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Η Ισλαµική εκπαίδευση 
 
Μέσα σε εκατό περίπου χρόνια από το θάνατο του προφήτη, οι Άραβες 
κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα χαλιφάτο, το οποίο περιέκλειε περιοχές της 
Βυζαντινής και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Μία τεράστια ισλαµική κτήση 
εκτεινόταν κατά µήκος του Μαγρέµπ (Ισλαµική ∆ύση) µέχρι την Ευρωπαϊκή 
Ισπανία. Όπως ήταν φυσικό η αχανής αυτή περιοχή περιλάµβανε διαφορετικές 
κοινωνίες και πολιτισµούς. 
 
Τα σηµαντικότερα στοιχεία που µετέτρεπαν αυτή την ετερότητα σε συνοχή 
ήταν η ευρεία διάδοση της αραβικής γλώσσας, που µε τη σειρά της συνέτεινε 
στην ανταλλαγή των ιδεών, η έλλειψη εξωτερικών επιθέσεων, που µε τη σειρά 
της, όπως αναφέρει ο Π.Γ.Βατικιώτης, «επέτρεψε στην ισλαµική κυριαρχία την 
προαγωγή µίας εκτεταµένης περιοχής ελευθέρου εµπορίου χωρίς φραγµούς» 
και βεβαίως η κοινή θρησκευτική πίστη.1

 
Καθώς όµως δεν υπάρχει κλήρος και εκκλησία στο Ισλάµ2, η πιο πάνω πίστη 
µπορούσε να αναπαραχθεί µόνο µέσω της εκπαίδευσης και µάλιστα της 
θρησκευτικής. 
 
Η σηµασία της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Ισλάµ έγκειται στο ότι 
νοµιµοποιεί τη shari’a και της επί µέρους ακριβείς διατάξεις της για τη 
θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική ζωή, επικαλύπτοντας έτσι άλλες µεγάλες 
διαφορές πολιτισµού, παραδόσεων και τρόπου ζωής.   
 
Ως προς την ιδιαίτερη σηµασία της εκπαίδευσης στο Ισλάµ ο Bill Williamson 
στο βιβλίο του Education and Social Change in Egypt and Turkey επισηµαίνει 
χαρακτηριστικά: 
 
For a religion without a church or a priesthood the mechanism which fits best 
the task of disciplined proselytizing is the school. Islam reserves a special 
place for the educator and the seeker after truth.3

 
Η εκπαίδευση αυτή από την εποχή του θανάτου του Μωάµεθ έως και σήµερα  
ακόµη επικεντρώνεται στη µελέτη του θείου λόγου, όπως ακριβώς αυτός 
εκφράζεται στο Κοράνιο. Οι µαθητές όφειλαν να αποστηθίζουν το ιερό 
κείµενο, χωρίς να προχωρούν σε απόπειρες ανάλυσης και ερµηνείας των επί 

                                                 
 1 Βλ. Π. Γ. Βατικιώτη, Ισλάµ και Κράτος, ΕΛΙΑΜΕΠ - Παπαζήση, Αθήνα 2000 καθώς και 

Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, Penguin Books, Harmondsworth, 1980. 
2 Ο Θείος λόγος, στην περίπτωση του Ισλάµ, πρέπει να µεταδίδεται στην καθαρή του µορφή, 
χωρίς ενδιαµέσους, χωρίς µουσικές και δραµατικές αναπαραστάσεις. Όπως άµεσα µίλησε ο 
θεός στον άνθρωπο, έτσι άµεση πρέπει να είναι και η µετάδοση του λόγου Του. Κατά 
συνέπεια η ύπαρξη κλήρου στο σουννιτικό ιδίως Ισλάµ δεν κρίνεται αναγκαία, καθώς όλοι οι 
πιστοί οφείλουν να υπερασπίζουν και να εκπροσωπούν την πίστη τους.     
3 Βλ. Bill Williamson, Education and Social Change in Egypt and Turkey, Macmillan Press, 
Λονδίνο 1987,σελ.22. 
 

 2



µέρους σουρών.4 Η σχέση µεταξύ µαθητή και δασκάλου δεν ήταν θεσµική και 
πρακτική, αλλά σχέση πνευµατική και προσωπική, η οποία µάλιστα 
χαρακτηριζόταν από την απόλυτη υποταγή του πρώτου  στον τελευταίο.  
 
Για εκείνους βέβαια, οι οποίοι επιθυµούσαν να γίνουν ulema (‛ulamā’), δηλαδή 
κάτοχοι του ‛ilm (γνώση), ειδήµονες στην Ισλαµική θεολογία και νοµολογία  
παρεχόταν ειδική εκπαίδευση. Με το καιρό µάλιστα οι τελευταίοι, καθώς 
µπορούσαν να αναλύσουν το νόµο και είχαν αποκτήσει τον έλεγχο του 
τοπικού πλούτου µε τη διαχείριση των awqa  (κληροδοτηµάτων), 
αναγνωρίστηκαν ως κεντρικά πρόσωπα εξουσίας  και αποκλειστικά  υπεύθυνοι 
της αστικής εκπαίδευσης.

f

                                                

5

 
Ήδη από τις αρχές του ενδέκατου αιώνα είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο βασικής 
εκπαίδευσης (kuttabs), κέντρων ανώτερης εκπαίδευσης (maktabs), καθώς και 
κέντρων εκπαίδευσης δασκάλων (madrasas) σε όλο τον ισλαµικό κόσµο και 
εκείνοι που επιζητούσαν τη γνώση ταξίδευαν σε όλο το γνωστό κόσµο για να 
διδαχτούν από τους πιο γνωστούς shaykhs.    
 
Οι ∆υτικές κριτικές για το αστικό ισλαµικό σύστηµα εκπαίδευσης συνήθως 
υπογραµµίζουν την ελλιπή έως ανύπαρκτη διδασκαλία άλλων θεµάτων πέραν 
των απαραίτητων για την ερµηνεία του Κορανίου, καθώς και την ιδιαίτερη 
σηµασία που δινόταν στην αποστήθιση των κειµένων. Με άλλα λόγια θα 
µπορούσε να ειπωθεί ότι η Ισλαµική εκπαίδευση - στα µάτια των 
περισσότερων δυτικών επιστηµόνων της αγωγής - φάνηκε ότι δεν αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών, αλλά περισσότερο 
επιχειρεί να καταστήσει σαφή στον πιστό τη θέληση του Θεού.6

 
Παρόλα αυτά είναι αδιαµφισβήτητο ότι η αστική ισλαµική εκπαίδευση 
αποτέλεσε ένα βασικό πλαίσιο διδασκαλίας και µόρφωσης, που συνέβαλε στην 
εµπέδωση των βασικών αρχών του Ισλάµ από µέρους τελείως διαφορετικών 
ανθρώπων. Για τη διατήρηση και διάδοση αυτής ακριβώς της πίστης 
πολέµησαν κατόπιν οι Οθωµανοί και, όπως ήταν αναµενόµενο, εκείνοι που 
παλαιότερα αναγνωρίζονταν ως ειδήµονες στη µελέτη και διδασκαλία των 
αρχών του Ισλάµ, διαδραµάτισαν ένα κεντρικό ρόλο στη διοίκηση της νέας 
αυτοκρατορίας.   
 
