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ÖZET 

Kültürel, sosyolojik, düşünsel ve tasavvufi özellikleriyle dikkat 
çeken Alevilik-Bektaşilik, özellikle 1990‟lardan itibaren toplum 
gündemine daha sık gelmeye başlamıştır. Bu gündeme geliş, daha çok 
Aleviliği yeni bir dini kimlik olarak keşfetme yolunu açtığı gibi, bu 
kimliğin pekişmesi için de devletten bir takım dinsel talepleri 
beraberinde getirmiştir. Bu taleplerden biri genelde Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi (DKAB) derslerine özelde ise DKAB ders kitaplarına ilişkin 
olandır. Ancak yapısallaşma sürecinde dile getirilen bu talep 
konusunda Alevi-Bektaşi grup ve önderler birleşmiş ise de, Alevi-
Bektaşi grup ve önderlerin talebin DKAB kitaplarına nasıl yansıtılması 
gerektiği ve DKAB dersinin geleceği konusunda farklı yaklaşımlara 
sahip oldukları ileri sürülmektedir. Diğer taraftan MEB‟in, Alevi 
çalıştaylarıyla daha belirgin hale gelen talepleri dikkate aldığı ve son 
yıllarda DKAB ders kitaplarına yansıttığı ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye‟nin bir gerçeği olan Alevîlik-Bektaşiliğin DKAB ders 
kitaplarına nasıl yansıtıldığını tespit edilmesi önemlidir. Bu durumdan 
hareketle konunun araştırılması, bu çalışmanın amacını 
oluşturmuştur. Bu doğrultuda ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan 
DKAB ders kitapları, Alevîlik-Bektaşilik ile ilgili içerik açısından 
değerlendirilmiş, Alevilik-Bektaşilik konularının düzeyi ve ele alınışının 
tespitinde betimsel bir yaklaşım kullanılmıştır. 

Araştırmanın kapsamını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 
yılında basılan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaöğretim 
okullarına dağıtılan ders kitapları oluşturmaktadır. Taranan 4-12 sınıf 
DKAB ders kitaplarının tamamında Alevîlik-Bektaşilik ile ilgili konulara 
veya kişilere yer verildiği belirlenmiştir. Özellikle ilköğretim 7. sınıf 
DKAB ders kitabında „İslam Düşüncesinde Yorumlar‟ ünitesinde „cem ve 
cemevi‟, „musahiplik‟, „dua ve gülbenkler‟, „hızır orucu‟ konularına; 
ortaöğretim 12. sınıf DKAB ders kitabının „İslam Düşüncesinde 
Tasavvufi Yorumlar‟ ünitesinde ise bunlara ilave olarak „cemin yapılışı‟, 
„semah‟, „muharrem ayı ve aşure‟ din öğretimine konu edildiği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alevîlik-Bektaşilik, Alevi Yapısallaşması, Din 
Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ders Kitapları. 
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ALAWI STRUCTURALISM, DEMANDS AND ALAVISM-
BEKTASHISM IN THE COURSE BOOKS OF RELIGIOUS 

CULTURE AND KNOWLEDGE OF ETHIC. 

 

ABSTRACT 

Alawism-Bektashism, which draws attention sociologically, 
culturally, intellectually and mystically, has been at the agenda of the 
society more frequently since 1990s. This process, leading Alawism to 
be discovered as a new religious identity, has also caused some 
demands from the government for the enhancement of this identity. 
One of these demands is related to the books of “Religious Culture and 
Knowledge of Ethic”. However, despite the agreement of Alawi-Bektashi 
groups and leaders for this demand in terms of structuralism, it has 
been claimed that these groups have different approaches on how to 
reflect this demand to RCKE textbooks and the future of RCKE course. 
On the other hand, it has been expressed that these demands, which 
are more apparent because of the Alawism workshops, have been taken 
into account and then placed on the books in recent years by the 
Ministry of National Education (MNE). In this context, it is important to 
determine how Alawism-Bektashism is reflected to the course books of 
RCKE. This determination constitutes the aim of this research. In this 
regard, the contents of RCKE course books of primary and secondary 
schools in Turkey have been examined with regard to Alawism-
Bektashism, and a descriptive method approach has been used in 
determining the levels of these subjects.   

The course books, published in 2012 by the MNE and distributed 
to primary and secondary schools in 2012-2013 academic year, 
constitute the scope of this research.  As a result, all the RCKE 
textbooks of 4th to 12th grade levels investigated included subjects or 
persons related to Alevism-Bektashism. According to the RCKE 
textbooks, especially in the 7th grade level RCKE textbook, there are 
some terms such as “Alawism-Bektashism”, “cem”, “cemevi”, 
“musahiplik”, “prayer and gülbenks”, “fasting hızır” in “Comments on 
Islamic Thought” unit. Moreover, it was determined that “Mystical 
Comments on Islamic Thought” unit included additional terms such as 
“performing cem”, “semah”, “the month of Muharram and ashura” in 
the 12th grade level RCKE textbook in the teaching of the religion.  

Key Words: Alawism-Bektashism, Alawi Scructuralism, Religious 
Education, Religious Culture and Knowledge of Ethic, Course Books. 

 

GİRİŞ 

Aleviliğin kurumsallaĢma çabası, 1900‟lü yılların ilk çeyreğinden itibaren baĢlamıĢ, 

1960‟lı yıllarda Avrupa‟ya dıĢ göç, büyükĢehirlere iç göç nedeniyle sosyal, siyasal, kültürel ve dini 

boyutları olan bir kimlik keĢfi hareketiyle yapısal dönüĢüm yaĢamıĢtır.
1
 1980‟li yıllarda kimlik 

                                                             
1 1960 sonrası geliĢen sosyal, siyasal ve kültürel geliĢmeler sonucu çeĢitli alanlarda olduğu kadar dini alanda çoğulcu bir 

yaĢam tarzı oluĢmaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla birçok dini ve kültürel gelenek bu durumdan etkilenmiĢtir. Bazıları ise 
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hareketleriyle daha belirgin hale gelen, 1990‟lı yıllarda kamusal görünürlük kazanan ve 2000‟li 

yıllardan itibaren daha yoğunlaĢan Aleviliğin kimlik inĢası ve taleplerinin dinsel karakteri belirgin 
hale gelmeye baĢlamıĢ ve bu durum çok katmanlı dini kimlik inĢa sürecinin etkilemiĢtir (Dressler, 

2008: 281). Çoğulculuğun dünyadaki yansımalarının etkisiyle dine ve dini kimliğe yeniden 

yönelimin yaĢandığı bu dönem, bireyleri kimliklerini pekiĢtirici istek ve taleplerde bulunmaya 
itmiĢtir. Ancak Alevilik-BektaĢiliğin “neliğine” iliĢkin süren uzun tartıĢmalarda inanç-

inançsızlıktan, etnik kimliğe kadar birçok talep dile getirilmiĢtir (Güngör, 2012: 1940). Kaos gibi 

görünen bu durumun aslında Aleviliğin yapısallaĢma süreci olduğu sosyolojik olarak ifade 

edilebilir.  

Aleviliğin devletten talepkâr tavırlarının, bir anlamda Alevi kimliğinin modern dönemde 

yeniden konumlandırma sürecinin adı olduğu ifade edilebilir. Bu sürecin hem kendi iç 

örgütlenmelerinde hem de dıĢarıdan konuya ilgi duyan insanlarla tartıĢma, restleĢme, uzlaĢma ve 
hatta yeniden kurgulama Ģeklinde olduğu söylenebilir.   

