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SUNUŞ

K

itle iletişim araçlarının alabildiğine geliştiği bir çağı yaşıyoruz. Haberler, olaylar “an itibariyle” medyanın sanal aygıtlarında yerini buluyor. Medya, dün olduğu gibi bugün de haber almak, bilgilenmek
ve bilinçlenmenin ana unsuru olarak hayatımızın vazgeçilmezleri arasında.
Hatta her türlü aygıtıyla günümüz insanı için bugün daha da vazgeçilmez bir
unsur olarak hayatımızın merkezinde yerini aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Daha da ötesinde, küçükten başlayarak, ailemiz, arkadaşlarımız dostlarımız,
iş çevremiz, diğer insanlar, diğer şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında bir an
bile iletişimin kesildiğini düşünmek, sanırım bugünün insanı için kıyamet
senaryosudur.
Medyanın ve iletişimin bu vazgeçilmezliği ve tüm gelişmişliğinin yanı sıra
artık “Gerçek nedir?” sorusu da çağın sorusu haline geldi. Gerçekliğin algısı,
anlık yönlendirmelerle “oluşturulmak istenen algı” yönünde evriliyor. Medya
salt bilgiyi ulaştırmaktan çok, neye inandırmak istiyorsa o yönde kitleleri
manipüle ederek gerçek ile haber arasındaki hatta, algı dayatması gücü haline gelebiliyor. Malcolm X’in, “Eğer dikkat etmezseniz medya mazlumlardan
nefret etmenize, zalimleri sevmenize neden olur” tespiti ve ikazı, tetikte bulunma halini her dönemde güncelliyor.
Medya, kimi olgular üzerinden mesaj vermek istediği kişi ya da kurumlara, toplumların üst değer kabullerine dolaylı yoldan sesleniyor, yön vermeye
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çalışıyor. Bu dolaylı dil kimi zaman övgü kimi zaman yergi oluyor. Övgü dilinde de yergi
dilinde de aşırılıklar kaçınılmaz oluyor. O zaman da övgü adına ortaya sürülenler de kimi
zaman ayrışmaya ötekileşmeye sebep olabiliyor. Özellikle de yergi dili nefret söylemine, ayrımcılığa kadar gidebiliyor. İmam hatipler ve imam hatipliler, her dönem bu dilden nasibini
alıyor. “İmam Hatiplere Bakış” çalışmasıyla 2017 yılının imam hatip haberleri açısından bir
fotoğrafını çekerken, bu önemli soruna dikkat çekmeyi de hakikat adına ÖNDER olarak bir
borç biliyoruz.
Bu çalışma hazırlanırken, 2017 yılında günlük ulusal yayın yapan 46 gazeteden 28’ine ilişkin
bir değerlendirme gerçekleştirdik. Bu tercihi yaparken yaygın ve bilinirliği yüksek olan basın
organlarını değerlendirmeye aldık. Yaptığımız çalışmada özellikle bazı yayın organlarında
imam hatiplere yönelen ötekileştirici ve ayrımcı dil ile nefret söyleminin haber sunumundan
öte bir davranış biçimi haline geldiğini gördük. Ümit ederiz ki; kitleleri bilgilendirmek adına
ayrımcı dil zehirlenmesine maruz bırakan bu yayın organları, ne olmak istediklerini, neye
hizmet ettiklerini, kendilerini takip eden kitleleri adına bir kez daha gözden geçirirler. Bu
yol ve yöntemin gazetecilik/habercilik ilkeleri ile herhangi bir bağının bulunmadığını da bu
vesileyle hatırlatmak istiyoruz.
Aşağıda örneklerini göreceğiniz bu dilin en başta kendilerini takip eden kitleye karşı hakaret
olduğunun bilinmesi gerekir. Hiçbir toplumsal kesim bu dili hak etmiyor. İmam hatipliler,
öğrencileri, velileri ve bu okulların gerekliliğine inanan kesimi ile tercihlerine saygıyı gösterilmesi tüm çeşitliliği ile bu toprakları vatan bilen hiçbir kesimin böylesine ayrımcılığı
haketmediğini düşünüyoruz. Öte yandan olumlu içerikteki haberlerin de yine aynı şekilde
tarafgirlik barındırdığını, bu şekilde ya bendensin ya karşıdan anlayışının da kimseye bir
yararının olmayacağını ifade ediyoruz.
Aylar süren bir arka planla hazırlanan bu ilk çalışmanın hakikat adına bir katkı sağlamasını
umuyoruz. Bundan sonra yapılacak analizlerin ayrımsız bu ülke gençlerinin birlik, beraberlik saygı ve sevgi noktasında buluşmasına vesile olması temennisiyle.
Demet Tezcan
Basın Tanıtım Komisyonu Başkanı
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GİRİŞ

İ

mam hatipler, Türkiye’de bir
eğitim modeli bir okul türü olmaktan öte, ülkenin yaşadığı siyasi iniş çıkışlar ve çalkantıların da
göstergesi, onlarla beraber yoluna
devam etmeye çalışan kurumlar olmuştur. Türkiye´nin en önemli yapı
taşlarından biri olan bu okullar, doğdukları Milli Mücadele yıllarından
bugüne kadar, daima gündemdedir
ve sosyal bir gerçek olarak varlıklarını muhafaza etmektedir. İmam
Hatip Liseleri, hemen her iktidar döneminde tartışmaların odak noktası
olurken, bugün de gündemdeki yerini korumaktadır.
Kısa bir tarihçe vermek gerekirse;
imam hatip liselerinin ilk nüvesi;
Osmanlı Devleti’nin son döneminde
vaiz yetiştirmek amacıyla 28 Aralık

1912’de açılan Medresetü’l-Vaizin
ile imam ve hatip yetiştirmek üzere
1913’te açılan Medresetü’l-Eimme
ve’l-Huteba olarak kabul edilir. Bu
iki medrese 1919’da Medresetü’l-İrşad adıyla birleştirilmiştir. 1920’de
ise din eğitimi konusu Meclis’in
önemli gündem maddelerinden birisi
olmuştur.
26 Nisan 1920´de Mustafa Kemal´in
başkanlığında yapılan müzakerelerde söz alan konuşmacılar din eğitiminin bir ülke için asıl ve bunun vazgeçilemez olduğunu dile getirmişlerdir.
Bu müzakerelerin sonunda hazırlanan Medâris-i İlmiye Nizamnamesi,
yani “Bilim Medreseleri Kanunnamesi”, 8 Mayıs 1921´de yürürlüğe girdi.
Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı)
Rıza Nur´un ilk hükümetin progra-
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mını okurken söylediği, “eğitimin amacı dini
ve milli eğitim almış nesiller yetiştirmektir”
şeklindeki sözleri de bu nizamnamenin ana
fikrini ortaya koyuyordu. Çıkarılan bu nizamname, İmam Hatip Liseleri´nin ilk prototipi olarak kabul edilebilecek olan Cumhuriyetin ilk okullarının müfredatını, bugünün
imam hatip okulları müfredatlarına benzer
bir şekilde düzenlemişti.
TBMM’ce açılarak sayıları 465´i bulan ve
hem fen bilimleri, hem de dini bilimlerin bir
arada verildiği bu ilk Cumhuriyet okulları,
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu´nun
kabul edilmesinden bir hafta sonra dönemin
Eğitim Bakanı Vasıf Çınar´ın bir emri ile kapatıldı. Yeni kanunla birlikte ilk kez “imam
hatip” ismi de kullanılmaya başladı. Yeni
kanun din adamı yetiştirmek üzere “İmam
Hatip Mektepleri” açılmasını öngörüyordu.
Sayıları 500´e yaklaşan medreselerin kapatılmasına karşılık, sadece 29 yerde İmam Hatip Mektebi açıldı. Bu sayı ise her yıl biraz
daha kırpılarak 1932’de İmam-Hatip Mektepleri tamamen kapatıldı. Kanunla, İmam
Hatip Mektepleri´nin kapatılması bir yana,
din dersleri de öğretim kurumlarının programından çıkarılarak, Tevhidi Tedrisat uygulaması kanunun açık hükümlerine rağmen
din öğretimini yasaklamak şeklinde uygulamaya konuldu.
İmam Hatip Mektepleri´nin kapatılmasının
ardından eğitimi ve ülkeyi dinden arındırma
dönemi 1949 yılına kadar sürdü. Bu yılda din
eğitimi vermek üzere İmam Hatip Kursları
adıyla kurslar açılmaya başlanmıştı. 1950’de
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden
sonra ise İstanbul’da Vefa Lisesi’nden edebiyat öğretmeni olarak emekli olan Celalettin