 
 

 
4 Το Ιερό Κοράνιο αποτελείται από 114 κεφάλαια που εκτείνονται σε 6.200 περίπου στίχους. 
Ένα κεφάλαιο (sūra:σούρα) µπορεί να απαρτίζεται από λίγους µόνους στίχους ή να περιέχει 
πάνω από διακόσιους.   
5 Ο λόγος για τον οποίο αναφέροµαι σε ισλαµική αστική εκπαίδευση είναι ο εξής: Παράλληλα 
µε την αστική εκπαιδευτική παράδοση των ulema, ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη η παράδοση 
του µυστικισµού και του σουφισµού, η οποία παρήγαγε διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές 
και πεποιθήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Gellner Ernest, Muslim Society, Cambridge 
University Press, London 1981, καθώς και Esposito John (edit.), The Oxford History of Islam, 
Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1999.  
6 Βλ. για παράδειγµα Waardenburg,J., “Some Institutional Aspects of Muslim Higher Education 
and Their Relation to Islam”, Numen, vols 11-12, 1964-65.      
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Η Οθωµανική εκπαίδευση και η µεταρρύθµιση των madrasahs. 
 
Στην οθωµανική περίοδο η ισλαµική θρησκεία – και κατά συνέπεια η 
θρησκευτική διδασκαλία- απετέλεσε ένα ενωτικό στοιχείο για την κοινωνία και 
τη βάση πάνω στην οποία στηριζόταν το οθωµανικό κράτος 
 
Παράλληλα µε την εκπαίδευση που προσφερόταν σε εκείνους που 
προορίζονταν µέσω του συστήµατος devsirme7 να αποτελέσουν µέλη της 
οθωµανικής elite, λειτουργούσε ένα εκτεταµένο δίκτυο θρησκευτικής κυρίως 
εκπαίδευσης υπό τους ulema. Στο κατώτατο επίπεδο του πιο πάνω 
συστήµατος συναντούσε κανείς τα σχολεία για τη διδασκαλία του κορανίου  
(maktabs). Σε µία ανώτερη βαθµίδα υπήρχαν ανώτερα ιδρύµατα, τα οποία 
ήταν συνήθως συνδεδεµένα µε τεµένη και παρείχαν την απαραίτητη 
εκπαίδευση σε εκείνους που επιθυµούσαν να γίνουν ulema, δικαστές και 
δάσκαλοι. 
 
Στα τέλη του 19ου αιώνα το οθωµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηριζόταν 
από ιδιαίτερο πλουραλισµό, µιας και λειτουργούσαν κρατικά στρατιωτικά 
σχολεία, madrasahs, ιδιωτικά σχολεία αλλοδαπών, θρησκευτικά σχολεία για 
µειονότητες κ.α.  
 
Εκείνη ακριβώς την περίοδο και ενώ πλήθαιναν οι κριτικές για την 
εκπαιδευτική κατάσταση στο Οθωµανικό κράτος, διεξαγόταν ένας διάλογος για 
το συγκερασµό Ισλάµ και µοντερνισµού. Λόγιοι της εποχής, όπως ο Namik 
Kemal, του Cevdet Paşa και του Ziya Gökalp, έκαναν λόγο για τις θετικές 
συνέπειες που θα επέφερε στο σύνολο της Τουρκικής κοινωνίας µία 
προσπάθεια εναρµόνισης Ισλάµ και µοντερνισµού µέσω της εισαγωγής 
∆υτικών επιστηµών στα αναλυτικά προγράµµατα των madrasahs. 
 
Στα 1910 δόθηκε µία πρώτη απάντηση στις πιο πάνω θέσεις µε έναν καινούριο 
κανονισµό για τη λειτουργία των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στην 
ουσία ο κανονισµός αυτός αποτελούσε µία εκλεκτική προσπάθεια 
µεταρρύθµισης, η οποία εισήγαγε τη διδασκαλία της γεωγραφίας, των 
µαθηµατικών, της χηµείας και της φιλοσοφίας, χωρίς όµως να γίνεται κάποια 
παράλληλη αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο δύο τελείως διαφορετικές 
προσεγγίσεις και µεθοδολογίες θα συνέπλεαν.8

 

                                                 
7 Με το σύστηµα αυτό ο Σουλτάνος έπαιρνε κάθε χρόνο µικρά αγόρια από µη ισλαµικούς πληθυσµούς 
της οθωµανικής αυτοκρατορίας και τα υπέβαλε σε ένα εντατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης µέσα στο 
παλάτι, έτσι ώστε, όταν έφθαναν στην κατάλληλη ηλικία, να γίνουν ανώτατοι υπάλληλοι, πολιτικοί 
ηγέτες ακόµα και βεζίρηδες. Η εκπαίδευση που τους προσφερόταν περιελάµβανε τη διδασκαλία της 
Περσικής και Αραβικής γλώσσας, των µαθηµατικών της θρησκείας και του πολιτισµού του Ισλάµ, καθώς 
και ιππασίας, τοξοβολίας κ.α. 
8 Αν και πολλοί ulema εκλάµβαναν εκείνα τα χρόνια την ανάπτυξη των µαθηµατικών για παραδείγµα και 
της αστρονοµίας ως προσπάθειες που είχαν ως απότερο στόχο το δυναµιτισµό του Ισλάµ, οι υπεύθυνοι 
των οθωµανικών madrasahs αποδέχτηκαν σε γενικές γραµµές τη θέση του Al - Ghazali, ότι δηλαδή οι 
επιστήµες µπορούσαν να αποτελέσουν εργαλεία και µέσα που µπορούν να αποκαλύψουν στους πιστούς 
τη θρησκευτική αλήθεια. Η αποδοχή επίσης της διδασκαλίας τέτοιων επιστηµών – ξένων προς το Ισλάµ- 
ίσως να δικαιολογείται και από το γεγονός ότι ακόµα δεν είχε αµφισβητηθεί η αυθεντία των ulema στην 
ανάλυση του νόµου, στη θεολογία και στην εκπαίδευση των νέων. 
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∆ύο χρόνια αργότερα ο Emrullah Efendi, ο υπουργός Παιδείας του 
Οθωµανικού κράτους, επιχειρώντας να δώσει µία απάντηση στους 
προβληµατισµούς που έθετε ο M.Şevketi9 και µία σειρά άλλων καθηγητών 
madrasahs, ίδρυσε το τµήµα Ισλαµικών επιστηµών στο Darülfünun10 και 
έκανε ανοικτά λόγο για αυτό που στη συνέχεια έµεινε γνωστό ως Tuba – tree 
theory of education.  
 
Η πιο πάνω θεωρία έλαβε το όνοµά της από το δέντρο  Tuba του Ισλαµικού 
παραδείσου, το οποίο αναπτύσσεται αντίστροφα· από πάνω προς τα κάτω. 
Κατά τον ίδιο τρόπο και η θεωρία του Emrullah Efendi πρότεινε ότι µία 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση πρέπει να ξεκινά από το Πανεπιστήµιο και να 
καταλήγει στη βασική εκπαίδευση· µε άλλα λόγια στην πιο πάνω θεωρία 
προείχε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. 
 
Παρόλα αυτά ο Seyhülislam και ο υπουργός των Evkaf (awqaf), Mustafa Hayri 
Efendi, καθώς δεν ανήκαν στον κύκλο των υποστηρικτών των απόψεων του 
Emrullah Efendi, εισήγαγαν το Σεπτέµβρη του 1914 το νόµο για τη 
µεταρρύθµιση των madrasahs (Islahi Medaris Nizamnamesi). Με το νόµο 
αυτό όλοι οι  madrasahs της περιοχής της Κωνσταντινούπολις οργανώθηκαν 
σε ιδρύµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και σε 
ιδρύµατα προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 
 
Ο νέος Seyhülislam, Kazim Efendi συνέχισε τη πιο πάνω µεταρρύθµιση κατά 
τη διάρκεια του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, συµπεριλαµβάνοντας στις 
προσπάθειες του για αναδιοργάνωση και µεταρρύθµιση και τους εκτός 
Κωνσταντινούπολης µεντρεσέδες. Παράλληλα έκαναν την εµφάνιση τους και 
µεντρεσέδες επαγγελµατικής κατεύθυνσης για την εκπαίδευση των αρχηγών 
προσευχής (Medresetül Eimme vel–Hutaba) και των ιεροκηρύκων (Medresetül 
– vaizin). 
 