Alevilerin kimliğe iliĢkin tanınma talepleri temelde iki boyutlu olarak ele alınabilir. 

Birincisi, Sünnilerde olduğu düĢünülen önyargıların kırılması için kendilerine yöneltilen 

nitelemelerin aksine, Müslüman olarak kabul edilmelerinin yanında, aydınları da insan hakları 
çerçevesinde kendilerine destek vermeye davet Ģeklindedir. Ġkincisi ise devlete yönelik taleplerdir. 

Bu talepler geniĢ bir yelpazeye yayılan istekleri içermektedir (SubaĢı, 2011: 56-57). Doğrusu 

günümüzde bütün Alevi gruplarınca dile getirilen taleplerin belli bir forma dönüĢtürüldüğü 
söylenebilir. Alevilerin devletten taleplerini; “devletin resmi televizyon ve radyo kanallarında 

yayınlanan programlarda Alevîlerin dinî otoritelerine, törenlerine, müzik, Ģiir ve kültürlerine yer 

verilmesi”, “Alevi kimliği”, “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Aleviliğin Temsili”, “Zorunlu DKAB 
Dersleri” ve “Cemevlerinin Durumu” olarak sınıflandırmak mümkün olabilir (SubaĢı, 2003: 127; 

Erol-Kalyoncu, 2009: 33; 7. Alevî ÇalıĢtayı, 2010).  

Alevi-BektaĢiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersiyle ilgili olarak; bu dersin 

tamamen kaldırılmasından, ayrı bir Alevilik dersi konmasına, oradan revize edilerek DKAB 
derslerinde Aleviliğe yer verilmesine ve derslerin tamamen Sivil Toplum KuruluĢlarına (STK) 

bırakılmasına kadar değiĢen ve farklı anlayıĢların ürünü olan talepleri olmuĢtur/olagelmektedir. Bu 

taleplerin Alevi yapısallaĢması bağlamı unutulmadan, Sünnilerin de değer, kaygı, beklenti ve 
önyargılarını dikkate alarak çözümlenebilmesinde DKAB derslerinin tarihi önemi dikkat 

çekmektedir.
2
Çünkü Sünnilerin ve Alevilerin birbirlerine yönelik önyargılarının, onların çocukluk 

dönemi baĢta olmak üzere aile, akraba ve okul ortamlarında yaĢadıkları engellenmeler, kapalı 

iliĢkilerin niteliği ve benlikleri örseleyen toplumsal iliĢkiler yoluyla oluĢtuğu söylenebilir. Diğer bir 
ifadeyle bu önyargıları oluĢturan, besleyip büyüten ve kemikleĢtiren Alevi ve Sünni grupların kendi 

gelenekleri, aileleri, eğitimi, ders kitapları, öğretmenleri, din adamları, dini öğretileri, siyasetçileri, 

iç ve dıĢ politikalarıdır (Yapıcı, 2011: 303). Ancak bu önyargıları besleyen araçlara rağmen, 
günümüzde gelinen noktada Alevilerin DKAB derslerine iliĢkin talepleri ve bu taleplerin de 

Sünniler tarafından anlaĢılmaya çalıĢılması sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Diğer taraftan 

                                                                                                                                                                                         
kendi kültürlerini ve dini öğretilerini, yeni bir formla devam ettirme eğilimine girmiĢlerdir. Dini çoğulculuğun tarihsel 
geliĢimi, felsefi ve teolojik boyutu, eğitim modellerine iliĢkin tartıĢmalar için bkz. (Köylü, 2012) 
2 Bu ehemmiyete binaen 10 bölümden oluĢan ve editörlüğünü R. Kaymakcan, M. Zengin ve ġ. Arslan‟ın yaptığı, 
Türkiye‟de Okullarda Din Öğretimi (2011,  DEM Yayınları, Ġstanbul) adlı kitabın ilk ünitesinin DKAB kitaplarında 
Alevilik konusuna ayrılması önemlidir. I. Bölümde N. SubaĢı, “Müfredata Dâhil Olmak‟ ya da Aleviliği Oku(t)mak” (ss. 
55-65); H. Yılmaz, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Aleviliğin Öğretimi”, (ss. 65-77); R. Kaymakcan-Ġ. 
AĢlamacı, “Çoğulculuğa ĠliĢkin Farklı YaklaĢımlar ve DKAB Dersleri”, (ss.77-103);  ġ. Özdemir-Ġ. Arıcı “Alevi 
BektaĢilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi‟ne Yönelik GörüĢleri (Malatya Örneği), (ss.103-128) adlı makaleler yer 

almaktadır. 
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Alevi grupların din eğitimi ve öğretimi ile ilgili taleplerinin kendi içindeki tutarsızlık ve temsil 

sorunuyla çoğu zaman içinden çıkılmaz bir hal aldığı söylenebilir. Zira örgütlü Alevi grupların her 
birinin bütün Aleviler adına talepler dile getirdiğini söylemesi, bazen bir Alevi grubun dillendirdiği 

bir talebin baĢka bir Alevi grupça Aleviliğe bir saldırı olarak nitelendirilmesi sonucunu 

doğurmuĢtur. 1990‟dan sonra Alevi gruplarından bazıları DKAB programlarına Alevîlik ve 

BektaĢiliğin alınmasını istemiĢler; fakat hangi tür Alevîliğin öğretileceği hususunda uzlaĢma 
sağlayamamıĢlardır. Ayrıca Aleviler için yazılan Din Kültürü kitaplarında, Aleviliğe iliĢkin tanım 

ve yorumlarda ortak bir anlayıĢ sergilenmediği ve tutarlılık olmadığı sorgulanmıĢtır. (Eğri, 2002)  

Alevi-BektaĢilerin genelde tüm talepleri özelde ise DKAB ders kitaplarına iliĢkin istekleri 
hükumet tarafından programlanan, ilki 3-4 Haziran 2009‟da sonuncusu 28-30 Ocak 2010‟da olmak 

üzere yedi tane Alevî çalıĢtayı içinde değerlendirilmiĢtir. Alevi çalıĢtayları nihai raporunda (2010: 

157-160) DKAB derslerine iliĢkin “...Mevcut haliyle din dersleri revize edilmeli, müfredat tüm 

inanç alanlarına aynı mesafe bilinciyle hazırlanmalıdır. Anayasa‟nın 24. maddesinde yer alan ve 
tüm vatandaĢların isteğe bağlı bir Ģekilde yararlanmalarına fırsat tanıyan eğitim ve öğretim 

programının iĢlerlik kazanması için, baĢta Aleviler olmak üzere tüm inanç gruplarının bu 

derslerden yararlanabilmeleri doğrultusunda gerekli düzenlenmeleri yapmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı‟nın ilgili birimlerince gerekli teknik çalıĢmalar baĢlatılmalıdır” önerisi getirilmiĢtir.  

Alevilerin DKAB dersinin kendi inanç, anlayıĢ ve kültürlerinin göz önünde bulundurularak 

düzenlenmesini istemeleri, yakın dönemde hükumet ve Milli Eğitim Bakanlığı‟nda yankı bulmuĢ, 
ilköğretim ve ortaöğretim DKAB ders kitaplarında bu yönde bazı değiĢikliklere gidilmiĢtir. 