Ökten’in hazırladığı proje ile bugünkü imam
hatip okullarının temeli atılmış oldu. Milli
Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin projeyi kabul
etmesinin ardından İmam Hatip Okulları,
1951-52 öğretim yılında ilkokula dayalı dört
yıl öğrenim süresi olan okullar olarak öğretime başladı. İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta
ilk İmam Hatip Okulları açıldı. Bu okulların
birinci devreleri mezunlarını verince, ikinci
devresi üç yıl olarak açıldı ve böylece yedi
yıllık İmam Hatip Okulları, Türk eğitim sistemindeki yerini aldı.
İmam hatipler bu dönemden sonra birbiri
ardınca açılmaya başlandı. Ancak buradan
mezun olanların üniversiteye giriş hakları
yoktu. Bu hak ise daha sonraki yıllarda kazanılacaktı. Daha sonra Anadolu İmam Hatip
Liseleri, çok programlı liseler bünyesindeki
imam hatip liseleri ve yabancı dil ağırlıklı
imam hatip liseleri açılmaya başlandı. Darbe dönemlerinde sıkıntıya giren, orta kısımları kapatılan, kızların alınması engellenen
bu okullar maalesef 28 Şubat döneminde de
büyük bir mücadelenin içine girdi. 28 Şubat
1997’de alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla okulların orta kısımları kapatılırken,
bir yıl sonra bu okullardan mezun olanların
farklı üniversitelere girişine büyük ölçüde
engel olan katsayı uygulaması başlatıldı.
28 Şubat sürecindeki kısıtlamalar sonucunda
imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı 600
binden 60 binlere kadar düşmüştü. Kısmi iyileştirmeler ise AK Parti’nin 2002’de iktidara
gelmesinin ardından yavaş yavaş başlatıldı.
2009 yılına gelindiğinde ise üniversiteye girişte uygulanan katsayı uygulaması kaldırıldı. 2012’de geçilen 4+4+4 eğitim sistemiyle
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birlikte imam hatiplerin orta kısımları yeniden açıldı. Bu süreçte okul çeşitliliği de arttı. Yabancı öğrenciler imam hatip liselerinde
eğitim almaya başladı, uluslararası imam hatipler kuruldu. İmam hatipler, fen ve sosyal
bilimler ağırlıklı eğitim veren proje okullar
kapsamına alınırken, güzel sanatlar, spor, dil
ağırlıklı okullar da kuruldu.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı rakamlarına
göre, Türkiye genelinde 3 bin 142 imam hatip ortaokulu ve 1452 imam hatip lisesi bulunuyor. Toplam sayısı 4 bin 594 olan imam
hatip okullarında öğrenim gören öğrenci sayısı ise 1milyon 346 bin. Bunun 645.318’i lise
öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam
ediyorlar.
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Haber Değeri Bağlamında
İmam Hatipler

İ

mam hatiplerle ilgili geçmişte
yaşanan olumsuzlukların düzelmeye başlaması ve adaletsiz
uygulamaların önüne geçilmesiyle birlikte imam hatip okul sayıları
ve nitelikleri son yıllarda hızla arttı. Özellikle katsayı uygulamasının
kaldırılması ve imam hatiplerin orta
kısımlarının yeniden açılmasıyla birlikte, çocuklarının pozitif bilimlerin
yanında din bilimlerini de öğrenmelerini isteyen aileler çocuklarını yeniden bu okullara gönderir oldular.
Okullardaki çeşitliliğin ve kalitenin
artması da bu okulları tercihte diğer
bir faktör oldu.
İmam hatip sayılarındaki artış, fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, kalitenin artırılması ve bunun için hem
bütçe ayrılması hem de ciddi bir
emek sarfedilmesi medyanın da gündemine bu okulların sık sık gelmesini

sağladı. Özellikle eğitim bütçesinden
aldıkları pay, bütçenin Meclis’te görüşüldüğü ve oranların belli olduğu
dönemlerde haberlerin ana konularından birini oluşturdu.
Haberlerde özellikle, 1997’deki Milli
Güvenlik Kurulu kararlarıyla imam
hatip ortaokullarının kapatılması
ve katsayı uygulamasının başlamasından dolayı dip yapmış rakamlar
baz alınarak daha sonraki dönemlerle kıyaslandı. Oransal olarak yüzde
sayıların 3’e-4’e katlaması da haber
değerini artırdı. Örneğin 2000’li yılların başında 65-70 bin olan öğrenci
sayısı 10 yıl sonrasıyla veya 15 yıl
sonrasıyla kıyaslandığında 10 katına kadar varan artışlar kasıtlı olarak
dillendirildi.
Yine bu okulların AK Parti iktidarı
döneminde, 2002 yılından başlaya-
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rak normal seyrine girmesi ve talebin karşılığını bulması medyada siyaseten AK Partiyle ve hükümetle birlikte anılmasını, iyi ve
olumlu gelişmelerden bahsederken de hükümetle birlikte anılmasını, olumsuz yönlerini zikrederken de örneğin ‘arka bahçe’ diye
zikredilmesini doğurdu. Bir siyasi partiyle
ve hükümetle özdeşleştirme kasıtlı olarak
haberlere büyük oranda yansıdı.
Konuyu siyaset düzlemine çekmek ise bir
okul ve o okulun öğrencileri sözkonusu olduğunda bazen çok aykırı, çok ileri bir üslup ve
üzücü sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin “kindar ve dindar nesil” tamlaması bu okullar
için AK Parti muhalifi bir dilde ve muhalif
bir haber içinde kullanılırken, 12-13 yaşındaki çocuklardan bu şekilde bahsedildiğini,
bahsetmenin yanlış olduğunu pek az insan
sorguladı.
Bu yönde baktığımızda işin etik tarafı karşımıza çıkıyor. Ulusal ve uluslararası belgelerde, meslek etiği açısından birçok meslek gibi
basının da uyması gereken birtakım kurallar
bulunuyor. Uluslararası kurallarda bu hassasiyet sıkça dile getirilirken Türkiye’de de
kamu ve özeldeki basın meslek örgütleri bunun çerçevesini çizme gayretindeler.
Uluslararası metinlerde bu, verdiğiniz haberin doğru olması gerektiği ön şartı ve vurgusuyla birlikte geçiyor. Doğruluğun haberde
hızdan daha önemli olduğuna atıf yapılan
belgelerde, yeni ortaya çıkan önemli bir gelişmenin tek bir haber ajansından veya sosyal medyadan edinilen bilgilere dayanılarak
haber yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtiliyor; “Tarafsızlık; elinizdeki bilgileri inceleyip değerlendirirken adil, açık fikirli ve

yansız olmanızı gerektirir” deniliyor. Özetle,
haberi verirken, adaletli, açık fikirli ve yansız olmak gerektiğine bizim tabirimizle “objektifliğe” vurgu yapılıyor.
Ulusal kuruluşlarda da gazeteleri meslek ilkeleri açısından denetleyen Basın İlan Kurumu’nun meslek etiğine ilişkin hükümleri,
“Basın Ahlak Esasları” adı altında duyuruluyor. Burada özellikle iki madde dikkati çekiyor. 1. maddenin ı bendinde, “Kişi, kurum
ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda,
eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler
kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez
iftira ve haksız isnat yapılamaz” düzenlemesi yer alıyor. Yine aynı maddenin k bendinde
ise başka bir uyarı yapılıyor: “Yayınlarda hiç
kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini
inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz.”
Basın Konseyi’nin “Basın Meslek İlkeleri”
adı altında duyurduğu 16 madde arasında da
yine etik kurallar özetleniyor. Sözkonusu ilkeler, “Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti,
yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve
dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” maddesiyle başlıyor. Hemen ardından düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü
sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamayacağı
ifade ediliyor. Bir uyarı da kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük
düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceği konusunda
yapılıyor.
Bir diğer meslek örgütü Türkiye Gazeteciler
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Cemiyeti de “Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”nde etik kuralların altını
çiziyor. Bildirgenin 3. maddesinde şu ifadeler
yer alıyor: “Gazeteci; başta barış, demokrasi
ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara
saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı
yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve
tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından
kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını
(veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu
yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı
gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.”
İnsan hakları, hukuk, objektiflik, küçük düşürücü yayın yapmama, özel alana müdahale etmeme, çocukların ve gençlerle ilgili
yayınlarda bazı hassasiyetleri gözetme ve
daha dikkatli davranma noktasında meslek
etiği tüm gazetecileri ve medya kuruluşlarını
bağlar. Normal koşullarda hukuki bir yaptırımı olmaksızın prestij açısından kendilerini
bu kurallara uygun hareket etmek zorunda
hissederler. Ancak, araştırmamızda da ortaya çıktığı şekliyle bu kuralların sık sık ihlal
edildiğini görüyoruz.
Yargıya taşınan konular ve Basın İlan Kurumu’na yapılan şikayetler, basın kuruluşlarının uymaları gereken etik kuralların yanısıra
bağlayıcılığı da olan konulardır. Yargı kararıyla tekzip yayınlanması veya Basın İlan
Kurumu kararıyla resmi ilanların kesilmesi
bu alandaki yaptırımlardır. Fakat bu aşamada da basın kuruluşları zaman zaman yeterli
hassasiyeti göstermemektedir.