Παρά την επιµονή του Ziya Gökalp που εκείνα τα χρόνια εργαζόταν ως 
καθηγητής σε µεντρεσέ της Κωνσταντινούπολης, οι πιο πάνω προσπάθειες  
δεν στέφθηκαν µε επιτυχία, καθώς ήταν εµφανής η απουσία ενός 
ολοκληρωµένου προγράµµατος που θα επέτρεπε την πραγµάτωση των ιδεών 
των διανοούµενων της περιόδου για τη σύγκραση µοντερνισµού και Ισλάµ.  
 
H µελέτη παρόλα αυτά των εκπαιδευτικών πραγµάτων αυτής της περιόδου και 
ειδικότερα των µεταρρυθµισµένων madrasahs καθίστα εµφανή την  
οµοιότητα µεταξύ αυτών των ιδιωτικών σχολείων και των µετέπειτα imam-
hatip.     

                                                 
9 Στα 1911 ο M.Şekveti εξέδωσε ένα βιβλίο για τη µεταρρύθµιση των madrasahs, στο οποίο 
αναφερόταν και σε ένα αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα που θα συνδύαζε τόσο τις Ισλαµικές, 
όσο και τις σύγχρονες επιστήµες.   
10 Το πρώτο σύγχρονο πανεπιστήµιο του ισλαµικού κόσµου, µετέπειτα Πανεπιστήµιο 
Κωνσταντινούπολης. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Bernard Lewis, The Emergence of 
Modern Turkey, Oxford University Press, (δεύτερη έκδοση), Λονδίνο, 1968 σελ.181-2.   
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Κατάργηση και Εισαγωγή της Θρησκευτική Αγωγής στην 
Τουρκία 
 

Όταν ο Μουσταφά Κεµάλ επιδόθηκε στο µεταρρυθµιστικό του έργο, µερικές 
από τις πρώτες αλλαγές που προώθησε ήταν η κατάργηση του χαλιφάτου11, 
των Σουφικών ταγµάτων και η ενοποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος12 µε 
ειδικό νόµο. Βασική επιδίωξη του Κεµάλ ήταν η εξαφάνιση όλων εκείνων των 
στοιχείων που υπονόµευαν την ισχύ του Οθωµανικού προκατόχου. Και  ένα 
από τα στοιχεία αυτά ήταν αναµφίβολα το Ισλάµ. Για τον Ατατούρκ η 
Ισλαµική πίστη αντιπροσώπευε µία ανασχετική δύναµη και ένα συντηρητικό 
θεσµό που εµπόδιζε την επαφή µε το δυτικό κόσµο. Η παρεµπόδιση της 
αναπαραγωγής του Ισλάµ µέσω της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στους madrasahs και της λειτουργίας διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων 
διαφάνηκε λοιπόν ως άφευκτη και κατεπείγουσα αναγκαιότητα. 
 
 Η µελλοντική όµως ψηφοθηρική πολιτική των διαδόχων του ανέτρεψε τη 
δηµιουργηθείσα κατάσταση. Η φιλελευθεροποίηση της πολιτικής πρακτικής 
από το 1950 και η απαρχή της ανταγωνιστικής πολυκοµµατικής περιόδου, που 
µε τη σειρά της χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια εξασφάλισης ψήφων της 
θρησκευόµενης περιφέρειας,13 επέτρεψε τη δραστηριοποίηση διαφόρων 
εκφάνσεων του κοινωνικού και πολιτικού Ισλάµ⋅ δηλαδή την εµφάνιση ενός 
ισλαµικού πολιτικού κόµµατος, την άτυπη λειτουργία σουφικών ταγµάτων-
tarikats, θρησκευτικών κοινοτήτων-cemaat,  ισλαµικών ιδρυµάτων, καθώς και 
την εκ νέου εισαγωγή της θρησκευτικής αγωγής, µέσω των σχολών 
εκπαίδευσης αρχηγών προσευχής και ιεροκηρύκων - imam-hatip.14

 

Τα τελευταία έκαναν την εµφάνισή τους µε µια µετεξελιγµένη µορφή κατά 
την περίοδο του πολυκοµµατισµού µετά δηλαδή το 1946 µε κρατική 
πρωτοβουλία για την εκπαίδευση αρχηγών προσευχής και ιεροκηρύκων, 
έπειτα από δέκα περίπου χρόνια παύσης κάθε µορφής θρησκευτικής αγωγής 
στην Τουρκία. Ο νόµος Tevhid-i Tedrisat15 του 1924 για την ενοποίηση του 
                                                 

  

 
      

   

      

I

11 Νόµος 431/ 1924. 
12 Νόµος 430/ 1924. 
13 Βλ. Andreas Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey, Λονδίνο, 1996,  
σελ.188.  
14 Ως προς το νόηµα των λέξεων imam-hatip βλ. Βύρων Θεοδωρόπουλος, Οι Τούρκοι και
Εµείς, Εκδόσεις Φυτράκης ο Τύπος, Αθήνα 1990. Την ελληνική απόδοση του όρου imam-hatip 
συναντάµε άλλοτε ως ισλαµικά ιεροσπουδαστήρια βλ. Παύλος Χιδίρογλου, Χαρακτηριστικά
Γνωρίσµατα της Τουρκικής ∆ιπλωµατικής Συµπεριφοράς Έναντι της Ελλάδος, Εκδόσεις Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 1994, άλλοτε  ως σχολεία για εφηµέριους και κατηχητές βλ. Ι.Θ.Μάζης, «Το 
Ισλάµ στην Τουρκία» στο  Θάνος Βερέµης(επιµ.), Η Τουρκία Σήµερα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ-
Παπαζήση, Αθήνα 1995 και άλλοτε ως σχολές ιεροκηρύκων και αρχηγών προσευχής, βλ. 
Ι..Θ.Μάζης, Γεωγραφία του Ισλαµιστικού κινήµατος στη Μέση Ανατολή, Ελληνικές 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις, Αθήνα, 1992. 
15 Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το νόµο για  την ενοποίηση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος  Tevhid-i Tedrisat βλ. Bahattin Akşit, “Islamic Education in Turkey: Medrese 
Reform in Late Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic.” στο Richard Tapper 
(edit.) slam in Modern Turkey. Religion, Politics and Literature in a Secular State, I.B.Tauris 
& Co Ltd, Λονδίνο, 1991. 
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εκπαιδευτικού συστήµατος, που δηµιουργήθηκε από τον Ατατούρκ και ήταν 
σε ισχύ, είχε χρησιµοποιηθεί µέχρι εκείνη την εποχή κατά τρόπο απόλυτα 
κοσµικό. Μολονότι µπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιτυχηµένος σε θέµατα 
γενικής παιδείας, οι διατάξεις του για τη δηµιουργία ειδικής επιτροπής 
θρησκευτικών θεµάτων, για τη λειτουργία imam-hatip και τµήµατος θεολογίας 
στην ανώτατη εκπαίδευση για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαν 
παραµεριστεί.  
 
