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Türkiye'de ya$ayan Alevi vatandaglammrzrn taleplerine iligkin ilgi dilekgeniz
incelenmigtir.

Türkiye'de din ölretiminin hukuki temeli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanmakta,
Din Kültürü ve Ahläk Bilgisi dersinin hukuki temelini de T.C. Anayasasrnn 24. maddesi
olugturmaktadrr. Anayasarun 24. maddesinin 4. bendinde, din ve ahläk e[itim ve ölretiminin
Devletin gözetim ve denetimi altrnda yaprlacafr, Din Kültürü ve Ahläk Bilgisi dersinin ilk ve
orta ö[retim kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasrnda yer aldrfr; 42. maddesinde ise
kimsenin e[itim ve ö[retim haklarrndan yoksun brrakrlamayaca[r, ölrenim hakkmrn
kapsammm kanunla tespit edilip düzenlenece[i, elitim ve öfretimin Atatürk ilkeleri ve
inkrlaplarr do[rultusunda, galdaq biiim ve efitim esaslanna göre yaprlacafr, bu esasiara aykrn
efitim ve ö[retim yerlerinin agiamayaca[r hükmü yer almtqttr.

Anayasarun 5. maddesinde devlete yüklenen "... insanrn manevi varhfrnrn geliqmesi
igin gerekli qartlarr hazrrlamaya gahgmak..." yükümlülügü kapsamtnda efitim ve ö[retim
hizmetlerini de mütaläa etmek gerekir. Bundan dolayr ö[retim kurumlanmrzda Din Kültürü
ve Ahläk Bilgisi programlanyla insarun manevi varhfrnr geligtirici bir potansiyel olarak dinler
hakkrnda öfirencilerin aydmlaülmasr, Anayasarun 5. maddesi gergevesinde Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin görevlerinden biridir.

Aynca, 1739 sayrh Milli EEitim Temel Kanununun 12. maddesinde de; Türk Milli
Elitiminde läiklifin esas olup, din kültürü ve ahläk öfretiminin ilkö[retim okullarr ile lise ve
dengi o kullarda zorunlu dersler arasrnda yer alacafr; 13. maddesinde ise, ölretim programlart
ve e[itim rnetotlanrun bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, gevre ve ülke
ihtiyaglarrna göre sürekli olarak geligtirilecefi belirtilmiqtir. Difer taraftan aynr yasanrn 10.
maddesinde; e[itim sisteminin her derece ve türü ile ilgili ders programlanntn hazrlanrp
uygulanmasrnda ve her türlü efitim faaliyetlerinde Atatürk ilke ve inkrläplarr dolal olarak
bunlann kapsamlan igerisinde Läiklik ilkesinin ve Anayasada ifadesini bulmug olan Atatürk
Milliyetgili[inin temel olarak ahnaca[r kuralma yer verilmiqtir.

Bunlarla birlikte uluslararasr birgok antlaqmalarda da din öfretiminin yaprlmasuun bir
zorunluluk oldulu yer almaktadrr.

Din Kültürü ve Ahläk Bilgisi derslerinde, belirli bir din, mezhep ya da dini oluqumun
öfretimi yaprlmamaktadrr. Bu gergevede, programlann haztrlanmasrnda;
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insanlk tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, do[ru anlaqtlmastna

ve yorumlanmaslna katkrda bulunulmasl,

Evrensel boyutta insanlar, toplumlar ve milletlerarasl iligkilerde, dinin önemli bir

etken oldu[u, bu iliqkilerin olumlu yönde geligebilmesi igin bireylerin bilimsel

yöntemle verilecek din ö[retimine ihtiyaq duyduklarr,

isläm dininin; kültürümü2, dilimiz, sanatrmrz, örf ve ädetlerimiz üzerindeki etkisi

gerge[i dikkate ahnarak isläm dininin ve bundan kaynaklanan ahläk anlayrqr ile örf ve