Alevilerin taleplerinden yola çıkılarak DKAB ders kitaplarında yapılan değiĢikliklerin Alevilerin 

ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayıp karĢılamadığı veya ne ölçüde karĢıladığı bir soru olarak 

önümüzde durmaktadır. AraĢtırmada, 2012-2013 eğitim öğretim yılında okutulan DKAB ders 
kitaplarında yapılan düzenlemelerin Alevi beklentilerini karĢılayıp-karĢılamadığı açığa 

kavuĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu konunun açıklığa kavuĢturulmasının sorunun çözümüne katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir.   

Türkiye‟nin bir gerçeği olan Alevîlik-BektaĢiliğin DKAB kitaplarına nasıl yansıdığını 

tespit etmek araĢtırmamızın temel amacıdır. Alevi-BektaĢi gruplarının ve kiĢilerin Alevi 

yapısallaĢması bağlamında DKAB kitaplarına iliĢkin taleplerinin sınıflandırılarak incelenmesi ve 
bu taleplerin günümüz DKAB ders kitaplarında nasıl karĢılık bulduğunun belirlenmesi araĢtırmanın 

amaçlarındandır.  

Yöntem 

Alevi-BektaĢi kiĢi ve grupların DKAB derslerine iliĢkin görüĢlerinin derin tahlilleri 
yapılmayacak, taleplere iliĢkin „durum‟ eldeki kaynaklar ölçüsünde „sınıflandırılmaya‟ 

çalıĢılacaktır. Talepler bağlamında yapmaya çalıĢtığımız kategorileĢtirmeyi kesin bir ayrım olarak 

sunmak oldukça güçtür. 

AraĢtırmanın kaynakları ikiye ayrılmıĢtır. Birincisi talebe iliĢkin Alevi kiĢilerin ve 

grupların fikirleri, yazınları ve alanda yapılan nicel ve nitel akademik çalıĢmalar; ikincisi ise özel 

yayınevleri hariç MEB tarafından basılan ilköğretim ve ortaöğretim DKAB ders kitaplarında 

Alevilik-BektaĢiliğe iliĢkin konular, kavramlar ve kiĢilerdir. 

AraĢtırma kapsamında, 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı yayınevi 

tarafından basılmıĢ olan ilköğretim (4.
3
, 5.

4
 6.

5
, 7.

6
 ve 8.

7
 sınıflar) ve ortaöğretim (9.

8
, 10.

9
, 11.

10
 ve 

                                                             
3 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 14.02.2008 gün ve 106 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 225.389 adet 

basılmıĢtır (Akgül vd., 2012).  
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12. sınıflar
11

) DKAB ders kitapları incelenmiĢ ve ders kitaplarının her birinde Alevîlik-BektaĢilik 

ile ilgili olabilecek ifadeler betimsel bir yaklaĢımla ele alınarak analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Alanda Yapılan Çalışmalar    

Alevilik-BektaĢilik taleplerini ve DKAB derslerine iliĢkin sorgulamaları konu edinen pek 

çok akademik çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların ulaĢtığı sonuçlardan bazıları araĢtırma konumuz 
bağlamında değerlendirmeye alınmıĢtır.  

AktaĢ‟ın (1998) yaptığı çalıĢmada, din eğitimi ve Alevîlik ile ilgili olarak eğitimin “kimlik 

sorununun çözümü” için gerekliliği vurgulanmıĢ (%87,49) ancak öğretilecek bilgilerin içeriğinde 

bir fikir birliği bulunmadığı belirlenmiĢtir.   

Uçar (2005: 81) tarafından Abdal Musa Tekkesi örnekleminde yapılan çalıĢmada “DKAB 

dersinin seçmeli olması” (%55,8) kısmen yüksek, Alevilik-BektaĢilik ile ilgili konuların DKAB 

kitapları içinde öğretiminin ise (%94,1) çok yüksek düzeyde olumlu karĢılık bulduğu belirlenmiĢtir. 
Alevilerin mevcut DKAB dersinden memnun olmadıkları anlaĢılmakla birlikte, bu dersin 

kaldırılmasını istemedikleri, seçmeli oluĢuyla ilgili net bir tavır olmamakla birlikte Alevilik-

BektaĢiliğin DKAB ders kitaplarının içinde yer alması gereğinin çok yüksek oranda talep edildiği 

tespit edilmiĢtir.   

Yılmaz (2005: 227) tarafından yapılan bir çalıĢmada, Alevi kitlenin büyük çoğunluğunun 

(%71,5) DKAB derslerinin kaldırılmasına karĢı çıkarak, derslerin içinde Aleviliğin de anlatılması 

tutumunu benimsedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Gevrek (2005: 30) tarafından Sivas-Zara örneğinde uygulanmıĢ olan çalıĢmada ise 

katılımcıların, çocuklarının önemli oranda (%57) ahlak eğitimi alacağından dolayı DKAB 

derslerinin okullarda okutulmasını olumlu buldukları belirlenmiĢtir.  

Toprak ve Çarkoğlu‟nun (2006: 54-55) Türkiye genelinde yaptıkları çalıĢmada halkın 

%82‟si DKAB derslerinin mecburi olmasını isteyerek, zorunluluktan yana görüĢ beyan etmiĢtir. Bu 

                                                                                                                                                                                         
4 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 14.02.2008 gün ve 107 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul  
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 224.578 adet 
basılmıĢtır (Akgül, vd. 2012a).   
5 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2008 gün ve 108 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 244.541 adet 
basılmıĢtır (Akgül vd., 2012b).   
6 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2008 gün ve 109 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 

edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 239.261 adet 
basılmıĢtır (Akgül vd., 2012c).    
7 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2008 gün ve 110 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 235.028 adet 
basılmıĢtır (Akgül vd., 2012d).     
8 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 25.11.2011 gün ve 166 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile birinci defa 200.708 adet 
basılmıĢtır (Türkan vd., 2012).    
9 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 08.12.2011 gün ve 262 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile birinci defa 161.485 adet 
basılmıĢtır (EkĢi vd., 2012).    
10 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 28.11.2011 gün ve 178 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile birinci defa 138.172 adet 
basılmıĢtır (Koç  vd., 2012).   
11 Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 12.02.2008 gün ve 60 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul 
edilmiĢ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile beĢinci defa 119.405 adet 

basılmıĢtır (Akgül vd., 2012e).   
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tutuma katılmayanların %18‟lik kısmının %35‟inin Alevi vatandaĢlardan, %41‟inin ise sol 

ideolojiyi benimsemiĢ kiĢilerden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. DKAB derslerinde Sünni Müslümanlığın 
yanı sıra Alevilik hakkında da bilgi verilip verilmemesi sorulduğunda, %62‟lik bir grup bu görüĢü 

desteklemiĢ, %34 ise karĢısında yer almıĢtır. Bu sonuç Sünnilerin birçoğunun Aleviliğin DKAB 

dersinde yer almasından rahatsızlık duymadığı Ģeklinde yorumlanmıĢtır.  