Η πιο πάνω λειτουργία του Tevhid-i Tedrisat επαναπροσδιορίζεται από το ίδιο 
το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα στις απαρχές της νέας περιόδου υπό την 
πίεση της νέας πολιτικής πραγµατικότητας που διαµορφώνεται. Ο τότε 
υπουργός παιδείας, Tahsin Banguoglu έπειτα από απόφαση για την εισαγωγή 
της θρησκευτικής εκπαίδευσης προβαίνει σε µία αποκαλυπτική δήλωση στην 
εφηµερίδα Vaton Gazetesi, µε την οποία εξηγεί τους λόγους που ώθησαν το 
κόµµα του Κεµάλ να απαγορεύσει έως εκείνη τη στιγµή (1948) κάθε µορφή 
θρησκευτικής εκπαίδευσης:  
 
 «Η θρησκευτική εκπαίδευση στην Τουρκία δεν είχε απαγορευθεί ποτέ. Ο 
Ατατούρκ δεν υπήρξε σε καµία περίπτωση αντίπαλος της θρησκείας. Παρόλα 
αυτά δεν επιθυµούσαµε να δώσουµε την ευκαιρία σε µερικούς 
θρησκόληπτους να προκαλέσουν την αντίδραση του λαού. Κατά τη 
µεταβατική περίοδο, τόσο η θρησκευτική εκπαίδευση, όσο και η 
επαγγελµατική εκπαίδευση θρησκευτικών λειτουργών, που θα εργάζονταν στα 
τζαµιά, είχαν παραµεληθεί από το κράτος. Αυτό όµως δεν αποτελεί µία 
άρνηση της ύπαρξης θρησκευτικών ευαισθησιών στην κοινωνία µας. Σε κάθε 
περίπτωση, στην οποία ο διαχωρισµός εκκλησίας και κράτους είχε γίνει 
επίσηµα αποδεκτός από τα κράτη, είχε γίνει δεκτό ότι η θρησκευτική αγωγή 
πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία σε µία εθελοντική βάση όµως. Οι 
µεταρρυθµίσεις που εισήχθησαν στην Τουρκία πέτυχαν να εµποδίσουν τη 
Shari’a (τον Ισλαµικό Νόµο) από το να έχει κάποια περαιτέρω επίδραση στον 
τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας µας και να εξαλείψει αναχρονιστικούς 
σχολαστικισµούς στον τρόπο σκέψης µας. Η αποδοχή της επιστροφής πάλι 
όλων εκείνων  µέσω της επαγγελµατικής θρησκευτικής εκπαίδευσης θα 
σήµαινε ότι θέτουµε σε κίνδυνο ότι είχαµε πετύχει τα τελευταία πενήντα 
χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιθυµούσαµε να επιβαρύνουµε 
τη ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων µε την επίπονη εργασία της 
επαγγελµατικής θρησκευτικής εκπαίδευσης».16

 
Από τότε και στο έξης ένα στοιχείο που θα διακρίνει την Τουρκική πολιτική - 
µέχρι τουλάχιστον τα µέσα τις δεκαετίας του 90- θα είναι η συνεχής 
υπαναχώρηση του κοσµικού κράτους σε θέµατα θρησκευτικής εκπαίδευσης. 
Τόσο ο Menderes, η κυβέρνηση του Τουργκούτ Οζάλ κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 80, όσο και ο συνασπισµός Ερµπακάν - Τσιλέρ στα µέσα 
περίπου της δεκαετίας του 90, θα υποβοηθήσουν την εκπαιδευτική έκφανση 

                                                 
16 Συνέντευξη µε τον Tahsin Banguoglu στην ηµερίσια Τουρκική εφηµερίδα Vaton Gazetesi 
της 22 Φεβρουαρίου 1948. 
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του  Ισλάµ στην Τουρκία  είτε γιατί πραγµατικά το επεδίωκαν, είτε από φόβο 
για απόσυρση της υποστήριξης προς τα κόµµατα τους από µέρους ισλαµικών 
συµφερόντων και τµηµάτων εκείνων του πληθυσµού, που χαρακτηρίζονται 
από θρησκευτικές ευαισθησίες.  

 
∆οµή  και Λειτουργία των  Imam-Hatip 
 
Τα imam-hatip βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης Θρησκευτικών 
Υποθέσεων-Diyanet Isleri Baskanligi µαζί µε τους κορανικούς κύκλους 
µαθηµάτων17 και τα τµήµατα θεολογίας, που έχουν δηµιουργηθεί σε 18 
τουρκικά πανεπιστήµια.  
 
Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει στον παρακάτω πίνακα από τη δεκαετία 
του 70 και έπειτα γίνεται αισθητή η ραγδαία αύξηση του αριθµού τους. 
Σύµφωνα δε µε  υπολογισµούς του 1997 οι σχολές  αρχηγών προσευχής και 
ιεροκηρύκων υπερέβαιναν κατά πολύ τις πεντακόσιες και το σύνολο των 
µαθητών τους ξεπερνούσε το µισό εκατοµµύριο, αριθµός  που υπερκάλυπτε 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας18 κατά 13 φορές 
την πραγµατική ανάγκη για εφηµέριους και κατηχητές.19

 
Πίνακας I20

 
Σχολικό έτος Αριθµός Imam-hatip (και 

στα δύο επίπεδα) 

Αριθµός Μαθητών (και στα 

δύο επίπεδα) 

1951-2 7 - 

1957-8 18 2,476 

1961-2 36 6,600 

1963-4 45 9,248 

1969-70 101 42,443 

1974-5 174 49,000 

1977-8 437 134,517 

1987-8 717 240,000 

                                                 

t

17 Οι κορανικοί κύκλοι µαθηµάτων διοργανώνονται είτε από τη ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών 
Υποθέσεων, είτε από θρησκευτικά ιδρύµατα. Στα πλαίσια αυτών των µαθηµάτων διδάσκεται 
συνήθως η αραβική γραφή και ανάγνωση, η κορανική θεολογία και νοµολογία.  
18 Το Τουρκικό Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας Milli GÜvenlik Kurulu  (MGK) συνεδρίασε για 
πρώτη φορά το 1933. Το MGK εκλέγει  δέκα µέλη, πέντε ανήκουν στις τάξεις του στρατού και 
τα υπόλοιπα πέντε είναι εκλεγµένα κυβερνητικά στελέχη. Το προεδρείο του MGK έχει ο 
πρόεδρος της χώρας. 
19 “At the chalk face”, Briefing, τεύχος 1134, 17 Μαρτίου 1997. 
20 Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί συνδυασµό στοιχείων που αναφέρονται στα βιβλία Richard 
Tapper (edit.) Islam in Modern Turkey. Religion, Politics and Literature in a Secular State, 
I.B.Tauris & Co Ltd, Λονδίνο, 1991 και Andreas Kazamias, Education and the Ques  for 
Modernity in Turkey, Λονδίνο, 1996,  σελ.188.  
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Στα ισλαµικά ιεροσπουδαστήρια διδάσκονται επίσης και κορίτσια, τα οποία 
όµως δεν µπορούν να προσληφθούν σε τέµενος, ως εφηµέριοι και κατηχητές. 
Όπως γίνεται µάλιστα φανερό από τον παρακάτω πίνακα ο αριθµός των 
τελευταίων από τα µέσα περίπου  της δεκαετίας του 80 έως και τις αρχές της 
δεκαετίας του 90 παρουσιάζει σταθερή αύξηση. 
 
 
Πίνακας ΙΙ 
 
Η κατανοµή του ποσοστού των αποφοίτων των Μέσων και Ανώτερων Σχολείων µε 
θρησκευτική εκπαίδευση ανά γένος στο διάστηµα 1984-85 µέχρι 1992-93 
(συµπεριλαµβανοµένου και του έτους 1992-3). 
 
 

 Σχολικό 
   έτος 

 

 
Σύνολο 
   n. 

 
  
 
  % 

Μέσο 

Σχολείο 

 

 Αγόρια  

     n.   