ädetlerin taruttlmastna ve ö[retilmesine a[rrhk verilmesi,

ö[rencilerin inang ve kültür dünyalarrna geniglik kazandrmak ve baqka dinden

olänlara kargr daha hoggörülü ve anlayrgh davranrglarda bulunmalannt sa[lamak

amactyla di[er dinler hakkrnda genel bilgilerin verilmesi,

Sa[1k1 bir din ve ahläk öfretimiyle ö[rencilerin, Türk Milli Egitiminin Temel

AÄaglarr arasmda ifadesini bulan milli, ahläki, insani ve ktilttirel de[erleri

benimsemeleri, beden, z7hin, ahläk, ruh, duygu bakrmrndan dengeli ve safhkh

geligmeleri, böylece kültürel yabanctlaqmantn önlenmesi gibi hususlar hedef

ahnmtqtrr.

Söz konusu programlarda yukarrda belirtilen ternel hedeflerin yanl slre, büttin dinlerin

mensuplarrnca ve äolayrsryla islam'r farkh bigimde yorumlayan vatandaglanmtzca da kabul

edilen; adalet, aile kurumuna önem veffne, bafrmsrzhk, bilimsellik, gahqkanltk, dayantqma,

olgtiltiitik, yumugak huyluluk, güvenilir olmak, cömertlik, sabtr, samimiyet, namuslu olmak,

aliak göni.illülük, sözünde durmak, emanete riayet etmek, kardeqlik, duyarhhk, dofruluk,

dtirtistltik, estetik duyarhhk, hoqgörü, misafirperverlik, saygt, sevgi, sorumluluk, temizlik,

vatanseverlik, yardrmseverlik, paylagrmcr olmak, fedakärhk vb. evrensel defierlerin de

öfretimi ön plana grkarrlmrqtrr.

Türkiye'de ya$ayan Alevi vatandaqlanlmlzln din ö[retimine konu olan talepleri gerek

2005-2006 olretim-yihndun itibaren uygulamaya konulan orta Ö[retim, gerekse 2007-2008

ö[retim yrlrridan itibaren uygulamaya konulan ilkogretim Din Kültürü ve Ahläk Bilgisi

öiretim p.ogrumlalnda karqrlanmrqtrr. Söz konusu programlarda isläm'rn geqitli anlaqrlma

bilimlerine yer verildifi gibi Alevilikle ilgili konularada yer verilmig, Kur'an merkezli ve

mezhepler üstü bir yaklaqrm benimsenmiqtir.

öfrencilerin geligim düzeyleri dikkate ahnarak hazrlanan her iki program bir bütün

olarak ele alnmrg ve itk<igretimde daha gok dügünce ve yonrm farkhhklarrna girilmeden

temel de[erleri igeren konulara yer verilmiqtir. Orta ö[retim programmda ise dinin temel

degerleri"yanrnda islam'rn yorum-farkhhklarrna da yer verilmig olup bu ba[lamda ülkemizde

yuiuyu., Alevi vatandaqlarimrzrn ihtiyaglarr da göz önünde bulundurulmuqtur. Haznlanan

iuriuk programlar, farkli okullarda gahqan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö[retmenlerine ve

itaniyj Fäktiltelerindeki akademisyenlere gönderilmiqtir. Bu amagla farkh kesimlerden

kigilärin kahldrfr bir gahgtay düzenlenmiqtir. Bu gahgtaya her görüqten kattltmctrun yarunda

özellikle Alevi-Bektagi ddgtincesine sahip öfretmen ve akademisyenler de iqtirak etmig olup
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önerileri de[erlendirilmigtir. Aynca Cem Vakfr baqkanr Prof. Dr. izzettin Dofan
tarafindan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öfretim Programlart ve ders kitaplarrnda
Alevilik dügüncesine yer verilmesine iliqkin Bakanhfrmrza verdifi dilekgedeki istek ve
önerileri de dikkate ahnmrqtrr.

