe uygulaması yapılmadığı sürece 

bir anlamı olmadığını ifade etmişlerdir. 

7. Küçük yaşlarda öğrenciler üzerinde ailelerin etkisi daha fazla iken, öğrenciler 

büyüdükçe bu etki azalmaktadır. 

8. Öğrencilerin çoğunluğu aileleri istediği için veya arkadaşları din eğitimini tercih 

ettiği için derse katılmaktadır. 

9. Ailesi kiliseye giden öğrencilerin çoğunluğu Katolik Din Eğitimini tercih 

etmektedir. 

10. Dini bayramlardaki kutlamalar öğrencilerin dine karşı olan ilgisini artırmaktadır. 

11. Katolik din Eğitimi alan öğrencilerin çoğunluğu papaz veya din dersi öğretmeni 

olmak istememektedir. 

12. Dersler anlatılırken sosyal hayattan örneklerin verilmesi din dersine olan etkiyi 

artırmaktadır. 

13. Eğitim Bakanlığının Din Eğitimi için kararlaştırdığı haftada iki saatlik süre yeterli 

değildir 
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14. Genel olarak problemli insanların dine daha fazla yöneldiği bir geçektir. Son 

zamanlarda bu durumda olan insanların da problemlerinin çözümünde dini referans 

almamaları korkutucu bir gelişmedir.  

15. Öğrencilerin Din Eğitimini seçmelerinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Bu durum 

İslam Din eğitimi içinde geçerlidir. 

16. Verilen din derslerinin etkileri, öğrenciler üzerinde görülmemektedir. Sanki din 

onların hayatlarına hitap etmemektedir. Din kalpte tutulan ve sınıfta kalan bir elbise 

gibi kabul edilmektedir. 

17. Öğretmenin ’’Eğer din dersi öğretmeni olacaklarsa, bu işi maddi kazanç için değil; 

bu mesleği severek, benimseyerek yapmalarını tavsiye ederdim.’’ Sözüne 

katılmamak mümkün değildir. 

18. Şu anda dünyada genel olarak dinlerin, özel olarak da Hristiyanlığın problemi 

şudur: ’’Adam sen de git işine şu anda din bana dünyalar kadar uzak. Din benim 

karnımı doyuruyor mu?’’ düşüncesi her yerde hakimdir. 

19. Katolik okularda din eğitimine ve dini duygu gelişimine daha çok ağrılık verildiği 

için başarı artarken, devlet okullarında başarı azalmaktadır. 

 

Katolik din dersi öğretmenleri ile görüş ve düşüncelerimizdeki ayrılık 

noktaları: 

 

1. Öğretmenlerden bazıları ailelerin çoğunluğunun din eğitimine gereken önemi 

verdiğini söylemişlerdir. Aksine ailelerin din eğitimine gereken önemi vermedikleri 

anlaşılmaktadır. 

2. Görüşmelerde öğretmenlerden çoğunluğu din derslerini sadece anlattıklarını 

öğrencinin davranışlarını şekillendirmede hiçbir etki yapmadıkların ifade 

etmişlerdir. Bu uygulama pedagojik açıdan doğru bir davranış değildir. 

3. Eğitimin belirlenen hedefe ulaştırılmasında, öğretmenin en çok iletişimde 

bulunması gereken kişi, öğrencinin ailesidir. Bazı öğretmenler bu iletişime gerekli 

önemi vermeyerek doğru olmayan bir tutum ve davranış içine girmektedir.  

4.  ’’Papaz veya rahibe olmak isteyen hiç öğrencim olmadı; olsaydı ben olmalarını 

tavsiye etmezdim.’’ Düşüncesine sahip bir öğretmenin mesleğinde başarılı olması 

mümkün değildir. 
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SONUÇ 

Katolik din dersi öğretmeni olabilmek için adaylar liseyi bitirdikten sonra; eğitim 

süresi beş yıl olan  Katolik İlahiyat Fakültesini veya üç yılık İlahiyat Yüksek okulunu 

bitirmelidir.  Üç yıl akşam okulunda Katolik dini formasyon ve pedagojik formasyon alan 

kişiler de vardır. Bu eğitimlerden birini tamamlayan herkes Katolik din dersi öğretmeni 

olabilmektedir. 

Katolik din eğitimi müfredatlarının belirleyicisi Eğitim Bakanlığı’dır. Kilisenin 

kendi eğitim kurumu, ülkedeki genel eğitimin büyük bir parçasını oluşturmaktadır.  

Bundan dolayı Kilisenin aldığı pedagojik kararlar, içinde yer aldığı genel eğitim sistemini 

etkilemektedir. 

Katolik din dersi öğretmeni ihtiyacının belirlenmesi ve göreve atanmasını Hristiyan 

Konseyi üslenmiştir. Öğretmenlerin maaşı, Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 

Katolik din dersi öğretmenlerinin teftişi Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği 

müfettişler tarafından yapılmaktadır. Kadrolu olan öğretmenlerin teftişi her yıl, kadrolu 

olmayan öğretmenlerin teftişi ise gerekli görüldüğü takdirde her zaman yapılabilmektedir.  