Araştırmanın Amacı
“İmam Hatiplere Bakış Araştırması”nda, yazılı basının imam hatip haberlerine yaklaşımı konusunda bir fotoğraf çekme hedeflendi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak
imam hatiplerle ilgilenen ve faaliyet gösteren bir STK olarak bu alanda yapılanlar ve
bunların yansımalarını görmek istedik. Diğer
taraftan gelecekte neler yapılabilir, hangi
alanlarda çalışmalara ağırlık vermeliyiz gibi
konulara bir projeksiyon tutması açısından
da bu araştırmanın ön açıcı bir rol üstleneceğini düşünüyoruz.
Araştırmaya tamamıyla ön yargısız ve herhangi bir ön kabulümüz olmadan başladık.
Tarama yapılırken ilgili basın organlarının
haberleri tek tek gözden geçirildi. Bu çalışma
sırasında ortaya çıkan veriler tasnif edilerek
bir kategorileşme oluşturuldu.
Bundan sonra yapılacaklar noktasında bir
projeksiyon olması amacıyla yapıldığı için
doğrudan olumlu ve olumsuz haberler ayrımına da gidilmedi. Kategorilerde olumlu
ve olumsuz haber, yazı ve yorumlar kendiliğinden ayrıştı. Bu ayrışma da yine bizim
önümüzü görmemizi ve daha çok imam hatiplilerin ve imam hatip kimliğinin olumlu
yönlerinin işlenmesi, dile getirilmesi noktasında bir gösterge oldu.

Örneklem
2017 yılına ilişkin yaptığımız bu çalışmada
ulusal yayın yapan 46 günlük gazete arasından 28 tanesi baz alındı. Bu gazeteler arasında Akşam, Aydınlık, Diriliş Postası, Cumhuriyet, Dünya, Güneş, Evrensel, Habertürk,
Birgün, Hürriyet, Milat, Milli Gazete, Milliyet, Ortadoğu, Posta, Sabah, Şok, Sözcü, Star,
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Takvim, Türkiye, Yeni Çağ, Vatan, Yeni Akit,
Yeni Asya, Yeni Mesaj, Yeni Şafak, Yurt gazeteleri bulunuyor.
Tüm medya organları olarak baktığımızda
kuşkusuz artık bu platform da diğer pek çok
alan gibi geleneksel mecralar yerine dijital
dünyaya kaymıştır. Yine yeni medya adını
verdiğimiz sosyal medya her tür olayda ve
gelişmede geleneksel medyadan daha çok belirleyici bir role sahiptir.
Hem televizyonlar hem internet siteleri hem
de sosyal medyayı da içine alan bir medya taraması konunun fotoğrafını çekmek ve daha
sağlıklı verilere ulaşmak için elzemdir. Bunu
da önümüzdeki yıllarda planlarımız arasına
almış bulunuyoruz.
Gazeteler arasında yaptığımız taramada 2017
yılında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’yle
alakalı olarak, “Din Öğretimi”, “Genç ÖNDER’, “İmam Hatip Okulları”, “İmam Hatip
Okul Aile Birliği”, “Öncü Spor”, “Sade Soda”,
“Tohum Dergisi” ve “Wonder” başlıklarından
ulusal ve yerel medyada 44 bin 343 haber ve
yazı yayınlandı.
Sadece “İmam hatip” kavramının yer aldığı 5
bin 309 haber ve yazı da ulusal basında yer
aldı. Araştırma, sözkonusu 5 bin 309 haber
üzerinden gerçekleştirildi. Bulgular ise, adli
olaylar ve rutin haberler dışındaki içerik
analizi yapabileceğimiz 683 haber ve yazı
üzerinden sağlandı.

Yöntem
İmam hatiplerle ilgili yazılı basındaki haberler ve yorumların taranmasında, ulusal
yayın yapan günlük gazeteler baz alındı. Bu

gazetelerdeki haber ve yazılar, gün gün taranarak tasnif edildi. Bu çalışma yapılırken,
öncesinde herhangi bir kategori belirleme
veya sınıflandırmaya gidilmedi. Çalışma esnasında ortaya çıkan tabloya göre haber ve
yazılar kategorilere ayrıldı. Bu şekilde çalışma sonuna kadar 9 ayrı kategori oluştu.
Siyasi Polemik: Üzerinde çalışılan imam hatip haberleri veya yazılarda, tartışılan konu
veya gelişmeden ziyade siyasi eleştiri ve siyaset üzerinden mesaj verme düşüncesi ön
plana çıktığında, yine konunun içeriğinden
bağımsız olarak haber ve yazılar bu kategoriye alındı.
Müfredat: İmam hatip okullarındaki müfredatın tartışıldığı, özellikle müfredat değişikliği üzerine yapılan haberler, yorum ve eleştiriler bu kategoriye alındı. Bu okullardaki
ders içeriklerini inceleyen, eleştiren metinler
de buna dahil oldu.
Sayılar, sınavlar: İmam hatip okullarının sayısı, öğrenci sayısı, bu okullara MEB’in yıllık
bütçesinden ayrılan pay ayrı bir başlık altında incelendi. Bu kategoride, rakamsal verilerle birlikte sınavlar da irdelendi. Özellikle
imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye giriş oranları ve benzeri
oranlar da rakamsal veriler sunduğu için bu
gruba dahil edildi.
Ayrımcı dil: İmam hatiplere ilişkin haberler
aktarılırken kullanılan dil ile köşe yazısı ve
analiz içeren yazılarda kullanılan dilin analizi yapıldı. Ayrımcı dil ve ötekileştirici dil,
zaman zaman da nefret dili olarak tanımlayabileceğimiz çok keskin dil kullanımı bu
alanda değerlendirildi.
Örnek okul, örnek öğrenci: İmam hatip okul-
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larında okuyan öğrencilerin insani yardım
veya sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri bu kategoride değerlendirildi. Harçlıklarını biriktirip Afrika’da su kuyusu açan
öğrenciler veya sokak hayvanlarına barınak
yapan öğrenciler bu alanın konusu oldu.
Savunma: İmam hatip okulları hakkındaki
iddialar ve negatif eleştirilere cevap vermek
üzere oluşturulan, imam hatiplerin ne olduğundan çok ne olmadığına değinen ve bir
cevap niteliğindeki haber, yazı ve metinler
bu gruba alındı. Örnek olarak, “imam hatiplerden neden IŞİD’ci yetişmez” başlığıyla yayınlanan bir yazı bu kategoride yer aldı.
Eğitim kalitesi: İmam hatip okullarının sayısı ve eğitim kalitesi en popüler tartışma
konularından biri. İmam hatiplerdeki eğitim
kalitesini irdeleyen, çeşitli veriler ortaya koyan haber, yazı ve yorumlar bu kategoride
değerlendirildi.
Bilimsel başarı: İmam hatip öğrencilerinin
okullarında yapılan çeşitli laboratuvarlardaki bilimsel faaliyetleri, TÜBİTAK yarışmaları
için ürettikleri projeler bu başlık altında ele
alındı.
Diğer: İmam hatiplerle ilgili haber, yazı ve
yorumlar içerisinde belirlenen kategorilere
girmeyen metinler “diğer” başlığı altında değerlendirildi.

Bulgular
Araştırmanın sonuçları 9 ayrı kategoride toparlandı. Bu kategoriler arasında en fazla
haberin yayınlandığı alanı 211 haber, yazı
ve analizle “Siyasi polemik” başlığı oluşturuyor. Onu 143 haber ve yazıyla “Müfredat”
başlığı izliyor. Araştırmada, okul sayıları ve

sınavlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Sayılar, sınavlar” kategorisinde 81 haber
ve yazı bulunuyor.
Çalışmada dikkat çeken başlıklardan ve en
önemlilerinden birini ise “Ayrımcı dil” üzerine yapılan yayınlar oluşturuyor. 79 haber,
yazı ve analizde imam hatipler hakkında
kullanılan ayrımcı ve ötekileştirici dil karşımıza çıkıyor. Kullanılan kavramlar arasında
ise en sıklıkla “Kindar ve dindar nesil” kavramı dikkati çekiyor.
İmam hatip okullarında öğrenim gören gençlerin örnek davranışları ve sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini içeren “Örnek
okul, örnek öğrenci” başlığında 74 yazı,
haber, yorum yer alıyor. Bunu 30 haber ve
yazıyla “Diğer” kategorisi izliyor. İmam hatiplerin ne olduğundan çok ne olmadığı ve
kendini anlatma üzerine kurgulanan yazı,
haber ve yorumlar “Savunma” başlığı altında yer alıyor. Bu alanda da 31 haber ve yazı
bulunuyor.
Okullardaki “Eğitim kalitesi” hakkında 24
haber, yazı ve yorum yayınlanmış. Öğrencilerin bilimsel başarılarına ise 10 haber, yazı
ve yorumda yer veriliyor.
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AYRIMCI DİL

M

edyadaki nefret söylemi ve
ayrımcı dil kullanımı yıllardır imam hatip okulları
ve imam hatiplileri hedef alıyor. Başta hedef olanlar olmak üzere pek çok
kesim rahatsız olurken, bunun önüne geçmek, en azından deşifre etmek
amacıyla bir çalışma yapılmıyor. Ne
yazık ki, medyadaki nefret söylemi,
kamudaki medya kurumları ve gazetecilik meslek örgütleri tarafından
da izlenmiyor.
Yaptığımız bu çalışmada imam hatiplilere yönelik medyada nefret
söylemi ve ayrımcı dil kullanımı ayrıntılı olarak incelendi. Çalışmayla
habercilik ve basın etiği açısından
bu önemli soruna dikkat çekmek ve
çözüm üretmek üzere bir adım atıyoruz. 2017 yılına ilişkin yaptığımız
bu çalışmada bu zaman diliminde 11
yayın organında 79 adet bu yönde

haber, köşe yazısı, analiz raporladık.
Ayrıntılarına gelirsek; Aydınlık Gazetesi’nde 17, Birgün’de 16, Cumhuriyet’te 13, Evrensel’de 10, Sözcü’de
7, Posta’da 7, Yeniçağ’da 3, Hürriyet’te 2, Yeni Asya’da 2, Ortadoğu’da
1 ve Yurt Gazetesi’nde 1 haber/yazı/
analiz karşımıza çıkıyor.