Bu do[rultuda hazrrlanan ilk ve Ortaöfretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öfretim
programlannda ve ders kitaplarrnda agafrdaki konulara yer verilmigtir.

ilkögretim 6. srnrf;

Ahmet Yesevi

Alevi-BektaEi düqüncesinin önderlerinden Ahmet Yesevi, Hacr Bektaq Veli'nin hocast
olup Alevi-Bektagi dügüncesinin olugmasrnda önemli bir rol oynamtgtr. Dini hoqgörünün
yaygrnlaqmasl ve hoggörüye dayah yagam bigimi ile di[er din mensuplanrun da sevgi ve
sayglslnl kazanmasr nedeni ile ders kitaplarrnda konu edinilmig ve O'nun düqünce ve
görüglerine geniq yer verilmigtir.

Hacr Bektaq Veli

Kültür tarihimizin büyük düqünürlerinden biri olan Hacr Bektag Veli, Ahmet Yesevi
tarafindan Anadolu'ya gönderildikten sonra Anadolu'da tasavvuf yolu ile insan sevgisi,
kardeglik ve iman gibi de[erlerin yerleqmesine, hoggörü ve insan sevgisini esas alan bir
anlayrqla Alevi-Bektaqi dügüncesinin olugmasma öncülük etmesi nedeniyle Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersine konu edinilmigtir.

Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Büttin Müslümanlarca Ehl-i Beyt sevgisi ortak bir deler olarak kabul edilir ve Alevi-
Bektaqi düqüncesinde de önemli bir yere sahiptir. Ehl-i Beyt, Hz.Peygamber'in aile
bireylerinden; krzr Hz.Fatrma, damadr Hz. Ali ve torunlan Hz. Hasan ile}Jz. Hüseyin'i ifade
etmektedir. Alevi-Bektagi düqüncesinin esasr da bu isimlere dayandrrrlrr. Türkler, ehl-i
beytteki insanlann isimlerini gocuklanna vermekte, Fatma, Ali, Hasan ve Hüseyin gibi
isimlere toplumumuzda srkga rastlanmaktadrr. Bu da Türk milletinin Hz. Muhammed ve onun
ehl-i beytine duydufu sevgi ve sayglyl göstermektedir. Bu nedenle program ve ders
kitaplannda bu konuya yer verilmiqtir.

ilköfretim 8. srnrf;

islam Düqüncesinde Yorum Bigimleri

Bu konuda islam düqüncesi igerisinde olugmug inangla ilgili yorumlar, fikhi yorumlar
ve tasawufi yorumlara yer verilmigtir. Tasavvufi yorumlar baqhfr altrnda ise Alevi-Bektagi
dügüncesi anlatrlmtqtu.
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Ortaöfretim 9. srnrf;

Hz. Fatrma ve Aile Fertleriyle itigt<iteri

Hz. Fatrma, Alevi-Bektaqi dügüncesinde önemli yeri olan ehl-i beytin önemli
isimlerinden biridir. Bu baqhkta; Hz. Peygamber'in krzr ve Hz. Ali'nin eqi olan Hz.
Fatrma'mn aile fertleri ile olan örnek iliqkileri ele ahnmrgtrr.

Ahmed Yesevi

ilkö[retim 6. srnrf programrnda da yer verilen Hacr Bektaq Veli'nin hocasr olan Ahmet
Yesevi konusuna, ortaö[retimde öfrenci seviyesi de göz önünde bulundurularak, onun
sözlerinden örnekler verilerek konu daha da genigletilmiqtir.

Hacr Bektag Veli

ilkogretim 6. srnrf programlna ahnan Hacr Bektag Veli konusuna ortaö[retim
seviyesinde daha geniq yer verilmiqtir. Bu konu baghfr altrnda, O'nun insan sevgisi ve
hoggörüye dair dügünceleri anlatrlmtgtr.