Güngör‟ün (2007: 286-289) Ankara Alevileri üzerine yapmıĢ olduğu araĢtırma 
bulgularında Alevi-BektaĢilerin, “devlet okullarda din kültürü dersi verilmesinin faydalı 

bulunması” tutumunu çok büyük oranda (%74,1) benimsedikleri belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın nitel 

verilerinde ise “Aleviliğe iliĢkin kültürel hakların Aleviliğe uygun olması”, “Türk kimliği açısından 
adap ve erkânın öğretilmesinin birliği artıracağı”, “DKAB derslerinin Sünnilik olmadığı ve dinin 

temel değerlerinin öğrenilmesinin zorunluluğu” dile getirilmiĢ ve kendisiyle mülakat yapılan 

katılımcıların çoğunluğunun din derslerinin revize edilerek devamını istedikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Kala‟nın (2007: 60)  Elazığ örnekleminde yürüttüğü alan çalıĢmasında, örneklem grubunun 

%75 gibi büyük bir kısmı, okullarda DKAB dersinin okutulmasının gerektiğini belirtmiĢtir. Yine 

bu gruptaki büyük çoğunluğun (%65) DKAB dersinin okutulmasını, Alevilikle ilgili bilgilerin de 
yer alması koĢuluyla kabul ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Erol ve Kalyoncu (2009: 33) tarafından yapılan çalıĢmada, Alevi vatandaĢların çoğunluğu 

(%48,4) DKAB dersinin zorunluluktan çıkarılarak seçmeli hale getirilmesini ancak 
kaldırılmamasını ifade ederlerken, kaldırılsın tutumunu benimseyenlerin de oranı (%49,2) dikkat 

çekicidir.   

Aktay vd.‟nin (2010: 246) yaptığı çalıĢmada katılımcılara “DKAB dersinin tamamen 

kaldırılması sizce sorunu çözer mi?” sorusu sorulmakta, Alevilerin %43,4‟ü evet çözer derken, 
%44,7‟si ise seçmeli ders gibi baĢka alternatifler oluĢturulursa, sorun çözülebilir cevabını vermiĢtir.    

Özdemir ve Arıcı‟nın (2011: 123) Malatya Alevileri üzerinde yaptıkları çalıĢmada, 

katılımcıların çoğunluğunun Alevilik-BektaĢilikle ilgili konulara yer verilmesi durumunda DKAB 
derslerinin okullarda zorunlu olarak okutulması yönünde kanaat taĢıdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Erdemir vd.‟nin (2010: 102-117) Türkiye genelinde zorunlu DKAB dersinde Sünnilik-

Alevilik ayrımı yapılıp-yapılmadığını belirlemeyi amaçlayan nitel çalıĢmasında katılımcıların 
DKAB dersine iliĢkin dile getirdikleri görüĢler Ģöyledir: “DKAB dersinin içeriğinde Sünnilik, 

özelde ise Hanefilik ile ilgili yaklaĢım temel alınmaktadır. Bir anlamda bu ders, devletin Alevileri 

SünnileĢtirme projesi olarak iĢlev görmektedir. DKAB ders kitaplarını Alevi önderleri yazmamıĢ, 

öğretenleri de onlar değil bilakis bu dersi Sünni inancı ile Sünni kültüründe yetiĢen öğretmenlerdir. 
DKAB dersinin iĢleniĢi sırasında ayrımcılık yapılarak taraflı bilgiler verilmesinin yanında 

ibadetlerin sadece Ģekil yönlerine ağırlık verilmesiyle Alevi çocukların üzerinde baskı 

oluĢturuluyor. DKAB Öğretmenleri Alevilikle ilgili yeterli bilgilere sahip olmadıkları için, 
öğrencilerin içinde bulundukları sosyo-psikolojik durumları bilerek veya bilmeyerek 

anlayamıyorlar ve bu da çeĢitli sorunlara sebebiyet veriyor.
12

 DKAB dersinde Alevi öğrencilere 

zorla dua ve sure ezberletilmesi, öğrencilerin oruç tutup tutmadıklarının sorgulanması, cami 

imamına ödev için gönderilmeleri SünnileĢtirme çabası olarak anlaĢılmaktadır. DKAB dersinde 
dinin sadece Hanefi yorumunun öğretilmesi çocukta dine karĢı isteksizlik oluĢturuyor bu da sonu 

Ateistliğe gidecek bir yolu aralıyor. DKAB dersinin zorunlu oluĢu, gönüllülük temeline dayanan 

dinin anlaĢılmasını zora sokuyor ve benim için seçilen dinin beni anlatmaması dersi çekilmez hale 
getiriyor.

13
”    

                                                             
12 Alevilerin bu konudaki endiĢeleri için bkz. Mutluer (2013). 
13 Benzer görüĢler için bkz. Üzüm (2000: 139) 
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DKAB dersine iliĢkin Alevi kiĢilerin ve grupların fikirleri, yazınları ve alanda yapılan nitel 

ve nicel çalıĢmaların verileri kullanılarak aĢağıdaki sonuçları çıkartmak mümkün olabilir. Alevi 
kiĢi, grup ve kanaat önderleri çoğunlukla DKAB dersinin devamını isterken, bu devamın zorunlu 

veya isteğe bağlı oluĢunda farklı görüĢlere sahiptirler. DKAB dersinin zorunlu okutulmasının 

devamını isteyenler, mutlaka Alevilik-BektaĢilikle ilgili bilgilerin de ders içeriğine konması 
gerektiğini beyan ettikleri gibi ilgili bölümlerin Alevi önderlerince ve Alevi kaynaklara göre 

yazılmasını uygun görmektedirler. Diğer taraftan DKAB dersinin isteğe bağlı olması gerektiğini 

savunanlar da oldukça yüksek orandadır. Alevilerin önemli bir kısmı DKAB dersinin seçmeli 

olmasını en uygun yol görmektedirler. DKAB dersinin tamamen kaldırılması yönündeki görüĢlerin 
oranı oldukça düĢük düzeydedir. 

DKAB Derslerine İlişkin Talepler 

DKAB dersine iliĢkin Alevi-BektaĢilerin grup yapıları, alan çalıĢmalarının sonuçları ve dile 
getirilen fikirler bağlamında dört temel sınıflandırma yapmak mümkün görünmektedir. 

1. DKAB Dersi Tamamen Kaldırılmalı veya Dinler Üstü Evrensel Ahlak Ġlkeleri 

Öğretilmeli 

DKAB dersinin tamamen kaldırılmasını veya dinler üstü evrensel ahlak ilkelerinin 
öğretilmesi formatına dönüĢtürülmesi görüĢünde olanların bir kısmı Aleviliği ayrı bir din olarak 

gördükleri için dersin okutulacaksa DKAB dersi içinde değil baĢka bir formatta okutulması 

gerektiğini, diğer bir kısmı ise DKAB dersinin tamamen kaldırılmasını istemektedirler. Bu 
gruptakilerin bir kısmı Aleviliği hiçbir Ģekilde dinle iliĢkili görmedikleri için Ġslam dini içinde 

yapılabilecek bütün yorumlamalara karĢı çıkmaktadırlar. Bu görüĢün savunucularından biri olarak 

ifade edebileceğimiz Esat Korkmaz, “Alevilik Eğitimi Ders Notları” adı altında Fransa‟daki 
Aleviler için bir kitap yazmıĢtır. Adı geçen kitapta Alevilik, “Felsefi Bir Din” olarak takdim 

edilmiĢtir (Eğri, 2002: 168). Günümüzde Pir Sultan Abdal Dernekleri, Avrupa Alevi Birlikleri 

Konfederasyonu, Alevi BektaĢi Federasyonu, Semah Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı 

BektaĢ-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ġsveç Alevi Kültür Merkezi ve Hollanda Alevi BektaĢi 
Federasyonu gibi kuruluĢlar, Lütfi Kaleli, Nejat Birdoğan, Ali Balkız, Turgut Öker, Ercan Geçmez, 

Selehattin Özel, Kamber Özcivan, Kazım Genç, Adil Ali Atalay, CemĢit Bender, Faik Bulut, Ali 

Yıldırım gibi Alevî camianın yazarlarının ve dernek yöneticilerinin DKAB dersinin ilk ve 
ortaöğretimden tamamen kaldırılması taraftarı oldukları ifade edilebilir (Üzüm, 2000: 137; Bora, 

2009: 73; Zelyut, 1999: 310; Yılmaz, 2009: 205; Mutluer, 2013). 