“Dindar ve kindar nesil”
İmam hatip lisesi tanımlaması ile
birlikte kullanılan kavramlara baktığımızda “dindar ve kindar nesil” kavramı 18 kez kullanımla başı çekiyor.
Onu yine “kindar nesil” olarak kullanım takip ediyor. 6 kez de haber,
yazı ve yorumlarda “kindar nesil”
kullanılmış. 5 ayrı yerde imam hatip
kavramıyla beraber “IŞİD” kavramı
geçiyor ve kullanımlar genel olarak
benzetme içeriyor. “Arka bahçe” kav-
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ramı metinlerde 4 kez kullanılıyor. “Gerici
eğitim”, “gerici müfredat”, “militan”, “mahkum edilmek”, “dininin ve kininin davacısı”
kavramları da 2’şer kez geçiyor.

İmam Hatiple Birlikte Anılan Kavramlar
İmam hatiplilere yönelen ayrımcı dil ve nefret söylemi çerçevesinde metinlere baktığımızda çok geniş yelpazede ve saldırgan bir
dil karşımıza çıkıyor. Bu ifadeleri tek tek
alırsak ortaya çıkan manzara pek içaçıcı
değil. İşte o kavramlar: “Dogma”, “ortaçağa
hapsetmek”, “biatçı nesil”, “tek tip”, “zorlamak”, “Ortadoğululuk”, “laik bilimsel eğitimden uzaklaşma”, “cehaleti ayağa kaldırmak”,
“dipdiri meyyit”, “ebedi köle”, “cahil, kör,
eğitimsiz kalma”, “kör saplantılar”, “çağdışı
düşünceler”, “eğitimle köleleştirme”, “tecavüz olaylarının birinci derecede suçluları”,
“eğitimde gericileşme”, “gerici gençlik”, “geriye dönük çağ atlama”, “imam hatip koridorlarının karanlık dehlizleri”, “köleleştirme”, “tekbirci militan”, “Ortaçağ medrese
sistemi”, “köle”, “terörist üretim çiftliği”,
“çağdışı eğitim”, “boğucu hava”, “az gelişmiş, dinde reform yapamamış ülke”, “Rabia
kültürü, dörde kadar sayabilen çocuklar”,
“dininin ve kininin davacısı”, “eğitimin gericileştirilmesi”, “derinleşen gericilik”, “karanlık”, “oy deposu”, “cahil”, “fanatik cihatçı”,
“cihadist”, “ülke geriye, hep geriye”, “cihatçı
militan”, “çukur”, “cihatçı zihniyet”, “cehalet”, “kin, din, dindarlık”, “kıyak”, “sürgün”,
“karanlık evler.”

Toplumsal Barışa Katkı
Henüz ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımıza yönelen bu nefret söylemi ve ayrımcı

dil, muhatabı çocuklar ve onların okulları
olmasının yanısıra, toplumdaki ayrışmayı da
körüklüyor. Toplumsal gruplar arasındaki
iletişime de katkı sağlayacağına inandığımız
çalışma, uluslararası insan hakları örgütleri
ve gazetecilik meslek örgütleri tarafından da
yakından takip edilecektir.
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Başlık

Gerici Dindar Neslin Panzehiri Laik Eğitim

Gazete

Birgün

Tarih

18.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Onlar Müslüman Olamaz

Gazete

Aydınlık

Tarih

15.09.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Rıza Zelyut
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Başlık

Cihadist-Dindar Nesiller Yetiştirme Programına Karşı Mücadele Yılı

Gazete

Evrensel

Tarih

18.09.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Milli Düşmanlık Bakanlığı

Gazete

Aydınlık

Tarih

21.09.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Rıza Zelyut

24

Başlık

İktidarın İlahiyatla Sınavı

Gazete

Birgün

Tarih

18.06.2017

Tür

Analiz

Yazar

Aydın Tonga
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BİLİMSEL BAŞARI
Bilimsel Başarı Haberleri Neden Az?

A

raştırmayı yaparken ortaya
çıkan kategoriler arasında
bilimsel başarı örneklerini
işleyen haberler ve yazılar maalesef
diğer kategorilerden oldukça az verilere yansıyor. Bunun ise çeşitli nedenleri bulunuyor.
Öncelikle, imam hatiplerin geleneksel eğitim modelinde ‘din eğitimi veren okullar’ olarak kabul edilmesi ve
dünden bugüne kadar bu anlayışla
var olagelmesi bilimsel başarılar
veya bilim konusunda bir iddialarının olmaması ön kabulünü de beraberinde getirdi. Çünkü aileler çocuklarını bu okullara özellikle dinlerini
öğrensin diye gönderiyorlardı. Hem
fen bilimleri hem de sosyal bilimler
alanındaki dersler bu alanın artıları
gibi kabul edildi. Bu alanda katedilen
mesafeler hep önemsendi ancak bir
fen bilimleri konusunda iddialı okullar çok yakın tarihlerde, özellikle fen

ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okullarının da açılmaya
başlamasıyla birlikte gündemimize
girdi.
İkinci bir konu, imam hatiplerdeki
olumlu tarafların, güzel gelişmelerin
haber değeri vardır ancak geleneksel
ve ana akım medya daha çok güzel
yanlarını görmekten ziyade aksayan
yanlarını haber yapmayı ve bunlar
üzerinden imam hatiplere yüklenmeyi, araştırmamızda da çıktığı gibi
siyasi tartışmalar çerçevesinde bunu
görmeyi arzuladığı ya da daha kolay
bir yöntem olarak tercih ettiği için
olumlu ve güzel gelişmeler ön plana
çıkmamaktadır.
Son olarak proje okullarla birlikte
hem sporda, hem sanatta hem de fen
bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde başarılı öğrenciler ve başarılı
okulların sayısı artış göstermektedir. Bu olumlu gelişmeler bir şekilde
medyanın diline haber ve yazılara da
yansıyacaktır.
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Başlık

İHL’liler Hurdadan Teknoloji Üretiyor

Gazete

Yeni Akit

Tarih

01.10.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Liselilerin Araştırması Akademik Yayında

Gazete

Sabah

Tarih

02.06.2017

Tür

Analiz

Yazar

Talat Öztuzsuz
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Başlık

Liselilerin Projesi Test Edilecek

Gazete

Posta

Tarih

25.04.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Bu Robot Çürük Fındık Ayıklıyor

Gazete

Şok

Tarih

23.04.2017

Tür

Haber

Yazar

İHA

31

Başlık

İmam Hatip Liseleri TÜBİTAK’ı Fethetti

Gazete

Türkiye

Tarih

22.04.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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SİYASİ POLEMİK

A

raştırmanın en önemli bulgularından biri imam hatiplerin
ve genelde ise tüm eğitim sisteminin siyasi polemikler ve siyasi
tarafgirlik üzerinden tartışılmasıdır.
Yaptığımız taramada ortaya çıkan
verilere göre, hükümete karşı olmak
ya da bir siyasi partiye karşı olmak
‘onun zihniyetine yakın’ bir eğitim
kurumu olarak tabir edilen imam
hatiplere vurmak için sebeptir. Daha
çok yapılan haberler ve köşe yazıları
hükümet karşıtlığı üzerinden imam
hatipleri hedef almıştır. Alakalı/alakasız her tür eleştirinin, tartışmanın odağına imam hatip meselesini
oturtmuştur.
Öğrenciler 250 liralık bursla imam
hatibe ‘teşvik’ ediliyor başlığıyla verilen haberde metne, “İmam hatip
okullarının öğrenci sayısını artırmak
için çalışmalar yapan AKP, bu yıl İzmir Tepecik’teki Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na
kayıt yaptıran öğrencilere aylık 250
lira burs ödeyeceğini duyurdu.” sözleriyle giriş yapılıyor. Aslında yapılan şey açık; öğrencilere teşvik olsun
diye bir miktar burs öneriliyor. Kayıt
yaptıran öğrenciler gelip bu burs-

tan yararlanacak. Bunun kötü veya
olumsuz bir tarafı var mı bilinmez
ama orada eğitim alacak olan çocuklara, özellikle de dar gelirli ailelerin
çocuklarına ufak bir destek olacağı
çok açık.
İkinci örneğimiz ise o kadar masum
değil. 16 Nisan anayasa referandumu sonrasında yazılan iki yazı,
meselenin tam da siyasi polemiğin
merkezine oturtulduğunu gösteriyor. “Ümmetin camisinden Evet,
yurttaşın okulundan Hayır” başlığıyla yayınlanan yazılarda, cami, kuran
kursu, imam hatip, düz lise, tiyatro
ve konser salonu, kütüphane sayısı
gibi karşılaştırmalar üzerinde ciddi
bir ayrıştırma yapılıyor, kamplaştırıcı bir dil kullanılıyor. Bu veriler üst
üste konularak cami ve imam hatiplerin bulunduğu yerlerden evet oyunun fazla çıktığı, kütüphane, düz lise
tiyatro ve konser salonlarının bulunduğu bölgelerden hayır oyunun
çıktığına işaret ediliyor. Bu şekilde
Erzurum, Bayburt, Konya gibi illerde “cami”nin yani “evet”in kazandığı
vurgulanıyor. Tunceli, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illerde de “okul”un
yani “hayır”ın kazandığı belirtiliyor.
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Başlık