Ortaö[retim 10. srnrf;

Hacr Bektaq Veli'nin Mukdlät Adh Eserinde Tevhit ve inang Esaslarr

Bu baqhk altrnda Hacr Bektag Veli'nin, islam'rn temel inang esaslarr ve dinin
buyruklan ile ilgili düqünceleri yer almaktadrr.

Hz. Ali'nin örnek $ahsiyeti ve ibadetin Önemine Dair Sözleri

Hz. Ali, Alevi-Bektaqi düqüncesinde önemli yeri olan ehl-i beytin önemli isimlerinden
biridir. Bu baqhkta; onun örnek gahsiyeti ve ibadetin önemine dair sözlerine geniq gekilde yer
verilmigtir.

Ortaöfretim 11. srnrf;

Kültürümüzde IJz. Muhammed Sevgisi

Bu konuda Alevi-Bektaqi önderlerinden olan Hacr Bektaq Veli, Ahmet Yesevi, Hatayi
($ah ismail), Kaygusuz Abdal'rn Hz. Muhammed sevgisine iliqkin söz ve dügüncelerinden
örnekler verilmiqtir.

Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

Bu baqhkta kültürümüzdeki ehl-i beyt sevgisi; Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacr
Bektag Veli, Yunus Emre, Dede Korkut, Hatayi ($ah ismail), Pir Sultan Abdal, Kul Ahmet,
Derviq Mehmet gibi Alevi-Bektaqi düqüncesinin önemli isimlerinden örneklerle dile
getirilmigtir.
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$iirlerimizde Hz. Muhammed Sevgisine Örnekler

Bu konu bagh[rnda, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi; Alevi-Bektagi dügüncesinin

temsilcilerinden olan Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hatayi ($ah ismail), Pir Sultan Abdal ve

Kaygusuz Abdal gibi gair ve ozanlann qiirleri ile ifade edilmigtir.

Barrq ve Kardeqlik

Bu baghkta, Alevi-Bektagi düqüncesinde önemli yeri olan Cebbar Kulu'nun banq ve

kardeqlik ile ilgili dügüncelerine yer verilmigtir.

Ortaöfretim 12. srnrf;

Kültürümüzde Etkin Olan Tasawufi Yorumlar

Külttirümüzde önemli yeri olan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacr Bektaq Veli,

Mevlana, Ahi Evran ve Hacr Bayram Veli gibi gahsiyetlerin dügünceleri ile oluqan tasavvufi

yorumlara bu konuda yer verilmiqtir.

Yesevilik Düqüncesi

Bu baq|k altrnda Hoca Ahmet Yesevi'nin fikirleri ile oluqan Yesevilik dügüncesinden

Hacr Bektaqr Veli, Abdal Musa, Geyikli Baba ve Sarr Saltuk gibi Alevi-Bektaqi qahsiyetlerin

etkilendikleri ve bu sayede islam'rn ve Alevi-Bektagilifin Anadolu' da yaygrnla$masma

öncülük ettikleri anlatrlmtqtrr.

Alevilik-Bektaqilik Düqüncesi

Bu bag|k altrnda; Alevilik-Bektagitik düqüncesi ve yorumu, cem töreni, muharrem

orucu, görgü ayini, ikrar verme cemi, Kerbela-Muharrem ayinio semah gibi konular

anlattlmrg aylrsa"deyis, nefes, üg sünnetyedifarz, mürebbi, musahip, pir, dede, talip, hacip,

düvaz imam, cemevi, rehber, gözcü, Eerada, saka-ibriktar, sofract, kurbanct, semahc4 peyik,

iznikci, on iki hizmet" kavramlarma yer verilmigtir. Alevilik ve Bektagilik düqüncesi,

Buyruklar ve Divanlar gibi Alevilik dügüncesinin temel kaynaklarr gerqevesinde ele

ahnmrgtrr. Bu baqhkta yer alan bilgiler görsel öfelerle de desteklenmiqtir.