2. Genelde Din Eğitimi, Özelde ise DKAB Dersi, Sivil Toplum KuruluĢlarına Bırakılmalı 

DKAB dersinin Sivil Toplum KuruluĢlarına (STK) veya dini cemaatlere bırakılması 
gerektiğini dile getirenlerin bir kısmı aynı zamanda DKAB derslerinin zorunlu olmaktan tamamen 

çıkarılması gerektiğini ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan sistemle din eğitimi ve öğretiminin 

STK‟lara bırakılarak, isteyen her grubun kendi inandığı değerleri öğretmesinin yollarının 
açılmasını ve devletin bu konuda yardımcı olması gerektiği görüĢünü savunmaktadırlar

 14
 (Kaluç, 

2011).   

3. DKAB Dersi Seçmeli Hale Getirilmeli ve Ayrıca Alevilik Dersi Okutulmalı 

DKAB dersinin seçmeli hale getirilmesi ve ayrıca Alevilik dersinin okutulması görüĢünde 

olan gruba dâhil edilebilecek kiĢilerin bir kısmının Alevilik tanımları bir takım kavramlarla (laiklik, 

                                                             
14 Liberal bakıĢ açısı olarak Avrupa örneğinden hareketle böyle bir talebin Türkiye‟nin sosyo-kültürel ve dinsel yapısına 
uygunluğu baĢka bir tartıĢma konusudur. Bunun yanında Almanya‟da uygulanan bu tür bir din dersi müfredatının 

Türkiye‟ye muhtemel yansımaları için bkz. Tosun (2009: 99-106). 
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çağdaĢlık, ilericilik vb.) temellenen bir yaĢam biçimi olabilmektedir (Okan, 2004: 116). DKAB 

dersinin seçmeli hale getirilmesi ve ayrıca Alevilik dersinin okutulması görüĢünde olanların diğer 
bir kısmı ise Alevilerin eğitimle ilgili taleplerinin temel hak ve özgürlükler çerçevesinde dikkate 

alınmasının zorunluluğuna dikkat çekmektedir. Bu temel kaygıya DKAB dersinin laiklik gereği 

devletin görevi olmaması gerektiği anlayıĢı da eĢlik etmektedir.  DKAB dersinin zorunlu oluĢuna 

itirazlar temelde Ġslam diniyle ilgili olmamakla birlikte, AB raporları
15

, AĠHM kararı
16

, ABD insan 
hakları raporu

17
 ve bu doğrultuda içtihatta bulunan son DanıĢtay kararına

18
 dikkat çekerek, mevcut 

programın aksaklıklarına iĢaret edip çoğulcu bir Din öğretimini savunan anlayıĢın temsilcileri de bu 

grupta mütalaa edilebilir. Bir yönüyle bu gruptakiler, DKAB dersinin zorunlu olmasının mevcut 
laiklik ilkesiyle tenakuz oluĢturduğu düĢüncesinden hareketle DKAB dersinin zorunlu ders 

olmaktan çıkarılmasını yahut da seçmeli hale getirilmesini talep etmektedirler. Örneğin Alevi 

önderlerinden Kutlay Erdoğan ″Ġsteğe bağlı olmalıdır. Yani laik yapı içerisinde isteğe bağlı 

olmalıdır. Hiç olmamalıdır olmaz” (Bora, 2009: 73)  tutumunu dile getirirken; yapılan tartıĢmaların 
sonuçlarının hukuki açıdan değerlendirildiği bir çalıĢmada da sorunun çözümü için atılacak en 

önemli adımın, DKAB dersinin zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli yapmak olduğu sonucu 

çıkarılmıĢtır (Ongun, 2008: 1321). Bu düĢünceye paralel olarak “Mevcut din kültürü derslerinin 
mezhepler üstü olma iddiasının doğru olmadığını, programda sık sık değiĢiklikler ve Alevilikle 

ilgili yamalar yapılmasının bunun en açık delili olduğunu” ifade edenler de görülmektedir (Bora, 

2009: 73). Bu görüĢü savunanlar özellikle, örgün din eğitiminde okutulmakta olan DKAB ders 
kitaplarında, “Sünni” mezhebin inanç ve anlayıĢının yansıtıldığını, Aleviliğin Sünnilik 

penceresinden sunulduğunu ve DKAB kitaplarındaki Alevilikle ilgili konuları da Alevilerin 

yazmadığını dile getirerek eleĢtirmektedirle
19

 (Bozkurt, 1999: 112-113). Fuat Bozkurt, 1960-1990 

arası yıllarda toplumda meydana gelen inanç boĢluğunun baĢka gruplarca doldurulduğuna ve dinin 
onlar eliyle reddedilir bir duruma düĢürüldüğüne dikkat çekerek yaĢlı Alevilerin o dönem yeniden 

geleneği dirilttiğini ve o sıkıntıların atlatıldığını, bu gelenek kopukluğunun bir daha yaĢanmaması 

için ayrı bir Alevilik dersinin mutlaka okutulması gerektiğini dile getirmektedir. (7. Alevi ÇalıĢtayı, 
2010: 234; Bozkurt, 1999: 112-113) Ayrıca, ayrı bir Alevilik dersinin gerekliliğini “Herkesin 

inancı kendisine doğrudur” ilkesiyle temellendirmektedir. (Bozkurt, 2006: 295) DKAB dersinin 

seçmeli hale getirilmesini isteyenlere Cem Vakfı, Cemal ġener, Rıza Zelyut, Kutlay Erdoğan, ġakir 
Keçeli, Hüseyin Doğan, Ömer Uluçay, Reha Çamuroğlu, Belkıs Temren, Battal Pehlivan, Fuat 

Bozkurt gibi Alevi yazarlar ve dernek baĢkanlarını bu görüĢün savunucuları olarak ifade edilebilir 

(AktaĢ, 1998; Toprak-Çaroğlu, 2006: 54-55; Bora, 2009: 72; Zelyut, 1999: 309; Erol-Kalyoncu, 

2009: 33). 