Katolik din dersi öğretmenleri  fakültelerde ve İlahiyat Yüksekokullarında seçmeli 

olarak İslam dini, Hindistan dinleri ve Doğu dinlerinin eğitimini almaktadır.İslam din dersi 

eğitimini almayı seçerlerse 180 kredilik programın içerisinde anabaşlıkları ile şu konular 

okutulmaktadır. 

• Kur’an yazıları ( Ayetler ) 

• İslam Dininin Tarihçesi 

• Arap felsefe tarihi 

• Arap felsefe metinlerinin açıklanması 

• Özgün İslam sosyo-antropolojisi 

• İslam ve Hristiyanlık  

Katolik din dersi öğretmenleri; bilhassa fakültede okuyanlar, çok ciddi ve kapsamlı 

eğitimden geçirilmektedir. Dile hakimiyet, dini sahada otorite ve çağın getirdiği teknolojik 

gelişmelere hakim bireyler olarak yetiştirilmektedir. Böyle ciddi bir ortamda yetişen 
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Katolik din eğitimcileri kilometrelerce uzaklarda çeşitli imkansızlıklar içinde misyonerlik 

çalışmaları yapabilmektedir.  

Din dersinin işlenişi genellikle; konuşma, dini anlatma, kasetler, videolar ve  İncilin 

Tanrı kelamı olduğunun kavratılması doğrultusundadır. 

 Şaşırtıcı bir olgudur ki Katolik din dersi öğretmeni olmak için Hristiyan olmak şart 

değildir. Son zamanlarda Katolik din dersi öğretmeni olmak isteğinde büyük bir gerileme 

olduğu tespit edilmektedir. Bundan dolayı diğer branş öğretmenleri dini formasyon alarak 

din derslerine girmektedir. 

.  

Çalışmada öğretmen-öğrenci-müfredat ve aile  açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Öğretmenler Açısından Sonuçlar: 

• Genel olarak öğretmenler mesleki hayatlarında benzeri sorunlarla 

karşılaşmaktadır. 

• Öğrencilerin derse karşı ilgisizliği en önemli sorunu oluşturmaktadır.  

• Öğretmenler ders araç-gereçlerini temin hususunda bir sorunla 
karşılaşmamaktadır. 

• Din dersi öğretmenleri diğer meslektaşlarınca  saygın kabul edilmektedir. 
 

 Öğrenciler Açısından Sonuçlar: 

• Belçika’da Katolik, devlet ve belediye okullarının hepsinde din eğitimi 

verilmektedir. Devlet okullarında din dersi seçmeli olduğu halde Katolik 

okullarında sadece Katolik din dersi eğitimi verilmektedir. 

• Bütün öğrenciler, Belçika’da din eğitimi görmeye mecburdur. (Madde 24 

Constitution de Belge). Eğer herhangi bir dine mensup değilse (Laik veya 

Ateist ise) moral dersleri almak zorundadır. 

•  Katolik okullarına gelen öğrenciler mecburen Katolik din dersini seçmiş 

olmaktadır. 

•  Öğrenciler bütün deslerinde başarılı olsa bile, din dersinden başarılı 

olmadıkça sınıflarını geçemezler. 

•  Öğretmenlerle karşılıklı görüşmede de belirtildiği gibi öğrencilerin Katolik 

din dersine karşı olan ilgileri giderek azalmaktadır. 

•  Öğrenciler dini genel anlamda hayatlarını kısıtlayan bir unsur olarak 

gördükleri için devlet okullarında Katolik din dersine girmek yerine “Moral 

(Ahlak)” dersine girmeyi tercih etmektedir 
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• Öğrenciler ilkokuldan itibaren Katolik din eğitimi almalarına rağmen papaz 

veya din dersi öğretmeni olmak istememektedir 

 Müfredat Açısından Sonuçlar: 

 

• İlkokul, ortaokul ve liselerde din eğitimi haftada iki saat verilmektedir. 

•  Din eğitiminin müfredatı tespit edilmiştir.  

• İlkokulda İncil’den seçilen hikayeler ve havarilerin davranışları 

özendirilerek kavratılmaktadır.  

• İlkokullarda Noel ve Paskalya kutlamalarına çok önem verilmektedir. 

Ortaokul ve liselerde ahlaka ve sosyal hayata yönelik konular ağırlıklı 

olarak işlenmektedir. 

•  Ders anlatım tekniklerinde ilkokullarda genellikle animasyon, ortaokul ve 

liselerde aktif öğretim yöntemiyle konular kavratılmaya çalışılmaktadır. 

•  Eğitim sisteminin genelinde kitap kullanılmamaktadır. Yalnızca 

ilkokullarda din eğitimi için kitap mevcuttur. Ortaöğretimde din eğitimi 

kitabı mevcut değildir.  

 Aileler Açısından Sonuçlar: 

•  Bir aile çocuğunu küçük yaştan itibaren dini yönden yetiştirmek isterse 

yatılı Katolik okullarına gönderebilmektedir.Bu okullarda  öğrenciler  dini 

derslerin yanı sıra diğer dersleri de okumaktadır. 