Öğrenciler 250 Liralık Bursla İmam Hatibe Teşvik Ediliyor

Gazete

Birgün

Tarih

31.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Çağlar Ballıktaş
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Başlık

Suriyeli Sığınmacılar da İstismar Ediliyor

Gazete

Evrensel

Tarih

08.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Dihaber
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Başlık

Ümmetin Camisinden Evet, Yurttaşın Okulundan Hayır

Gazete

Birgün

Tarih

25-26.04.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Turan Eser
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Başlık

İmam Hatipler İçin Formül Proje Okullar

Gazete

Birgün

Tarih

10.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Çağlar Ballıktaş
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Başlık

En yakın İmam Hatibe

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

19.09.2017

Tür

Haber

Yazar

Figen Atalay
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SAVUNMA

B

u kategorideki haberler ise
ayrımcı dil bölümündeki haber ve yazılara benzemekle
birlikte bir yönüyle onlardan ayrılıyor. Bu bölümde ele alınan haber
ve yazılar daha çok imam hatiplerin
ne olduğundan çok ne olmadığı üzerinde duruyor. Bu yıl içinde imam
hatiplerle birlikte dile getirilen bir

iddia üzerinden metinlerin bir kısmında “İmam hatiplerden IŞİD’ci
yetişir mi?” sorgulaması yapılıyor.
Müfredata cihat kavramının alınması yönündeki tartışmalar ve imam
hatiplerin FETÖ’nün panzehiri olduğu yönündeki açıklamalar da bu tür
haberler içerisinde yer alıyor.
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Başlık

Kuşa mı Bakalım IŞİD’e mi?

Gazete

Diriliş Postası

Tarih

22.01.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Recep Yazgan

40

Başlık

Türkiye’de DEAŞ Profili ve İmam Hatipler

Gazete

Star

Tarih

01.01.2017

Tür

Analiz

Yazar

Dr. Necati Anaz

41

Başlık

Niçin Çok İmam Hatip Lisesi Açılıyor

Gazete

Milat

Tarih

06.03.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Akif Cemil

42

Başlık

FETÖ’nün Hain Amacına İHL’ler Engel Oldu

Gazete

Milliyet

Tarih

19.06.2017

Tür

Haber

Yazar

Hakan Kaya

43

Başlık

Cihat, Örgütlerin İstismarını Engellemek İçin Müfredatta

Gazete

Karar

Tarih

25.07.2017

Tür

Haber

Yazar

Erol Metin

44

EĞİTİM KALİTESİ

İ

mam hatiplerdeki eğitim kalitesi konusunda ise daha çok imam
hatiplerdeki eğitim kalitesini
sorgulayan haber ve yazılar yer alıyor. “İmam hatiplerdeki eğitim ne
kadar kaliteli?”, “İmam hatip ruhu
korunuyor mu?”, “Geçmişin imam
hatipleri nasıldı, bugünkü imam ha-

tipler nasıl?”, “imam hatipler İslam
ülkelerine örnek olabilir mi?” sorularının sorulduğu ve bunlara cevap
arandığı haber ve metinler bu kategoride bulunuyor. Ayrıca din eğitimi
bağlamındaki analizler yapılırken,
imam hatiplerdeki çoklu program
dopinginin etkileri tartışılıyor.
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Başlık

Maalesef Eğitimin Kalitesi Yok Ama Ruhu Da Yok

Gazete

Karar

Tarih

20.01.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Mehmet Ocaktan
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Başlık

İngilizce’yi Hallettik Sıra Arapça’da

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

07.04.2017

Tür

Haber

Yazar

Ozan Çepni
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Başlık

Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatiplerle Buluşuyor

Gazete

Yeni Şafak

Tarih

07.07.2017

Tür

Analiz

Yazar

Abdulbaki Murat

48

Başlık

Eğitim Krizi, Din Eğitimi Ve İmam Hatipler (II)

Gazete

Milat

Tarih

18.10.2017

Tür

Köşe Yazısı

Yazar

Ali Aydın
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Başlık

Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gazete

Milat

Tarih

05.11.2017

Tür

Haber

Yazar

Selami Çelebi
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MÜFREDAT

İ

mam hatiplerin siyasi polemik
üzerinden malzeme yapılması
kadar müfredat konusu üzerinden de siyasi tartışmalar ve polemikler yapılıyor. Yaz dönemi boyunca
tartışmada olan yeni müfredat üzerine çok sayıda haber ve köşe yazısı
yer alıyor. Bunlar arasından en dikkat çekicilerinden biri, “Sosyal medyada yazılanlar Allah katında silinmez” başlığıyla verilen haber.
İmam hatip liselerinde okutulacak
olan İslam Ahlakı kitabından yola çıkılan haberde, internet kullanımı ile
ilgili yapılan uyarılar gündeme taşınıyor. Kitapta yer alan, “Müslüman
kendi adını kullanmadığı durumlarda bile sorumlu davranmalı, yalan
söylememeli, kötü sözleri yaymamalı, sanal dedikodular yapmamalıdır”
uyarısına dikkat çekilen haberde şu

uyarılar da sorun olarak görülüyor:
“Kişi kendisine nasıl davranılmasını
istiyorsa başkalarına öyle davranmalı, yapılmasından rahatsızlık duyduğu bir davranışı başkalarına yapmamalıdır. Sosyal medyada yazılan,
paylaşılan her şeyin bir sorumluluğu
bulunmaktadır. Her paylaşımın Allah katında silinmediği unutulmamalıdır.”
Bu örnekte dikkati çeken nokta, iyi
ve olumlu bir gelişmenin dahi belki
“İslam Ahlakı” isimli ders kitabı ve
bu içerikteki bir dersten dolayı, iyi
bir içeriğin de eleştirilmesidir. Yoksa
kimse kendine ait olmayan bir isimle
yalan yanlış bilgilerin paylaşılmasını, dedikodu yapılmasını tüm kişilik
haklarının ihlalini hoş görmez. Ancak buna rağmen ders kitabında yazılanlar eleştiriliyor.
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Başlık

Sosyal Medyada Yazılanlar Allah Katında Silinmez

Gazete

Sözcü

Tarih

08.09.2017

Tür

Haber

Yazar

Deniz Ayhan
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Başlık

Arapça Milli Değer Oldu

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

10.01.2017

Tür

Haber

Yazar

Ozan Çepni
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Başlık

Ders Kitaplarında Şeriat Eğitimi

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

20.01.2017

Tür

Analiz

Yazar

Mustafa Solak
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Başlık

İmam Hatipler Fen Bilimlerine Hazırlayacak

Gazete

Aydınlık

Tarih

04.07.2017

Tür

Haber

Yazar

Özlem Konur Usta
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Başlık

Yeni Müfredat Daha Fazla Erdoğan Daha Fazla İslam

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

06.03.2017

Tür

Köşe yazısı

Yazar

Burcu Gündoğan (Çeviri)

56

ÖRNEK OKUL,
ÖRNEK ÖĞRENCİ

A

raştırmanın kategorileri arasında olumlu tarafta yer alan
haber ve yazılarda, kişisel
olarak bir başarıya imza atmış veya
kişisel olarak bir sosyal sorumluluk
meselesinde yer almış öğrenciler ile
yine sosyal sorumluluk projelerine

öğrencileri teşvik eden okullar yer
alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı veya
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
yapılan projeler bu noktada dikkati çekiyor. Bu kategoride ise hepsi olumlu sayılabilecek 74 haber ve
yazı yer alıyor.
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Başlık

Elde Cep Telefonu Yerine Kitap Olsun

Gazete

Sabah

Tarih

04.12.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Merhamet Projesi

Gazete

Posta

Tarih

30.12.2017

Tür

Haber

Yazar

AA

59

Başlık

İmam Hatipliler Harward’dan Ders Alıyor

Gazete

Yeni Şafak

Tarih

07.10.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

Hafız Zeynep, Boksta Şampiyonluk İstiyor

Gazete

Yeni Akit

Tarih

10.11.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi
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Başlık