4. DKAB Dersi Devam Etmeli ve Ders Kitaplarındaki Ġlgili Bölümler Aleviler Tarafından 

Yazılmalı 

                                                             
15  1999‟dan 2011‟e kadar Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne Katılım Sürecine ĠliĢkin Türkiye Ġlerleme Raporlarını ve 
sonuçlarını değerlendiren bir çalıĢmada her yıl benzer Ģekilde Müslüman azınlık tabiriyle ifade edilen Aleviler ile ilgili 
olarak bazen de kapalı Ģekilde Lozan‟a atıflarda bulunarak azınlık statüleri kapsamında değerlendirmelerde bulunulmakta 
ve din özgürlüğü açısından din kültürü, Cemevi ve Diyanet hakkında eleĢtiriler her yıl mutat olarak tekrar edilmektedir. 
Ayrıntılar için bkz. Efe (2012).   
16 AĠHM, zorunlu DKAB dersinin öğretim programları ve ders kitaplarına dayanarak  ″anne-babanın çocukları kendi 
felsefi inançlarına göre yetiĢtirme hakkı”na aykırı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 
17  ABD DıĢiĢleri Bakanlığı 2008 yılı Ġnsan Hakları Raporu‟nun Türkiye bölümünde devletin AĠHM sonrası ders 
kitaplarında Aleviliğe yer verdiğine dikkat çekilmiĢtir. Ancak buna rağmen Alevi örgütlerin bundan memnun olmadıkları 
da zikredilmiĢtir (Human Rights Report, 2008)  
18 DanıĢtay 8. Dairesi zorunlu DKAB ders müfredatında objektiflik ve çoğulculuk sağlanamadığı için dersin bu haliyle 
zorunlu tutulamayacağına karar vermiĢtir. 
19 Bu görüĢün pratik sonucu olarak ġakir Keçeli, Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla, 

Aleviler için ayrı bir ders kitabı da yazmıĢ bulunmaktadır (Eğri, 2002: 166). 
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Bu görüĢü dile getirenler DKAB dersi içinde Aleviliğe yeterince yer verilmek Ģartıyla, 

dersin devamının mümkün olduğunu, Alevilikle ilgili asıl eğitimin ise Aleviliğin pratik boyutu 
dikkate alınarak cemevinde verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Alevi dedelere sorularak 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, dedelerin bir kısmı (Mehmet Yaman, Hakkı Saygı Baba, Ayhan 

Aydın, ġahkulu Dergâhı Veli Akkol gibi) dersin 2005‟ten önceki halinin kesinlikle değiĢtirilmesi 
gerektiğini, bu halin Alevileri Sünnilere, Sünnileri de Alevilere ötekileĢtirme iĢlevi gördüğünü dile 

getirmiĢ; DKAB dersi içinde Aleviliğe yeterince yer verilmek Ģartıyla dersin zorunlu olarak 

kalmasını uygun bulmuĢlar; bunun yanında konuların ve içeriğin bizzat Alevi-BektaĢi önderler 

tarafından belirlenerek daha sorgulayıcı, ezberden uzak ve öğrenme temelli olarak ders kitaplarında 
yer alması gerektiğini dile getirmiĢlerdir (Bora, 2009: 66-68). Bu görüĢünün savunucuları “gerçek 

dindar biziz”, “gerçek Müslüman biziz”, “dinin hakiki özünü biz taĢıyoruz”, “Alevilik Ġslam‟ın 

özüdür” ifadeleriyle kendi fikirlerini açıklamaktadırlar.  Erikli Baba Kültür Derneği baĢkanı Metin 
Tarhan “ben bir Alevi olarak, bir Alevi kuruluĢunun temsilcisi olarak, Aleviliğin bu toplumda, yani 

Türkiye sınırları içerisinde yaĢayan tüm çocuklarımız tarafından öğrenilmesini istiyorum. Çünkü 

Sünnilerde de var olan önyargıların önüne geçmenin baĢka bir yolu yok.” (7. Alevi ÇalıĢtayı, 2010: 

244) ifadelerini kullanarak DKAB dersleri içinde Aleviliğin ayrı bir ünite olarak okutulması 
gerektiğine dikkat çekmektedir. Dünya Ehlibeyt Vakfı, Genç Erenler Dergisi Çevresi, Karacaahmet 

Sultan Derneği, Abdal Musa Tekkesi çevresi, Malatya yöresi Alevileri,  Elazığ Yöresi, KaraĢar 

yöresi Alevileri gibi bazı Alevi topluluklarını ve Muharrem Naci Orhan, Celalettin Ulusoy ve Ali 
Yaman‟ı da bu grupta değerlendirmek mümkün olabilir (Bora, 2009: 72; Uçar, 2005: 43; Özdemir-

Arıcı, 2011: 123; Kala, 2007: 60; Fırat, 2005; Zelyut, 1999: 309). 

Alevî-BektaĢi grup ve kiĢilerin DKAB dersiyle ilgili görüĢlerinin sınıflandırılmasına ve 
DKAB dersi ile ilgili eleĢtirilere bakıldığında, bu dersin gerekliliğinin ve mezhepler üstü 

özelliğinin toplumun bütün kesimlerine yeterince anlatılamadığı ve toplumun bütün kesimlerince 

anlaĢılamadığı ve bu derse Alevî öğrenci ve velilerin güveninin tam olarak sağlanamadığı dile 

getirilmiĢtir (Yılmaz, 2009: 205).  Bu yüzden bir kısım Alevîlerin zorunlu DKAB dersinin kendi 
çocuklarına verilmesini istememeleri doğal karĢılanabilir. Ancak Alevîlerin „DKAB dersinin 

öğretim programlarından tamamen kaldırılmasını ve Sünnî çocuklara da bu dersin okutulmasını 

istememeleri‟ düĢüncesi kendi din özgürlüklerini geniĢletmek değil, baĢkalarının inanma ve 
inandığı dini öğrenme özgürlüğünü kısıtlama giriĢimi olarak yorumlanabilir (Yılmaz, 2009: 206; 4. 

Alevi ÇalıĢtayı, 2009: 103). 

Avrupa‟daki bazı ülkelerde Alevilik için özel bir din dersi konduğu halde, bu derse devam 

eden öğrenci sayısının oldukça düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Temelde birçok Alevi örgüt 
ve yapı birbirine güvenmedikleri ve bireylerin çoğu zaman ders öğretmenine kimi zamanda çeĢitli 

vakıf veya derneklere karĢı tavır alarak çocuklarını din dersine göndermedikleri ifade edilmiĢtir 

(Kutlu, 3.Alevi ÇalıĢtayı, 2009: 154). Avrupa‟daki bazı ülkelerin okullarında din dersleri, 
mezheplere göre okutulmaktadır. Öğrenciler din derslerinde, bağlı oldukları mezhebe göre, ayrı 

sınıflarda ders görmekte, ayrı kiliselerde uygulama yapmaktadırlar. Ancak, bu ülkelerde mezhepler 

arasındaki farklılıklar giderek büyümüĢ, mezhepler ayrı birer din haline gelmiĢtir. 

DKAB dersinde Türkiye‟deki bütün dini grupları eğitime konu etmek bilhassa bunların 

uygulamalarını öğretmek pek çok açıdan sakıncalara sahip olduğu gibi bazen de mümkün 

olmayabilir.
20

 DKAB dersi için homojen sınıfların oluĢturulması ise pratikte pek mümkün 

gözükmemektedir. Ülkemizde sadece Alevi öğrencilerden veya Sünni öğrencilerden oluĢturulacak 
sınıflarda ders yapılması, dinin öngördüğü veya dinden beklenen faydalar yerine zarar getirebilir. 

Türkiye‟nin kendine has Ģartları böylesi bir uygulamayı kaldırmaya da müsait olmayabilir. 