 
 
 
% 
 

Μέσο 

Σχολείο 

 
 
Κορίτσια 

 
 
 
% 

 
 
 
Σύνολο 
 

  
 
 
% 

Ανώτερο 
Σχολείο 
 
 
Αγόρια  

     n.   
 

 
 
 
% 

 
 
 
Κορίτσια 
     n.   

 
 
 
% 
 

1984 –  
1985 

28353 100 23482 82,82   4871 17,18   13896 100 12040 86,64   1856 13,36   

1985 - 
1986  

27986 100 23307 83,28 4679 16,72 15727 100 13306 8461 2421 15,39 

1986-
1987 

24902 100 19824 79,61 5078 20,39 15974 100 13079 81,88 2895 18,12 

1987-
1988 

28670 100 21714 75,74 6956 24,26 17574 100 14243 81,05 3331 18,95 

1988-
1989 

32027 100 23525 73,45 8502 26,55 17280 100 14233 82,37 3047 17,63 

1989-
1990 

32829 100 23407 71,30 9422 28,70 17060 100 14176 83,09 2884 16,91 

1990-
1991 

46226 100 31730 68,64 14496 31,36 18323 100 14648 79,94 3675 20,06 

1991-
1992 

56798 100 39277 69,15 17521 30,85 20658 100 15711 76,05 4947 23,95 

1992-
1993 

63075 100 41571 65,91 21504 34,09 26893 100 19817 73,69 7076 26,31 

ΣΎΝΟΛΟ 34086 100 247837 72,71 93029 27,29 163385 100 131253 80,33 32132 19,67 
 
Πηγή: DİE (1993:164-166, 1996:172-174) 

 
 
 Ο τεράστιος αυτός αριθµός µαθητών εξηγείται πολύ εύκολα αν σκεφτεί 
κανείς ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν µία µοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης. 
Μαθητές, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα µπορούσαν να συνεχίσουν την 
υποχρεωτική  εκπαίδευση, λόγω τόπου διαµονής και οικονοµικών δυσχερειών 
υποβοηθούνται από ισλαµικά πολιτιστικά ιδρύµατα, ισλαµικούς µη 
κυβερνητικούς οργανισµούς, σουφικά τάγµατα και κοινότητες πιστών,  που 
στηρίζουν -σε συνδυασµό µε την κρατική Diyanet- τη λειτουργία των imam-
hatip.21  Η υποβοήθηση αυτή έγκειται στην παροχή δωρεάν στέγης22, σίτισης, 

                                                 

r

21 Beyza Bilgin, “The understanding of Religious Education in a Country where there is 
Separation of Religion and State: the Example of Turkey”, B itish Journal of Religious 
Education, Vol.15, No. 2, Spring 1993. 
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στην εξασφάλιση υποτροφιών και εργασίας⋅ γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής, αν σκεφτεί κανείς την ανεργία που µαστίζει στις µέρες µας την 
Τουρκία και την παντελή έλλειψη  κοινωνικής ασφάλισης ενός µεγάλου 
αριθµού πολιτών. Πολλοί από τους πιο πάνω φορείς επιθυµούν την 
καλλιέργεια µιας νέας ισλαµικής οπτικής για το µοντερνισµό. Σκοπός πολλών 
επίσης είναι η διαµόρφωση µιας νέας γενιάς ισλαµιστών δηµόσιων λειτουργών 
και πολιτικών που θα µπορέσουν µε το καιρό να αµφισβητήσουν ουσιαστικά 
την ηγεµονία του κοσµικού κράτους και το δυτικό προσανατολισµό της 
Τουρκίας.23

 
Τα imam-hatip στην Τουρκία κάλυπταν µέχρι πρότινος, τόσο τις τάξεις του 
µέσου σχολείου, που αντιστοιχούν στις τάξεις του Ελληνικού γυµνασίου, όσο 
και τις τάξεις του γυµνασίου, που αντιστοιχούν στις τάξεις του Ελληνικού 
λυκείου και απευθύνονταν σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας έντεκα έως και 
δεκαοχτώ χρονών. Το πρόγραµµα διδασκαλίας των πιο πάνω σχολείων 
θεωρητικά απέχει αρκετά από φανατικές απαιτήσεις. 
 
 Στο επίπεδο του µέσου σχολείου το πρόγραµµα διδασκαλίας ήταν κατά βάση 
κοσµικό µε µία στοιχειώδη διδασκαλία του κορανίου που δεν ξεπερνούσε τις 
πέντε ώρες την εβδοµάδα. Στο επίπεδο του γυµνασίου διδάσκεται το ιερό 
κείµενο του  Κορανίου, ισλαµική θεολογία, τα θρησκευτικά διδάγµατα, η 
ερµηνευτική, η κατήχηση και η ιστορία των θρησκευµάτων σε συνδυασµό µε 
όλο το φάσµα των µη θεολογικών µαθηµάτων. Η πραγµατικότητα όµως 
δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η καταπίεση που υφίστανται οι σπουδαστές 
των imam-hatip από µέρους ενός τµήµατος της Τουρκικής διοίκησης,  η 
συλλογική θρησκευτική ταυτότητα που καλλιεργείται και το έντονο 
θρησκευτικό κλίµα που επικρατεί τόσο εντός των σχολικών αιθουσών, όσο 
κυρίως στα οικοτροφεία, όπου διαµένουν οι περισσότεροί σπουδαστές, και τα 
οποία βρίσκονταί υπό τον έλεγχο σουφικών αδελφοτήτων και ισλαµικών 
ιδρυµάτων δηµιουργούν σε µεγάλο µέρος των σπουδαστών θετική 
προδιάθεση για κάθε µορφή ισλαµικής κίνησης και τελικά σε έντονη 
ακτιβιστική  δράση. 
 
Η ενδυνάµωση αυτής της µορφής εκπαίδευσης από το 1950 και έπειτα δεν 
υποδηλώνει µόνο την οικονοµική ανέχεια ενός µεγάλου τµήµατος του 
τουρκικού πληθυσµού, που αδυνατεί να διαθέσει χρήµατα για την εκπαίδευση 
των νέων, τη διαπλοκή άλλων ανεπίσηµων φορέων σε θέµατα εκπαίδευσης, 
αλλά και µία ευρύτερη επιστροφή των µαζών στη θρησκεία24 που 
συνοδεύεται  από µία θέληση για εµπλουτισµό της τουρκικής εκπαίδευσης µε 
στοιχεία που προέρχονται από τη θρησκευτική παράδοση.  

                                                                                                                                            

I

22 Σε αυτόν τον τοµέα δραστηριοποιούνται κυρίως τα τάγµατα των Nurcu, Suleymnci και 
Naksibendi. 
23 Βλ. Michael E.Meeker, "The New Muslims Intellectuals in the Republic of Turkey" στο 
Richard Tapper (edit.) slam in Modern Turkey. Religion, Politics and Literature in a Secular 
State, I.B.Tauris & Co Ltd, Λονδίνο, 1991. 
24 Βλ. για παράδειγµα Bozkurt Güvenç “Secular Trends and Turkish Identity,” Perceptions, 
∆εκέµβριος 1997-Φεβρουάριος 1998, καθώς και Shireen Hunter. The Future of Islam and the 
West, CSIS-Praeger, Λονδίνο 1998, σς 106-115. 
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Σύγχρονη Αντίδραση και Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση   
 