İyilik Timi

Gazete

Yeni Akit

Tarih

17.01.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi

62

SAYILAR-SINAVLAR

S

ayılar-sınavlar kategorisinde
imam hatip okullarının sayısı,
sınavdaki başarıları, bu okullara bütçeden ayrılan pay üzerinden
yapılan haberler ve yazılan yazılar
baz alındı. Burada imam hatiplerin
üniversiteye girişteki başarısı tartışılırken bazı yayın organlarında diğer liseler ve meslek liseleriyle bir
kıyaslama yapılarak bu oran “başarı”

veya normal bir durum olarak görülürken, bazı yayın organlarında yer
alan haberlerde ise sadece imam hatipler üzerinden bir değerlendirme
yapılarak imam hatiplerin üniversiteye girişte başarısız oldukları işleniyor. Yine imam hatiplere ayrılan
bütçe, okul ve öğrenci sayıları da baz
alınarak eleştiriliyor
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Başlık

Bakan Başarılı Buldu

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

17.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Figen Atalay

64

Başlık

İmam Hatip Mezunları Üniversitede Çakıldı

Gazete

Sözcü

Tarih

10.08.2017

Tür

Haber

Yazar

Haber Merkezi

65

Başlık

İmam Hatiplere YKS Darbesi

Gazete

Milli Gazete

Tarih

21.10.2017

Tür

Haber

Yazar

Ankara Bürosu

66

Başlık

Önce Okulları Denkleştirin

Gazete

Aydınlık

Tarih

07.11.2017

Tür

Haber

Yazar

Müjde Oktay

67

Başlık

İmam Hatiplere 1 Milyar 713 Bin TL’lik İnşaat Bütçesi

Gazete

Birgün

Tarih

18.03.2017

Tür

Haber

Yazar

Çağlar Ballıktaş

68

DİĞER

B

u kategoride ise daha önce
anılan kategorilere girmeyen
birbirinden bağımsız haber
ve yazılar yer alıyor. Eleştirel mahiyetteki, “Okulun koridorlarını kız-erkek diye ayırmışlar” haberi dikkat
çekiyor. “Manevi Eğitim Bakanlığı”
başlığıyla verilen diğer bir haberde,
hastanelerde başlatılan manevi da-

nışmanlık hizmetlerine imam hatip
mezunlarının kabul edilmesi eleştiriliyor. Bazı haber ve yazılarda imam
hatip meslek dersi öğretmenleri ve
idarecileri üzerinden bir okuma yapılıyor. İmam hatip binalarının Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle yapılacağı bu kategoride yer alan diğer
bir haber.
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Başlık

Koridorları Bile Kız-Erkek Diye Ayırmışlar

Gazete

Birgün

Tarih

28.11.2017

Tür

Haber

Yazar

Buse Vurdu

70

Başlık

Manevi Eğitim Bakanlığı

Gazete

Cumhuriyet

Tarih

30.11.2017

Tür

Haber

Yazar

Ozan Çepni
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Başlık

İmam Hatipliler 21. Yüzyıla Damga Vuracak

Gazete

Sabah

Tarih

25.10.2017

Tür

Haber

Yazar

Burak Erdem Çelik

72

Başlık

İmam Hatiplere Osmanlı Mimarisi

Gazete

Akşam

Tarih

03.07.2017

Tür

Haber

Yazar

Betül Oğuz

73
Başlık

2017: Değerler Eğitimi Adı Altında Eğitimde Muhafazakarlaştırma,
Dincileştirme ve Piyasalaştırmanın Dördüncü Aşaması

Gazete

Evrensel

Tarih

25.10.2017

Tür

Analiz

Yazar

Adnan Gümüş
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GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Atilla Yayla
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türkiye’nin İmam-Hatip Okulları
Gerçeği
İmam Hatip Okulları Türkiye eğitim
sisteminin ve eğitim tarihimizin en
tartışmalı meselelerinden olageldi.
İmam Hatipler hep gündemde kaldı.
Hep saldırıya uğradı. Hep savunuldu.
Aslında bu tartışmalar ve kavgalar
adı devamlı kullanılan bu okulların ötesinde eğitim sistemimizde,
eğitim felsefemizde ve eğitim zihniyetimizde var olan problemlerin
topluma yansımasının katalizörü
işlevini görmekte. Başka bir deyişle
tartışma sırf imam hatip okullarıyla
ilgili olmaktan uzak. Eğitimin kime
ait olması gerektiği, nasıl yapılacağı,

eğitim kurumlarının neleri öğretip
neleri öğretmeyeceği, nasıl finanse
dileceği hakkında duruş ve görüşler
de doğrudan veya dolaylı olarak bu
tartışmalarda yansımakta.
Türkiye cumhuriyeti ideal bireyler
ve onlardan oluşan ideal bir toplum
yaratma felsefesi üzerine kuruldu.
Bu proje kaçınılmaz olarak tepeden
inmeci bir tutumla devleti ideal bireyi ve toplumu yaratmakla görevlendirmekteydi. Eğitim bu hedefe ulaşmanın en etkili, verimli, zorunlu ve
kolay kullanılır aracı olarak görülü.
Dolayısıyla cumhuriyet Türkiye’sinde eğitim Osmanlı Devleti’nde olduğuna nispetle daha fazla devlet kontrolü altına alındı.
Sözü geçen proje dinden arındırılmış
veya dini devlet iktidarının istediği
bicimde gören, anlayan ve yaşayan
bir toplum istemekteydi. Toplumsal
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kültürün en önemli parçası olarak mevcut
haliyle din bu projenin önündeki engellerden
biri olarak görüldü. Bunun üzerine devlet
hem dini şekillendirmeye hem de toplumun
dinle olan ilişkisinin derecesini ve seviyesini
belirlemeye kalkıştı. Bunun birçok sonucundan biri din eğitimi almış ve günlük dini ritüelleri yerine getirecek bir kadronun ortada
kalmamasıydı. O zamanlara ait söyleyişlerle,
cenaze namazı kıldıracak, ölülerin ardından
Kur’an okuyacak insanlar kalmamıştı. Din
eğitim yer altına çekilmiş ve toplum gizli
saklı, kendi imkân ve kabiliyetleriyle dinini
yaşamaya ve yeni nesillere din eğitimi vermeye çalışmak zorunda kalmıştı. O dönemin
şartları içinde bu uygulamanın özgürlükçü
ve demokratik rejimlerle hiç benzerliği yoktu. Türkiye ancak Sovyetler Birliği gibi dine
tamamen düşmanca tavır almış ülkelerle kıyaslanabilecek durumdaydı.
Bu vahşi proje tek parti rejimi boyunca sürdürüldü. Bu mümkündü, çünkü siyasi otorite haktan kaynaklanmadığı gibi halka hesap vermek zorunda da değildi. Bu yüzden
halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alması
gereksizdi.
Çeşitli iç ve dış faktörlerin tesiriyle Türkiye
demokrasiye geçme yoluna çıkınca durum
değişmeye başladı. Ölçüsü henüz tam kavranamamakla beraber hükümetlerin halkla bir
bağının olacağı ve bu yüzden halkın memnun edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Bu
yüzden din eğitimini budamış ve dini toplumsal hayattan sürmek için birçok projeyi
hayata aktarmaya gayret etmiş olan CHP
iktidarı din eğitiminde ilk adımları atan iktidar oldu. Başka türlü de olamazdı, zira o
günlerde ülkede alternatif bir siyasal otori-