                                                             
20 Örneğin Alevilik-BektaĢilikte, tarikat ayinlerine çocuklar alınmaz (Kutlu, 2007). 
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Mezheplerüstü yaklaĢımda temel dinî bilgilerin, bireylerin dini doğru 

anlamlandırabilmelerini, kendi dinsel tercihlerini ve kararlarını sağlam temeller üzerine 
dayandırmalarını, baĢkalarının dinsel karar ve davranıĢlarını anlayıp bunlara saygı duymalarını 

sağlamaya yönelik olarak verilmesi hedeflenmektedir. Diğer dinlere ve mezheplere yer verilmesi 

ve bazı karĢılaĢtırmalara imkân tanınması ile DKAB dersi „mezhepler üstü dinler arası açılımlı din 

dersi‟ haline getirilebilir (Tosun, 2005: 37-41). Nitekim DKAB Öğretim Programlarının 
yenilenmesiyle programlarda, dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak Ġslam‟ın kök değerleri 

çerçevesinde herhangi bir mezhebi esas almayan, mezhepsel tartıĢmalara girmeyen bir yaklaĢım 

benimsenerek „mezheplerüstü‟ ve diğer dinlerin öğretimine de yer verilerek „dinler açılımlı” 
anlayıĢ olarak ifade edilebilecek bir yaklaĢım benimsenmiĢtir. DKAB Öğretim Programlarında, 

dinin anlaĢılma biçimleri olarak tanımlanan mezhepler ve dinî oluĢumlar, yok sayılmamıĢ; kültürel 

zenginlik ve farklı düĢünce ekolleri olarak görülmüĢtür (MEB, 2010: 2; MEB, 2010a: 10-11).  

Mevcut Durum: İlköğretim ve Ortaöğretim DKAB Ders Kitaplarında Alevilik-

Bektaşilik 

Ġlköğretim (4.-8. sınıflar) DKAB dersi öğretim programları ve ders kitapları “Ġnanç, Ġbadet, 

Hz. Muhammed, Kur‟an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür” olmak üzere altı öğrenme alanından, 
Ortaöğretim (9.-12. sınıflar) DKAB dersi öğretim programları ve ders kitapları ise “Ġnanç, Ġbadet, 

Hz. Muhammed, Vahiy ve Akıl, Ahlak ve Değerler, Din ve Laiklik, Din Kültür ve Medeniyet” 

olmak üzere yedi öğrenme alanından oluĢan ve aynı konunun ardıĢık eğitim basamaklarında 
geniĢletilerek verilmesini amaçlayan ve sınıf seviyelerine göre değiĢiklik ve aĢamalılık gösteren 

ilgili konuların bir arada verildiği bir yapı üzerine kurulmuĢtur. Öğrenme alanları, hem kendi içinde 

hem de diğer öğrenme alanlarıyla bir bütünlük içerisinde ele alınmıĢ ve birbiriyle 

iliĢkilendirilmiĢtir. 

Yeniden geliĢtirilen DKAB Dersi Öğretim Programları‟nda, dinin temel bilgi kaynakları 

dikkate alınarak Ġslam‟ın kök değerleri çerçevesinde “mezheplerüstü” ve “dinler açılımlı” anlayıĢ 

olarak ifade edilebilecek bir yaklaĢım benimsenmiĢtir (MEB, 2010: 2; MEB, 2010a: 10). Ġslam 
diniyle ilgili bilgilerde; Kur‟an ve sünnet merkezli, birleĢtirici ve herhangi bir mezhebi merkeze 

almayan bir yaklaĢım sergilenmiĢtir. Ġnanç, ibadet ve ahlak alanlarıyla ilgili, Kur‟an‟a ve sünnete 

dayanan ortak noktalara özen gösterilmiĢtir (MEB, 2010: 10). GeliĢtirilen programla öğrencilerin 
din ve ahlak hakkında objektif bilgi sahibi olmaları, inanç ve hayat konusundaki tercihlerini özgür 

olarak yapabilmeleri, din öğretimi edinimlerinde insana,  düĢünceye,  hürriyete,  ahlaki olana,  

kültürel mirasa saygılı olmaları esas alınmıĢtır (MEB, 2010: 2-5; MEB, 2010a: 5-7). 

Ġlköğretim 4. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012) “Ġnanç” öğrenme alanı,  “Din ve 
Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?” ünitesi, “Din Güzel Ahlaktır” konusunda „Bilgi Kutusu‟ 

içerisinde Hz. Ali‟nin ilim ve edebin önemine iliĢkin sözü nakledilmiĢtir (Akgül vd., 2012; 27). 

Yine aynı ünitenin “Güzel DavranıĢlarda Bulunalım” konusunda “Ġlkeler Çıkaralım” etkinliği 
içerisinde Hacı BektaĢ Veli‟nin baĢkalarının ayıplarını aramama konusundaki sözü verilerek, bu 

sözden ahlaki ilkeler çıkarılması istenmiĢtir (Akgül vd., 2012; 31). Ġlköğretim 4. sınıf DKAB ders 

kitabı “Ġbadet” öğrenme alanı,  “Temiz Olalım” ünitesi, “Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir 

Olmak” konusunda Hacı BektaĢ Veli‟nin “Bir ĢiĢenin içine pis bir Ģey konulup ağzı kapatılsa dıĢı 
ne kadar temizlenirse temizlensin içi kirli kalmıĢ olur” sözü verilerek, bu sözün maddi ve manevi 

temizlik açısından değerlendirilmesi istenmiĢtir (Akgül vd, 2012; 44). Yine ilköğretim 4. sınıf 

DKAB ders kitabı “Ahlak” öğrenme alanı, “Sevgi Dostluk ve KardeĢlik” ünitesi, “Allah 
Yarattıklarını Sever” konusunda canlılara Ģefkat gösterilmesi hususunda „Belirtelim‟ etkinliğinde 

Hz. Ali‟nin konuyla ilgili söylemi verilerek, insanların farklılıklarını “ötekileĢtirmeden” bütün 

insanlara Ģefkat ve merhamet ile muamele edilmesi öğütlenmiĢ ve öğrencilerin Hz. Ali‟nin bu sözü 
üzerinde düĢünmeleri istenmiĢtir (Akgül vd., 2012; 101). Yine aynı ders kitabının (Akgül vd, 2012) 
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“Din ve Kültür” öğrenme alanı, “Aile ve Din” ünitesi, “Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, 

Yardım Ederiz” konusunda Hz. Ali‟nin çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimine iliĢkin özlü 
sözleri nakledilmiĢtir (Akgül vd., 2012; 114). 

Ġlköğretim 5. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012a) “Ġbadet” öğrenme alanı, “Ġbadet 

Konusunda Bilgilenelim” ünitesi, “Kültürümüzden Dua Örnekleri” konusunda Kur‟an‟ının bütün 
müminlerden Hz. Peygambere ve onun ehl-i beytine salat ve selam etmelerini istediği belirtilmiĢ ve 

salavatın Alevi-BektaĢi geleneğinde önemli bir yer tuttuğu vurgulanmıĢtır. Yine aynı konuda 

Alevi-BektaĢilikte akĢam yatarken okunan bir baĢka dua örneği olarak da Ģu dua aktarılmıĢtır; 

“BismiĢah Allah Allah! Yattım Allah kaldır beni, rahmetine daldır beni, eğer vadem yetti ise iman 
ile gönder beni. Yattım sağıma, döndüm soluma. Sığındım Sübhan‟ıma. Kalkarsam Allah, 

kalkmazsam amentü billah. Destur Allah, eyvallah.” (Akgül vd., 2012a; 48). Yine ilköğretim 5. 

sınıf DKAB ders kitabı “Hz. Muhammed (S.A.V.)” öğrenme alanı, “Hz. Muhammed ve Aile 
Hayatı” ünitesi, “Hz. Muhammed‟in Ailesi Ġçindeki Örnek DavranıĢları” konusunda 

Peygamberimizin torunları olan Hz. Hasan‟ı bir dizine Hz. Hüseyin‟i de diğer dizine alarak sevdiği 

ve onlara dua ettiği aktarılmıĢtır. Yine aynı konuda „Değerlendirelim‟ etkinliği içerisinde Hz. 