Η αντίθεση προς την πιο πάνω κατάσταση ραγδαίας ανάπτυξης των σχολειών 
εκπαίδευσης αρχηγών προσευχής και ιεροκηρύκων εκφράστηκε στην Τουρκία 
µέσω διαφόρων τάσεων. Μία πρώτη τάση εκφραζόταν από ορισµένους 
τούρκους δηµοσιογράφους, πολιτικούς και ταγούς της  σύγχρονης Τουρκικής 
διανόησης, που ήταν αντίθετοι όχι µόνο µε την ύπαρξη ενός εναλλακτικού 
ρεύµατος θρησκευτικής εκπαίδευσης, αλλά και µε τη σύνολη εικόνα που 
παρουσίαζε  η Τουρκική εκπαίδευση. Μία δεύτερη ήταν εκείνη των τούρκων 
στρατιωτικών και του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ιδιαίτερα, που στο 
πρόσωπο του πολιτικού Ισλάµ και των αποφοίτων των imam-hatip διείδαν 
ένα ανασχετικό στοιχείο που ερχόταν να διαδεχθεί έναν άλλο παλιό κίνδυνο 
της δεκαετίας του 60 και του 70, την ανάπτυξη, δηλαδή, του αριστερού 
κινήµατος στην Τουρκία. Η δυσφορία αυτή επιτεινόταν επίσης από την 
παρουσία του RefaYol25 στην εξουσία και του Νετσµεττίν Ερµπακάν, ως 
πρώτου ισλαµιστή πρωθυπουργού στην ιστορία της Τουρκικής δηµοκρατίας. 
 
Το αναµφίβολα χαµηλό επίπεδο  της Τουρκικής εκπαίδευσης σε συνδυασµό 
κυρίως µε τη θέληση ανακοπής της ορµής του ισλαµικού κινήµατος απετέλεσε 
την αφορµή για µία από τις πλέον συζητηµένες συνεδριάσεις του MGK την 
28.2.1997. Η πιο πάνω συνεδρίαση κατέληξε σε ένα πρόγραµµα 18 σηµείων, 
που είχε ως αντικείµενο την Τουρκική εκπαίδευση και πέρα από όλα τα άλλα 
ανέφερε26: 

 
• Η εκπαιδευτική πολιτική  εξετάζεται, λαµβάνοντας υπόψη, τους 
αρχικούς στόχους της, δηλαδή την ισότητα στην εκπαίδευση  και 
στη διδασκαλεία και την τήρηση των  ισχυόντων νόµων. 
 
• Η Τουρκία δεν επιτρέπεται να παραµελήσει τη συνέχιση της  
επίκαιρης εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε αυτό εντάσσεται και η 
εσπευσµένη αύξηση της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 
οχτώ σχολικά έτη. 
 
• Ο στόχος της ίδρυσης των Imam Hatip Okullari  έγκειται στην 
εκπλήρωση  µίας ανάγκης για ιεροκήρυκες και ιερουργούς. Όλα τα 
σχολεία τα οποία ποσοτικά βρίσκονται πέρα από αυτή την ανάγκη 
οφείλουν να µετατραπούν σε σχολεία επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
 
• Όλοι οι κορανικοί κύκλοι µαθηµάτων, που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο φονταµενταλικών οµάδων, εξετάζονται και ελέγχονται 
αυστηρά, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να εξουδετερώνονται 
αντικοσµικές τάσεις.27 

                                                 
25 Ο όρος RafaYol προέρχεται από το συνδυασµό των αρχικών των δύο κυβερνητικών 
κοµµάτων. 
26 Engin İsmail, "İmam Hatip Okkullari in der Türkey: Zündstoff für das Regime?", Orient, 
Ιανουάριος 1998. 
27 Ένας από τους λόγους για τον οποίο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα εκπαίδευσης κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης του  MGK, υπήρξε και ο όρκος, ο οποίος σε µερικούς κορανικούς 
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Αποτέλεσµα του πιο πάνω προγράµµατος ήταν ουσιαστικά η πτώση της 
κυβέρνησης Ερµπακάν, καθώς από τη µια µεριά ο Τούρκος πρωθυπουργός 
δεν µπορούσε να απογοητεύσει τα µέλη του κόµµατος του, υποχωρώντας σε 
ένα τόσο ευαίσθητο ζήτηµα, όπως η ισλαµική εκπαίδευση, ενώ από την άλλη 
τα κοσµικά µέλη του ετέρου σκέλους του κυβερνητικού συνασπισµού υπό την 
πίεση του στρατού απέσυραν την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση. 
 
Η ευφορία που κατέλαβε, τόσο την µετέπειτα κυβέρνηση Γιλµάζ, όσο και τους 
ίδιους τους στρατιωτικούς, οδήγησε σε µία υπεραισιοδοξία αναφορικά µε τις 
νέες προτάσεις για την Τουρκική εκπαίδευση και οδήγησε σε µία νοµοθετική 
ρύθµιση, βάσει της οποίας η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτεινόταν από τα 
πέντε στα οχτώ χρόνια, καταργώντας µε τον τρόπο αυτό το γυµνασιακό 
σκέλος των imam-hatip. 
 
Η πιο πάνω ρύθµιση µάλιστα θεωρήθηκε ότι µπορούσε  να τεθεί σε ισχύ από 
τη νέα σχολική περίοδο 1998-1999. Με τον τρόπο αυτό παραβλέπονταν, τόσο 
οι αντιρρήσεις και οι προτάσεις των ισλαµιστών28 και των διοικήσεων των 
imam-hatip, όσο και το γεγονός ότι ακόµη και η προγενέστερη πρόβλεψη, 
που βρισκόταν σε ισχύ για πενταετή εκπαίδευση σε πολλές περιπτώσεις θα 
µπορούσε να θεωρηθεί µη πραγµατοποιήσιµη, µιας και χιλιάδες σχολεία, που 
βρίσκονταν κοντά στα θέατρα των µαχών στην Ανατολική Τουρκία είχαν 
πάψει να λειτουργούν.  
 
Ήδη διαφαίνεται το τεράστιο χάσµα που έχει προκύψει σε θέµατα 
εκπαίδευσης ανάµεσα στα Τουρκικά κέντρα και στην Τουρκική περιφέρεια, 
καθώς και άλλα βασικά προβλήµατα της νέας νοµοθετικής ρύθµισης και είναι 
έντονοι οι προβληµατισµοί, που δηµοσιεύονται στον Τουρκικό τύπο για το 

                                                                                                                                            

       
          

          
         

           
         
            