te doğma ihtimali yoktu. Özelde imam hatip
okullarına giden yol genelde din eğitimi alanı böylece açılmaya başladı.
CHP iktidarın yapmak istediği gerçek bir din
eğitimi özgürlüğü ve imkânı sağlamaktan
ziyade şikayetçi olunan günlük ritüelleri yerine getirme eksikliğini gidermede görev alabilecek din görevlileri yetiştirmekti. Ancak,
demokrasiye geçilmesi ve din eğitiminde bir
adım atılmasıyla -tabiri caizse- CHP için cin
şişeden çıkmıştı ve daha ileri adımlar atılması kaçınılmazdı. Böyle de oldu. Sınırlı bir
alanda ve sınırlı sayıda mekânda başlatılan
din eğitimi hızla genişledi, yayıldı.
CHP günlük dini ritüellerde topluma yardımcı olacak bir tür yardımcı din görevlileri sınıfı yetiştirmek istiyordu ama toplumun algısı
başkaydı. Toplum meseleyi sadece imam ve
hatiplerin yetiştirilmesi meselesi olarak değil çocuklarına temel din bilgilerinin sürekli
ve istikrarlı olarak verilmesi meselesi olarak
görmekteydi. Diğer bir deyişle insanlar bu
okullara çocuklarını din görevlisi olması için
değil, dinini bilen, din bilgisine sahip insanlar olarak yetiştirilmek üzere gönderiyordu.
İşte bu istek toplumun bu okullara daha önce
eşi benzeri görülmedik ölçüde sahip çıkmasına sebep oldu.
Böylece eğitim bir anlamda kısmi bir özelleştirmeye uğradı. Toplum bu okullara samimiyetle ve aşkla sahip çıktı. Binaların inşaatlarına ve günlük ihtiyaçların karşılanmasına
var gücüyle katkıda bulundu. Bu okullara bir
de bu açıdan, yani sivilleşmenin ve özgürleşmenin bir parçası olarak bakmak gerekir.
Ne var ki, belli tabakalar bu durumdan hiç
hazzetmedi. Din eğitiminin bastırılması yo-
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luyla geniş toplumsal kesimlerin devlet tahakkümü altına alınmasını ve kendi hayat
tarzlarının devlet aracılığıyla başkalarına
dayatılmasını hep istedi. Türkiye’de merkez
sağ ile merkez sol arasındaki bölünme bir
anlamda bunun hikayesidir. Merkez sağ daima merkez soldan daha fazla özgürlük istemiştir.
ÖNDER’in yaptığı bu kapsamlı araştırma işte
bu gerçekleri destekleyen bilgi ve belgelerle
dolu. Bahsettiğim kesim malum taleplerinden hiç vazgeçmedi. Bu kesimdeki kimselerin
tavırları incelendiğinde ilginç birkaç nokta
ortaya çıkıyor. İlki ve en garibi, genelde din
eğitimine hassaten imam hatip okullarına
karşı çıkarken “bizim çocuklarımız” tabirini
kullanarak din eğitimini dışlamaları. Bunun
paternalist bir yaklaşım olduğuna şüphe yok.
Laisist kesim herkesin çocuğuna sahip çıkma
hakkında sahip değil. Kendi çocuklarıyla ilgilenmeli. İkinci nokta ne olduğu tanımlanmamış bir “laik” ve “bilimsel eğitimin” eğitimin
amacı olması ve devletin bunu dayatması
gerektiğini düşünmeleri. Mesela imam hatiplerin müfredatını sözüm ona inceleyen bazı
laisist eğitimciler “bu müfredatla yetişen kuşak, laik ve bilimsel anlayışta olamaz” diyor.
Kendi anladığı laikliği esas alırken pozitivist
bir bilimselliğin de eğitimin özü olması gerektiğini iddia ediyor.
Bu zihniyette olanların bir taraftan devlet
kontrollü ve dayatmalı eğitimin tüm hayatı
kapsamayacağını ve kapsamaması gerektiğini, diğer taraftan özgürlük, tercih serbestisi,
çoğulluk gibi şeylerin kendilerinin tanımladığı doğrulardan daha önemli olduğunu öğrenmesi gerekir.
İmam Hatiplerle ilgili çalışmalar bu okul-

ların dindar mütedeyyin kitlelerin talep ve
ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verdiğini
gösteriyor. Böyle olmasaydı bu okullar büyük toplum desteği alarak bu günlere gelemezdi. Son yıllardaki fırtınalı tartışmalara
rağmen imam hatip okulları ve mezunlarıyla
ilgili genel toplumsal kanaat olumlu. Aileler
çocuklarını bu okullara göndermekte ısrarlı.
İmam hatip okullarından mezun olarak toplumsal hayatın her alanında faydalı işlere
imza atmış, önemli mevkilere tırmanmış çok
sayıda insan var.
Şüphesiz bu okullar kusursuz değil. Sıkıntıları ve kısmi başarısızlıkları da var. Ancak her
tür okulda aynı problemler hem de daha ağır
biçimde mevcut. Yapılması gereken yıkıcı bir
tavırla bu okullara, öğrencilerine ve onların
velilerine cephe almak ve onları ötekileştirmek yerine yapıcı eleştirilerde ve geliştirici
önerilerde bulunmak. Bu çerçevede bir öneri
de ben getirerek bu değerlendirmeyi noktalamak istiyorum. Bu okulların ismi yanıltıcı.
İmam hatipler muadil okullarınkinden çok
farklı bir müfredat uygulamıyorlar. Tipik
meslek okulları da değiller. Bu yüzden bu
okullara yeni bir isim bulma zamanı gelmiş
gibi görünüyor.
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Erol Erdoğan

İmam Hatiplilere Yönelik Nefret Söylemi ve
Ayrımcı Dilin Özel Sebepleri

Sosyolog-İlahiyatçı
•

Medyada görev yapan bazı gazeteci, editör ve yöneticilerin eğitim, din-diyanet,
imam hatip gibi konularda mevzuat, tecrübe, bilgi-görgü eksikliği, bu alanlarda
medyanın hata yapma oranını, buna bağlı olarak ayrımcı dil kullanımını arttırmaktadır.

•

Bazı medya mensupları, alışkanlıklarının
esiri olarak, geleneksel din-dindarlık düşmanlıklarını İmam Hatipliler üzerinden
yürütmenin kolay olduğu düşüncesiyle
İmam Hatiplilere yönelik nefret söylemi
ve ayrımcı dil kullanımına başvurmaktadırlar.

•

28 Şubat’ın düşmanlık politikaları sonucunda sayıları azalan ve hakları kısıtlanan İmam Hatiplilerin zamanla tamamen
kapanacağına inanan bazı kötü niyetliler, katsayı mağduriyetinin giderilmesi,
kılık-kıyafet yasaklarının sona ermesi,
el konulan binaların iadesi sonrasında
İmam Hatiplilerin keyfiyet-kemiyet olarak yeniden görünür olmaları karşısında,
tahammülsüzlüklerini nefret ve ayrımcılıkla ortaya koymaktadırlar.

Medyada İmam Hatip Okulları ve İmam Hatiplilere Yönelik Nefret Söylemi ve Ayrımcı
Dil Kullanımına Dair Analiz ve Öneriler
İmam Hatiplilere de Yönelen Nefret Söylemi
ve Ayrımcı Dil Kullanımın Genel Sebepleri
Medyanın nefret ve ayrımcı dili, bazen, medyanın genel tarzı olarak tezahür etmektedir.
Medyanın, nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımın genel sebepleri şunlardır.
•

•

•

Geleneksel laik-dindar, çağdaş-çağdışı,
gerici-ilerici söylemi; 28 Şubat’ın toplumu birbirinin düşmanı yapma ve sivil
bazı unsurları darbe/cunta ortağı yapma
yöntemiyle toplumsal boyut kazanmış,
sonraki yıllarda 27 Nisan muhtırası, 1725 Aralık kalkışması, Gezi Parkı protestoları ile derinleşmiştir.
Son yıllarda yaygınlaşma eğilimi gösteren, farklı din, ırk, tabiiyet, siyaset ve
cinsiyetten olan ile hizmet alan ve veren
arasındaki hakaret etme, yok sayma, şiddet uygulama eğilimi medyanın dilini de
etkilemiş veya medyanın nefret, ayrımcı
ve şiddete meyyal dili toplumu da etkileyerek ayrımcı dili yaygınlaştırmıştır.
Medyanın, tiraj-reyting sağladığı inancıyla, şiddet haberlerine ve ayrımcı dile
ilgi göstermesi, bu konularda denetleyici
ve otokontrol sağlayıcı yapıların yetersizliği, ayrımcı dil kullanımının artışına
yol açmaktadır.

Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Konusunda
Medyaya Öneriler

•

Medya, nefret ve ayrımcı dilin, toplumda ciddi yaralara yol açtığını fark etmeli,
İmam Hatipliler dâhil, hiçbir bireye veya
topluluğa nefret ve ayrımcı dil kullanmamalıdır.

•

Medya, nefret ve ayrımcı dile dair sabıkalarından ve yapacağı yeni hatalardan
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kurtulmak için oto kontrol mekanizmaları geliştirmeli, muhabir ve editörlerini
eğitmeli, hak-hukuk konusunda bilinçlendirmelidir.
•

•

Medya, muhabir-gazeteci, editör ve yöneticilerinin eğitim, din-diyanet, imam
hatip gibi konularda mevzuat, tecrübe,
bilgi-görgü eksikliğini giderecek çalışmalar yapmalı, yayınlarda bulunmalıdır.
Medya meslek kuruluşları ve mesleğin
duayen gazetecileri-yazarları, nefret ve
ayrımcı dilin azalması için sorumluluk
üstlenmelidir.

•

İmam Hatipliler ve İmam Hatiplerle ilgili yanlış haberler yapan veya nefret dili
kullananlarla doğrudan iletişime geçilerek bilgilendirme yapılmalı, hukuki yaptırımlar hatırlatılmalıdır.

•

Nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımını
alışkanlık haline getiren medya kuruluşlarına, periyodik olarak, kendilerine ait
veriler-grafikler ulaştırılarak, takip edildiklerinin farkında olmaları sağlanmalıdır.

•

İmam Hatipliler yanlış anlaşılmaya müsait olabilecek veya farklı okul türlerini incitecek genellemelerden kaçınmalı,
nefret ve ayrımcı dil için gerekçe arayanlara fırsat vermemelidir.

•

İHL’Lere yönelik zaman zaman ortaya çıkan nefret söylemi ve ayrımcı dilin çok
yaygın bir durummuş gibi algılanmasına
sebep olacak yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. İmam Hatiplilerle ilgili çalışma
yapan dernekler, vakıflar, okul-aile birlikleri, eğitimciler bu konuda hassas olmalı, yaygın bir ayrımcılığın var olduğu
algısı öğrenciler üzerinde olumsuz etki
göstereceği hesap edilmelidir.