• Katolik din dersi öğretmenleri ile yapılan görüşmenin sonucuna göre aileler 

din eğitimine karşı ilgisizdir. 
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EK-1 

 

Katolik din dersi öğretmenlerinin ilkokullarda ders anlatırken kullandıkları eğitim 

materyalleri : 

 

1.Resimlerde görülen oyuncak bebeğin sırtındaki çantada Hz. Yusuf ve kardeşlerinin 

hayatı anlatılmaktadır. 
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2. Aşağıdaki resimlerde yap-bozlu bilgi kartları görülmektedir. 
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3.  Aşağıdaki resimlerdeki küpün yüzeylerinde dua cümleleri yer almaktadır. Küp yere 

yuvalandığında bir dua gelmekte ve o dua çocuğa okutturulmaktadır. Oyun yöntemiyle 

öğretim metodu uygulanmaktadır. 

 

 

           
Bu günün tüm güzelliklerinden doyı teşekkürler… 

                       
Yatmadan evvel  Sana iyi akşamlar demeye geldim. 

                     
Merhaba. İsa , bugün  hep benimle birlikte ol. 
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4. Aşağıdaki fotoğraflarda koruyucu melek tasvir edilmiştir. Öğretmenler çocuklara 

bu tasviri yanlarında taşıdıklarında kendilerini kötülükten koruyacağını ifade 

etmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    …  iyi bir koruyucu melek seni koruyacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

5.   Aşağıdaki resimlerde Hz. İsanın bir körü iyileştirdiğini anlatan çocuk kitabı 

görülmektedir. Kitabın boyutu çocukların cebine göre hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

 

 

6.  Aşağıdaki resimlerde çocuklara karşı merhametli olan  bir din adamının hayatı 

nı anlatan bir kitapçık görülmektedir. 
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7. Aşağıdaki resimlerdeki kitapçıkta  Hz. İsa’nın hastalrı iyileştirdiği hikaye 

yöntemiyle anlatılmaktadır. 
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8. Aşağıdaki karikatürde kiliseye gitmek istemeyen bir çocuğun beklentilerini tespit 

etmek için, boş olan konuşma balonlarını doldurarak düşüncelerini ifade etmeleri 

istenmektedir.  
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9.  Aşağıda ağaç, dört kitabın bir kutsal kitapta birleştirğini anlatmak için tiyatro dekoru 

olarak kullanılmaktadır.  
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10.  Aşağıdaki çengel bulmacada öğrencilerin dini kavramları düşünmek ve geliştirmek 

gayesiyle doldutturulmaktadır.  

 

 

 

 

Kullanılan kelimelerin üzünluğu veya kısalığı önem arzetmemektedir.  
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11.  Aşağıdaki resimde ayinlere teşvik yapılmaktadır. İlk olarak çocukların kendilerinden 

rahatsız oldukarı kötü huyları boş bir kağıda yazdırılır. Yazdıkları kağıtları belletmen 

yardımıyla çocuklara metal kutular içerisinde yaktırılır. Ardından belletmen tanrının 

ruhunu simgeleyen tütsüye üfürerek günahlardan arındırmayı temsil eder.  Böylece 

çocuklara kilisede nasıl günah çıkartıldığı canlandırılır.   

 

 

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki resimlerde bir başka günah çıkartma metodu canlandırılmaktadır. Çocklara 

yolculuk için iki valiz hazırlattırılır. Terketmek istedikleri kötülükleri boş bir kağıda 

yazarak bavulla kötülük istasyonuna, kendilerinde olmasını istedikleri iyilikleri bavula 

yerleştirerek iyilik istasyonuna bırakırlar.   
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Kendilerini canlandırmak için isimlerini ve kabinlerin içine gölgelerini çizerler.  
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13. Aşağıdaki dilek ağacına diledikleri isteklerini meyve biçimindeki kağıtlara yazarak 

asarlar.  Bununla çocuklara isteklerine ulaşmak için ilk adımı bu şekilde attıkları geri kalan 

işler için kendilerinin çabalamaları gerektiği kavrattırılır.   
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14. Kağıttan yapılan zincirlerin üzerine kötülükler yazılır. Kutsal sofranın etrafına asılır. 

Bu zincirler kırılmadan sofraya ulaşılamaz. Zincirleri kırarak kötülükler terk edilmiş olur 

ve kutsal sofraya ulaşılır.  
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15.  Tanrıya ve İsa’ya şükranlarını ifade etmek için karneler yaptırılır.  

 

 

 

 

16.  Aşağıdaki resimde çocukların hayatlarını canlandıran bir yol çizilir. Hayatında vaftizin 

ardından  yapılan diğer ilk ayinler yol düzergahına yerleştirilir.  Ve ayinlerin hangi din 

adamlarıyla yapıldığı belirtilir.    
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17.  Aşağıdaki resimde katolikliğin on tane sosyal faaliyeti panoya asılır ve her faaliyete 

bir öğrenci görevlendirilir. Öğrenci, o konuyla alakalı çalışmalar ve araştırmalar yapar. 

Böylelikle çocuğa Katolik bir ferd olduğu hissettirilir.  
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