κύκλους µαθηµάτων ήταν υποχρεωτικός. Το κείµενο του όρκου έτυχε ιδιαίτερης προσοχής 
από µέρους των τουρκικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, στρέφεται κατά του υπάρχοντος 
κοσµικού καθεστώτος και είναι υπέρ της εγκαθίδρυσης µίας θρησκευτικής τάξης. Ο όρκος είχε 
ως εξής: Ανήκω στη µουσουλµανική οµάδα του Μωάµεθ. Η Τουρκία έχει µετατραπεί σε ένα
άπιστο κοσµικό έθνος. Ορκίζοµαι ότι θα αφιερώσω τη ζωή µου στον αγώνα εναντίον του
αθεϊστικού κράτους του Μουσταφά Κεµάλ και στη µετατροπή της Τουρκίας σε ένα
θρησκευτικό κράτος, το οποίο θα συµβαδίζει µε τους νόµους της Shari’a. Θα αγωνιστώ κατά
της εφαρµογής των νόµων, οι οποίοι έχουν επιβληθεί από τα χρόνια του Μουσταφά Κεµάλ και 
θα αφιερώσω τον εαυτό µου στην άµεση δηµιουργία ενός κράτους βασισµένου στη Shari’a. 
Στο όνοµα της πίστης µου, στο όνοµα του  Allah και όλων των αγίων παίρνω αυτόν τον ιερό
όρκο. Βλ.Engin İsmail, "İmam Hatip Okkullari in der Türkey: Zündstoff für das Regime?", 
Orient, Ιανουάριος 1998. 
28 Το Φεβρουάριο του 1997 το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας υπό τον Mehmet Sağlam (DYP) 
εκπόνησε µελέτη, της οποίας τα συµπεράσµατα αποφαίνονταν ότι η προτεινόµενη από το 
Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δοµική αλλαγή της εκπαίδευσης (νέοι καθηγητές, νέα βιβλία, 
αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, νέες αίθουσες διδασκαλίας) δε θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί πριν από το δύο χιλιάδες. Το RP µάλιστα, είχε χαρακτηριστικά προτείνει το 
σύστηµα 5+3, δηλαδή οι µαθητές ναι µεν να υποχρεούνται να φοιτήσούν για οχτώ χρόνια, 
αλλά  µε το τέλος της πενταετούς φοίτησης να έχουν δικαίωµα επιλογής για το είδος της 
βασικής εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν. 
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µέλλον της οχταετούς υποχρεωτικής φοίτησης. Από την άλλη πλευρά γίνεται 
επίσης αισθητή η µείωση των αιτήσεων εισαγωγής σπουδαστών στο δεύτερο 
επίπεδο των imam-hatip29, κάτι που δείχνει ότι σταδιακά επιτυγχάνεται ο 
στόχος του περιορισµού της εκπαιδευτικής έκφανσης του σύγχρονου 
Τουρκικού Ισλάµ.   
 
 
 
Συµπεράσµατα 
 
Με τη βοήθεια των πιο πάνω στοιχείων γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθµός των 
µαθητών των imam-hatip σε σύγκριση µε τον αριθµό των µαθητών των 
σχολείων γενικής µόρφωσης, αυξανόταν συνεχώς. Αυτή η παρατήρηση θα 
µπορούσε να συνδυαστεί µε την άνοδο που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια 
το πολιτικό Ισλάµ στη γείτονα, καθώς οι απόφοιτοι αυτών των σχολείων 
έχουν ήδη φτάσει σε ηλικία ψήφου.  
 
Πίνακας ΙΙΙ 
 
Η ποσοτική και ποσοστιαία κατανοµή των ψηφοφόρων του κόµµατος Refah κατά τη 
διάρκεια των δηµοτικών εκλογών το χρονικό διάστηµα 1884-94. 
 
 
Έτος 
εκλογών 
 
 
 

 
Αριθµός 
Ψήφών 
 
   
 
 
   
 n. 

 
Έγκυροι 
Ψήφοι  
 
   
 
 
 
 n. 

 
Ψήφοι που 
έλαβε το 
Refah 
 
 
 n. 

 
Ψήφοι 
που 
έλαβε 
το 
Refah 
 
 
  % 

 
Σύγκριση                
µε   
προηγούµενες 
εκλογές   
Αύξηση των 
εκλογέων-ψήφων   

 
Σύγκριση                
µε   
προηγούµενες 
εκλογές    
Αύξηση των 
έγκυρων ψήφων    

 
Σύγκριση                
µε   
προηγούµενες 
εκλογές   
Αυξηση των 
εκλογέων-ψήφων 
υπέρ του Refah     

1984 18379917 17691253 778622 4,40    
1989 22147749 22147749 2170365 9,80 24,47 25,19 178,74 
1994 28208036 28208036 5385357 19,09 28,76  7,36 148,13 
 
Πηγή: DİE (1994:2-3, 1996:209, 212) 
 

 
Η πιο πάνω αυξανόµενη δυναµική ψήφων του Refah, σε συνδυασµό µε την 
αύξηση των αποφοίτων των imam-hatip και των µαθητών που 
παρακολουθούσαν τους κορανικούς κύκλους µαθηµάτων, αναµφίβολα 
θεωρήθηκε από µέρους κυρίως του Τουρκικού Στρατού µία δυνητική απειλή 
για το κοσµικό σύστηµα της χώρας. 
 
Έτσι, το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας γνωρίζοντας ότι το Refah αξιολογεί 
τους µαθητές αυτών των σχολείων ως την κοµµατική του βάση, καθώς επίσης 
και ότι πολλοί απόφοιτοι βρίσκουν εργασία στη δηµόσια διοίκηση, προέβη σε 
νέες ρυθµίσεις αναφορικά µε την παρεχόµενη από το κράτος θρησκευτική 
εκπαίδευση.  

                                                 
29 Βλ. “Turkey: Decrease noted in Enrollment in Imam-Hatip schools in past year”, Ankara 
Anatolia (στα Τουρκικά), 16 ∆εκεµβρίου 2000.  
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Συµπληρωµατικοί πίνακες  

 
Πίνακας IV: Ποσοτική και ποσοστιαία κατανοµή των µαθητών σε Μεσαία και Ανώτερα σχολεία µε θρησκευτική εκπαίδευση σε 
σύγκριση µε µαθητές άλλων κρατικών Μέσων και Ανώτερων Σχολείων. 
 
Σχολικό 
έτος  

Είδος 
Σχολείου 

 
   
 
 
n. 

Σύνολο 
 
 
 
   % 

Επαγγελµατικά 
σχολεία και 
σχολεία µε 
Τεχνική 
Εκπαίδευση 

Επαγγελµατικά 
σχολεία και 
σχολεία µε 
Τεχνική 
Εκπαίδευση 

Σχολεία 

Θρησκευτικής 

αγωγής 

 
  n. 

Σχολεία 

Θρησκευτικής 

αγωγής 

 
 % 

1984-5     Μ.Σχολείο 1761456 100 1615640 91,72 145816   8,28 
 Α.Σχολείο     984919 100  901762 91,56   83157   8,44 
 Σύνολο 2746375 100 2517402 91,66 228973   8,34 
1985-6 Μ.Σχολείο 1855390 100 1704925 91,89 150465   8,11 
 Α.Σχολείο   1062994 100   975434 91,76   87560   8,24 
 Σύνολο 2918384 100 2680359 91,84 238025   8,16 
1986-7 Μ.Σχολείο 1962942 100 1802745 91,84 160197   8,16 
 Α.Σχολείο   1137745 100 1048079 92,12   89666   7,88 
 Σύνολο 3100687 100 2850824 9194 249863   8,06 
1987-8 Μ.Σχολείο 2091790 100 1921724 91,87 170066   8,13 
 Α.Σχολείο   1196519 100 1108547 92,65   87972   7,35 
 Σύνολο 3288309 100 3030271 92,15 258038   7,85 
1988-9 Μ.Σχολείο 2261951 100 2081552 92,02 180399     7,98 
 Α.Σχολείο   1250173 100 1163094 93,03   87079   6,97 
 Σύνολο 3512124 100 3244646 92,38 267478   7,62 
1989-
1990 

Μ.Σχολείο 2291972 100 2101796 91,70 190176   8,30 

 Α.Σχολείο   1329010 100 1236425 93,03   92585   6,97 
 Σύνολο 3620982 100 3338221 92,19 282761   7,81 
1990-1 Μ.Σχολείο 2381510 100 2171595 91,19 209915   8,81 
 Α.Σχολείο   1426632 100 1326332 92,97 100300   7,03 
 Σύνολο 3808142 100 3497927 91,85 310215   8,15 
1991-2 Μ.Σχολείο 2405335 100 2175765 90,46 229570   9,54 
 Α.Σχολείο   1582347 100 1464641 92,56 117706   7,44 
 Σύνολο 3987682 100 3640406 91,29 347276   8,71 
1992-3 Μ.Σχολείο 2556339 100 2297934 89,89 258405 10,11 
 Α.Σχολείο   1743471 100 1605981 92,11 137490   7,89 
 Σύνολο 4299810 100 3903915 90,79 395895   9,21 
1993-4 Μ.Σχολείο 2636558 100 2352587 89,23 283971 10,77 
 Α.Σχολείο   1887534 100 1726814 91,49 160720   8,51 
 Σύνολο 4524092 100 4079401 90,17 444691   9,83 
 
Πηγή: DİE (1993:159-168, 1996:170-176) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
Πίνακας V: Ποσοτική και ποσοστιαία κατανοµή του αριθµού των µαθητών στα κρατικά σχολεία του Υπουργείου Εθνικής 
Εκπαίδευσης της Τουρκίας για το σχολικό έτος 1989-90 και 1993-94. 
 