Hacr Bektag Veli'nin Makulät'nda Dört Kapt, Krrk Makam

Bu baqfikta Hacr Bektaq Veli'nin Makalöt isimli eserinde yer alan; islam'tn temel

esaslalna, emir ve yasaklanna, ahlaki hükümlerine dair örnekler sistematik bir bigimde

verilmigtir. Görülece[i üzere yeniden geliqtirilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öfretim

programlal ve ders kitaplarrnda ülkemizde ya$ayan Alevi vatandaqlarrn dini anlaytqlanna

önemli ölgüde yer verilmiqtir.

Söz konusu ö[retim programrnda ayrrca di[er dinler ve inanglar hakkrnda da objektif

bilgilere de yer verilmiqtir. Bu baflamda;
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ilktigretim 8. Srnrf öfretim programrndal

o Din Nigin Evrensel bir gergekliktir?
o Nigin birden gok din vardrr?
o Günümüzde yaqayan büyük dinleri taruyaltm

./ Yahudilik

./ Hristiyanhk
,/ islam
./ Hinduizm ve Budizm

Ortaöfretim 9. Srnrf öfiretim programrndal

o Tek Tanncrhk
o Qok Tanncrhk
o Gizemcilik
o Bilinemezcilik
o Tann tanrmazhk

Ortaöfretim 12. Srnrf öfretim programrnda ise;

o Ya$ayan dinlere genel bir bakrq
,/ ibrahimi dinler
,/ Hint dinleri
./ Qin ve Japon dinleri
,/ Geleneksel dinler

o Dinlerin benzer özellikleri
'/ inang özellikleri

o Tanrt
o Kutsal Kitap
o Peygamberlik
o Ahiret

,/ Ahlak özellikleri

o Dinlerde gevre bilinci
o Küreselleqen dünyada dinler arasr iligkiler vb.
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Yukaldaki deferlendirmelerden de anlaqrlacapr i.zere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

öfretim programlalnr geligtirme süresi boyunca, gerek isläm gerekse difier dinler hakkrnda

bilimsel ve aragtrrm aya dayah bilgi ön planda tutulmuq, batrl ve hurafeye dayah yanhq

bilgilerden uzak durulmuqtur. isläm'la ilgili bilgilerde; Kut'an merkezli, birleqtirici ve

melhepler üstü bir yaklaqrm benimsenerek isläm kaynakh btittin dinsel olugumlarr kuqatacak

kok de[erler öne grkarrlmrq; inang, ibadet ve ahläk alanlarryla ilgili bu deferlerin, Kur'an'la ve

Hz. Peygamberin gabalanyla olugturulmu$ ve bütün Müslümanlan birleqtiren ortak paydalar

olmasrnä özen gösterilmiqtir. Yorumlardan birisini telkin edip di[erini dönü;türmek yerine;

sadece bireylerin, dini kültür ve ahläki de[erler hakkrnda dofru bilgilenmeleri amaglanmrqtr.

Bununla birlikte, dinin anlaqrlma bigimleri olarak tarumlanan mezhepler ve dini oluqumlar,

yok sayrlmamrq; kültürel zenginlik ve farkh dügünce ekolleri olarak görülmüqtür. ilk aqamada

Aini.r Ärtut paydalarr, daha sonraki aqamada ise tarih boyunca ortaya grkan farkh yorumlar

hakkrnda, aini-tctitttirel boyutuyla tasvir edici bir tarzda bilgi verilmesi hedeflenmig ve bu

amaglabazr ünite ve okuma pargalan konulmuqtur. Hatta difier dinlere de yer verilerek dinler

arasi agr1m1 bir ders niteligi kazandrnlmrgtrr. Bu yaklaqrma uygun olan, bütün dini ve ahläki

de[erler, öfretime konu edilmig, ancak din e[itiminde kullanrlan yaklaqtmlardan birisi olan

doktrin meikezli ya da mezhep merkezli bir din ö[retimine dönüqmemesine büyük özen

gösterilmiqtir.

Prof. Dr.
Bakan a.

Genel Müdür
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