•

İmam Hatipliler, nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımının, sadece kendileri
için toplumda kimseye karşı kullanılmaması için çaba sarf etmeli, bu konulardaki çalışmalara destek olmalıdır.

Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Konusunda
İmam Hatiplilere Öneriler

•

İmam Hatipliler, zaman zaman kendilerine de yönelen, medyanın nefret ve ayrımcı diline karşı, medya ve kamuoyunu
bilgilendirici yolu öncelikli tercih olarak
düşünmelidir.

•

İmam Hatipliler, medyanın nefret ve ayrımcı dili karşısında, yanlış psikolojilere
düşmemeli; elli yıldır kendilerine yönelen benzer ayrıştırıcı politikaları, ortaya
koydukları başarılar ve kendilerini toplumun asli ve sevilen unsuru görerek aştıklarını akıllarında tutmalıdırlar.

•

İmam Hatipliler ve İmam Hatiplerle ilgili resmi ve sivil kuruluşlar, medyanın,
nefret ve ayrımcı diline karşı gerekli durumlarda yasal yollara başvurmalı, mağduriyet oluşturan durumlarda camia birbiriyle dayanışmalı, hukuk nezdinde her
türlü maddi-manevi hak arayışına başvurulmalıdır.
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Ekrem Kızıltaş
Medya Derneği Başkanı
Temel yolda yürürken ileride muz kabuğu
olduğunu görür ve kendi kendine söylenir:
Ula yolda muz kabuğu var, desene yine düşeceğiz!..
Türkiye’de yaşıyoruz ve bilhassa gençler her
şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşünüyor
olsalar da, bugünkü aşamaya uzun ve hakikaten çileli merhalelerden geçerek geldiğimiz bir gerçek.
İmam-Hatipler ve tabii ki benzer eğitim kurumları olarak düşünebileceğimiz Kur’an
Kursları, ‘bir kısım medya’ dediğimiz kuruluşlar için bir boy hedefi gibiydi eskiden.
Doğru olup olmadığı herhangi bir önem arz
etmeden, bir takım mihrakların başlıklarını
ve ana fikirlerini verdikleri husumet kokan
türde çeşitli yayınlara maruz kalmak, eski
yıllarda sıradan bir şeydi.
Dini hayattan olabildiğince uzaklaştırmak
gayreti güdenler, çocuklarımızın dinlerini belirli ölçüde öğrendiği kurumlara karşı
akıl almaz şekilde düşmanca davranırlardı.
Bununla da kalmayıp, sistemin bu kurumlar için açtığı dar aralıkları mümkün olduğu
kadar daha da darlaştırmak ve mümkünse
tamamı ile kapatabilmek için cansiperane
çalıştıkları da bilinen bir husus.
İmam-Hatiplerin inişli çıkışlı çizgisinin günümüzde geldiği merhale, arzu edilenlerin
en azından devlet tarafından karşılanması
açısından bakıldığında, hakikaten kelimenin
tam manasıyla mükemmel bir haldir.
Katsayı engelinin tarih olması, kılık kıyafet
özgürlüğünün sağlanması, bu okulların iyi-

ce yaygınlaşıp, arzu edenlerin çocuklarını bu
okullara göndermesinin mümkün hale gelmesi gibi hususlar, şükründen belki de aciz
olduğumuz gelişmelerdir.
Eski yıllara kıyasla az da olsa, İmam-Hatipleri ve benzeri eğitim kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen yayınların günümüzde
de görülmesini, galiba normal karşılamak
gerekiyor.
Bu durumun, medya mesleğinin şartları gereği, konuya objektif bakmaları gerekenlerin
normal faaliyetlerinin bir sonucu olmadığını hepimiz biliyoruz. Eskiden olduğu gibi bu
okulları kasıtlı olarak hedef alan çevrelerin
varlığının halen devam ettiğini ve bulabildikleri her fırsatta bu okulları karalayabilmek için ellerinden geleni arkalarına koymadıklarını da biliyoruz tabii…
ÖNDER’in İmam-Hatip okulları ile ilgili haberlerden oluşturduğu yıllık arşivin de gösterdiği gibi, objektif hiçbir sebebe istinat
etmeyen düşmanlık kokan haberlerin sonu
gelmedi ve gelmeyecek de.
Müspet manada ve çoğu zaman bir tür teşvik
diyebileceğimiz haberler yanında tarafsız
yayınların da eskiye nazaran artması, belki
de sevinmemiz gereken temel husus.
Tarafsız bir şekilde kaleme alınan ve durumun ciddi manada fotoğrafını çeken haberlerin, ne durumda olduğumuz ve neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere ufuk açıcı
olduğunu unutmamak gerek.
Husumet dolu yayınların sonu gelmeyecektir
muhakkak. Bununla ilgili temel kriterimiz,
husumet kokan bu yayınların objektif kıstaslara nazaran herhangi bir haklılık taşıyıp
taşımadığı olmalı herhalde. Çünkü kasıtla da
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olsa, yapılan yayın üzerinde düşünmemiz gereken birtakım hususlara işaret ediyorsa, bu
hususta tedbir almamız gerektiği açıktır. Kimin ne dediğinden çok, bizim ne olduğumuz
ve bu arada nasıl gözüktüğümüz de önemlidir.
Müspet ve tarafsız haberlerin biraz daha
artmasını sağlamak da bir diğer hedefimiz
olabilir. Bunun için de Cenab-ı Hakk’ın bir
lütfu olarak sayıları iyice çoğalan bu okulların içini gereği gibi doldurmak üzerine kafa
yormamız gerekiyor.
İçinde bulunduğumuz durumu kavrama
açısından oldukça önemli olan bu çalışma
dolayısıyla ÖNDER’i tebrik ediyor, bundan
sonraki her sene daha hoşumuza gidebilecek
tablolarla karşılaşmayı ümit ediyorum.
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SONUÇ

B

ir yılı içeren ve 5 bin 309 gazete haberi üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırma, bize
bazı gerçekleri gösterdi, aslında bir
yol haritası da sundu.
Basınla ilgili, basın kuruluşlarının
neyi yapmaması gerektiği ya da ülkenin bir eğitim kurumuyla ilgili
haber yaparken hangi hassasiyetlere riayet etmeleri gerektiği ortaya
çıkarken, yaşı küçük çocuklar ve
daha 18 yaşını doldurmamış gençler
hakkındaki olumsuz, ötekileştirici ve
kişilik haklarını zedeleyen yayınlar
yapılmaması gerektiği bir kez daha
teyit edildi.
Eğitim üzerine çalışmalar yapan
özelde ise imam hatiplerle ilgilenen
bir dernek olarak ÖNDER’in önümüzdeki dönemlerde hangi konular

üzerine eğilmesi gerektiği de bu taramada ortaya çıktı. Okulların fiziksel
ortamının iyileştirilmesinden sonra
eğitimcilerin ve eğitimin kalitesinin
artırılması, eğitimde gençlerin söz
sahibi olmaları, inisiyatif almaları,
kendi ayakları üzerinde durmaları,
ülkelerinden sonra dünyayı tanıyan
ve yorumlama kabiliyeti olan gençlerin yetiştirilmesi hedefi bir kez daha
netleşti.
Eğitim kalitesi ile birlikte müfredata yapıcı eleştirilerin ve katkıların
sunulması, bu konudaki iyileştirmelere destek olunması, öğrencilerin
okuma-yazma, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlere katılımlarının
desteklenmesi, bilimsel başarıları
kadar sosyal konulardaki başarılarının da hesaba katılması, toplumsal
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olaylarda edilgen değil, daha etken bir konumda yer almaları, sadece ulusal değil uluslararası etkileşimlerde de bulunarak dünya
vatandaşlığının geliştirilmesi, öteki anlamıyla ümmet bilincinin yerleştirilmesi gerektiği
bu araştırmanın bulgularıyla birlikte de bir
kez daha kendini kabul ettirdi.
Toplumun bir bireyi olarak gençlerin, iyilik
ve güzellik yolundaki her tür çabalarının
desteklenmesi, bu yönde bir bilincin oluşması ve yerleşmesi, bunun her platformda daha
çok görünür hale gelmesi ve olumlu haber,
yazı ve yorumların daha ön plana çıkması
araştırmanın diğer bulgularından biri.
“Neden sonuçların çoğu olumsuz oluyor?”
sorusunu sorarken, iğneyi başkalarına, çuvaldızı kendimize batıracağız ve üzerimize
düşenleri daha büyük bir gayretle ve layıkıyla yapmaya çalışacağız.
Olumsuzluklarda suçu direk karşımızdakinde aramadan, suçlayıcı bir dil kullanmadan,
yalnız çözüm için katkılar sunarak, gençlerimiz için bir araya gelerek ve bu alanda
sürdüreceğimiz faaliyetlerle onların geleceğe
umutla bakmalarına yardımcı olacağız.