Είδος Σχολείου 
 
 
 
 

1989-

1990 

Σχολεία  
 

n. 

1989-

1990 

Σχολεία 
 

% 

1989-

1990 

Μαθητές  
 

n. 

1989-

1990 

Μαθητές  
 

%. 

1993-

1994 

Σχολεία  
 

n. 

1993-

1994 

Σχολεία  
 

% 

1993-

1994 

Μαθητές  
 

n. 
∆ηµοτικά 51170 100 6848083 100 49599 100 6526296 
Μέσα Σχολεία   6362 100 2291972 100 8318 100 2636558 
 Α.  Γενικά  Μέσα    
Σχολεία 

  5558 86,36 2038537 88,94 7425 89,26 2303418 

Β.Επαγγελµατικά 
και Τεχνικά 
Σχολεία: 

    804 12,64   253435 11,06   893 10,74   333140 

1.Τεχνικά Σχολεία 
Θηλέων   

287 4,51     35431 1,55 317 3,81 36218 

2.Σχολεία 
θρησκετικής 
Εκπαίδευσης 

383 6,02 190176 8,30 443 5,33 283971 

3. Άλλα 
Μ.Σχολεία 

    134 2,11   27828 1,21 133 1,60 12951 

Ανώτερα Σχολεία   3365 100 1329010 100 4513 100 1887534 
Α. Γενικά 
Ανώτερα Σχολεία  

1627 48,35   751729 56,56 2167 48,02 1078483 

Β.Επαγγελµατικά 
και Τεχνικά 
Σχολεία: 

1738 51,65 577281 43,44 2346 51,98 809051 

1.Τεχνικά 
Ανώτερα Σχολεία 
Αρρένων 

597 17,74 266729 20,07 727 16,11 330895 

2.Τεχνικά 
Ανώτερα Σχολεία 
Θηλέων 

344 10,22   46296 3,48 475 10,53 67709 

3.Α.Σ* 
Οικονοµίας και 
Τουρισµού 

267 7,93 140358 10,56 366 8,11 180374 

4.Α.Σ 
θρησκετικής 
Εκπαίδευσης 

366 10,88   92585 6,97 392 8,69 160720 

5.Α.Σ Ιατρικής 
περίθαλψης 

118 3,51   23469 1,77 331 7,33 61495 

6.Άλλα Ανώτερα 
Σχολεία 

46 1,37 7844 0,59   55 1,22 7858 

 
 
 
Πηγή: DİE (1996:170-176) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
Πίνακας VI: Ποσοτική και Ποσοστιαία  κατανοµή των γενών σε όλα τα κρατικά Σχολεία το διάστηµα 1984-85 έως και 1993-94. 

 
Σχολικό 
έτος 

Είδος 
Σχολείου 

Σύνολο 
 
 
 
 

n. 

Μαθητές  
Αρ. 

 
 
 

n. 

Μαθητές  
Αρ. 

 
 
 

% 

Μαθητές  
Θηλ. 

 
 
 

n. 

Μαθητές  
Θηλ. 

 
 
 

%. 

Μ.Σ. 
Θ.Ε 
 
Σύνολο 
 

n. 

Μ.Σ. 
Θ.Ε 
 
Αρ. 
 

n. 

Μ.Σ. 
Θ.Ε 
 
Αρ. 

  % 

Μ.Σ. 
Θ.Ε 
 
Θηλ. 
 

n. 

Μ.Σ. 
Θ.Ε 
 
Θηλ. 
 

% 
1984-5 ∆ηµοτικό 6527036 3457460 52,97 3069576 47,03 - -   - - - 
 Μ.Σχολείο 1761456 1157047 65,69 604409 34,31 145816 126539 86,78 19277 13,22 
 Α.Σχολείο    984919 622735 63,23 362184 36,77 83157 70819 85,16 12338 14,84 
1985-6 ∆ηµοτικό 6635821 3504415 52,81 3131406 47,19 - -    - - - 
 Μ.Σχολείο 1855390 1216096 65,54 639294 34,46 150465 127335 84,63 23130 15,37 
 Α.Σχολείο  1062994 674005 63,41 388989 36,59 87560 73960 84,47 13600 15,53 
1986-7 ∆ηµοτικό 6703895 3544588 52,87 3159307 47,13 - -     - - - 
 Μ.Σχολείο 1962942 1278667 65,14 684275 34,86 160197 131142 81,86 29055 18,14 
 Α.Σχολείο  1137745 717208 63,04 420537 36,96 89666 75546 84,25 14120 15,75 
1987-8 ∆ηµοτικό 6880304 3636054 52,85 3244250 47,15 - -    - - - 
 Μ.Σχολείο 2091790 1354693 64,76 737097 35,24 170066 134907 79,33 35159 20,67 
 Α.Σχολείο  1196519 750797 62,75 445722 37,25 87972 73396 83,43 14576 16,57 
1988-9 ∆ηµοτικό 6766829 3580166 52,91 3186663 47,09 - - - - - 
 Μ.Σχολείο 2261951 1446988 63,97 814963 36,03 180399 137509 76,22 42890 23,78 
 Α.Σχολείο  1250173 783235 62,65 466938 37,35 87079 71349 81,94 15730 18,06 
1989-
1990 

∆ηµοτικό 6848083 3622824 52,90 3225259 47,10 - - - - - 

 Μ.Σχολείο 2291972 1453787 63,43 838185 36,57 190176 140381 73,82 49795 26,18 
 Α.Σχολείο  1329010 827662 62,28 501348 37,72 92585 73366 79,24 19219 20,76 
1990-1 ∆ηµοτικό 6861722 3631900 52,93 3229822 47,07 - - - - - 
 Μ.Σχολείο 2381510 1498883 62,94 882627 37,06 209915 149932 71,43 59983 28,57 
 Α.Σχολείο  1426632 883188 61,91 543444 38,09 100300 76495 76,27 23805 23,73 
1991-2 ∆ηµοτικό 6878923 3640324 52,92 3238599 47,08 - - - - - 
 Μ.Σχολείο 2405335 1501012 62,40 904323 37,60 229570 157940 68,80 71630 31,20 
 Α.Σχολείο  1582347 971632 61,40 610715 38,60 117706 85789 72,88 31917 27,12 
1992-3 ∆ηµοτικό 6707725 3543917 52,83 3163808 47,17 - - - - - 
 Μ.Σχολείο 2556339 1575026 61,61 981313 38,39 258405 169639 65,65 88766 34,35 
 Α.Σχολείο  1743471 1071563 61,46 671908 38,54 137490 96663 70,31 40827 29,69 
1993-4 ∆ηµοτικό 6526296 3433959 52,62 3092337 47,38 - - - - - 
 Μ.Σχολείο 2636558 1612355 61,15 1024203 38,85 283971 179092 63,07 104879 36,93 

 Α.Σχολείο  1887534 1155344 61,21 732190 38,79 160720 108665 67,61 52055 32,39 
 
 
Πηγή: DİE (1993:159-168; 1996:170-176) 
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