Peygamberin namaz kılarken bazen torunları Hasan, Hüseyin ve Ümame‟nin namaz esnasında 
Peygamberimizin sırtına çıktığı, Peygamberimizin ise bazen secdeyi uzattığı ve onları incitmeden 

sırtından indirdiği ifade edilerek, Peygamberimizin örnek davranıĢının değerlendirilmesi istenmiĢtir 

(Akgül vd., 2012a; 61). Ġlköğretim 5. sınıf DKAB ders kitabı “Ahlak” öğrenme alanı, “Sevinç ve 
Üzüntülerimizi PaylaĢalım” ünitesi, “Nevruz ve Hıdırellez” konusunda, halk inanıĢlarına göre 

Nevruz ve Hıdırellez‟in yerleri vurgulanmıĢ, Nevruz‟un halk arasında özellikle Aleviler tarafından 

Hz. Ali‟nin 21 Mart günü doğduğuna ve bu günde de Hz. Fatıma ile evlendiğine inanıldığı 
vurgulanmıĢtır. Hıdırellez ise “halk dilinde Hızır ve Ġlyas isimlerinden oluĢan dinî bir muhtevaya 

bürünmüĢ bayramın adıdır” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Halk inanıĢlarına göre 6 Mayıs gününün Hızır 

ve Ġlyas peygamberlerin bir araya geldiği gün olarak kabul edildiği ve böylece kıĢın sona erdiğine 

ve yaz mevsiminin baĢladığına inanıldığı ve bu günün bayram olarak kutlandığı ifade edilmiĢtir 
(Akgül vd., 2012a; 110-111). Ayrıca Ġlköğretim 5. sınıf DKAB ders kitabında, Hz. Ali‟nin 

sözlerinden pek çok alıntı yapılmıĢtır (Akgül vd., 2012a; 43, 68, 124, 125, 126). 

Ġlköğretim 6. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012b) “Hz. Muhammed” öğrenme alanı, 
“Son Peygamber Hz. Muhammed” ünitesi, “Yakın Çevreye Çağrı” konusunda Peygamberimizin 

yakın çevreye Ġslam‟a daveti konusunda Hz. Ali‟yi daveti „Bilgi Kutusu‟ içerisinde aktarılmıĢtır 

(Akgül vd., 2012b; 65). Yine ilköğretim 6. sınıf DKAB ders kitabı “Ahlak” öğrenme alanı, 

“Ġslam‟ın Sakınılmasını Ġstediği Bazı DavranıĢlar” ünitesi, “Yalan Söylemek ve Hile Yapmak” 
konusunda Hz. Ali ve Hacı BektaĢ Veli‟nin sözleri aktarılarak doğruluktan ayrılmama ve yalan 

söylememe öğütlenmiĢtir (Akgül vd., 2012b; 96). Aynı ünitenin “Büyüklenmek (Kibir)” 

konusunda ise Hacı BektaĢ Veli‟nin „Kibrin kaynağı Ģeytandan, tevazunun aslı Rahman‟dandır‟ 
sözü aktarılmıĢtır (Akgül vd., 2012b; 105). Ünite sonunda „Okuma Metni‟ olarak “Hz. Ali‟nin Hz. 

Hasan‟a Öğüdü” nakledilmiĢtir (Akgül vd., 2012b; 112). Ġlköğretim 6. sınıf DKAB ders kitabı “Din 

ve Kültür” öğrenme alanı, “Ġslamiyet ve Türkler” ünitesinde Hz. Peygamberin soyundan ve on iki 
imamdan biri olan “Ali er-Rıza” ile ilgili bilgiler verilmiĢ, Ali er-Rıza baĢta olmak üzere 

Türkistan‟a ehl-i beytten gelen bazı kiĢiler Ġslam‟ın Türkler arasında yayılmasına katkıda 

bulundukları ifade edilmiĢtir (Akgül vd., 2012b; 120). Aynı ünitede Kültür tarihimizin büyük 

düĢünürlerinden “Hacı BektaĢ Veli” ile bilgiler aktarılmıĢ, onun ahlaki ve insani ilkelerinin 
evrensel yönlerine değinilmiĢtir. Hacı BektaĢ Veli tanıtılırken Ahmet Yesevi tarafından baĢlatılan 

tasavvuf geleneğinin bir temsilcisi olduğuna dikkat çekilmiĢ; bunun yanında Hünkâr‟ın Osmanlı 

Devletinde Yeniçeriliğin piri olarak kabul edildiğine ve Ahilikle iliĢkisine vurgu yapılmıĢtır. Hacı 
BektaĢ Veli‟nin “Gelin canlar bir olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözü aktarılarak birlik,  
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beraberlik içerisinde kardeĢçe yapıcı, birleĢtirici ve sevgi dolu olmanın önemine iĢaret edilmiĢtir 

(Akgül vd., 2012b; 123-124). Yine aynı ünitede “Türklerdeki Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi” 
konusunda Türklerin Hz. Peygamberin soyundan gelenlere hep saygıyla davrandığı, Osmanlılar 

döneminde Hz. Muhammed soyundan gelenlere soy defterleri tutulduğu, Hz. Hasan‟ın soyundan 

gelenleri “Ģerif”, Hz. Hüseyin‟in soyundan gelenlerin de “seyyid” olarak defterlere yazıldıkları ve 

bu konuyu takip etmek üzere “Nakibü‟l-EĢraf” adı altında özel bir kurum oluĢturulmuĢ olduğu 
ifade edilmiĢtir. Türklerin ehl-i beyte mensup insanların isimlerini de çocuklarına vermiĢ oldukları 

ve hemen hemen her Türk ailesinde AyĢe, Fatma, Hatice, Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynep gibi 

isimlere rastlandığı, bunun da Türk milletinin Hz. Muhammed‟e ve onun ehl-i beytine duyduğu 
sevgi ve saygıyı gösterdiğine iĢaret edilmiĢtir (Akgül vd, 2012b; 127-128). Ayrıca Ġlköğretim 6. 

sınıf DKAB ders kitabında, Hz. Ali‟nin sözlerinden pek çok alıntı yapılmıĢtır (Akgül vd., 2012b; 

77, 92, 95, 98 vb.). 

Ġlköğretim 7. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012c) “Ġbadet” öğrenme alanı, “Oruç 
Ġbadeti” ünitesi, “Muharrem Orucu” konusunda Hz. Peygamber‟in Muharrem ayının dokuz, on ve 

on birinci günlerinde oruç tutmuĢ olduğu; Müslümanlara da bu orucu tutmalarını tavsiye ettiği ve 

bu ayın onuncu gününün “aĢura” diye adlandırıldığı ifade edilmiĢtir. Bu ay boyunca Hz. 
Peygambere ve onun ehl-i beytine salavat getirilmesi ve baĢta Hz. Hüseyin olmak üzere Kerbela‟da 

Ģehit düĢenler için mersiye ve dualar okunmasının gereği vurgulanmıĢtır (Akgül vd., 2012c; 47). 

Yine ilköğretim 7. sınıf DKAB ders kitabı “Kur‟an ve Yorumu” öğrenme alanı, “Ġslam 
DüĢüncesinde Yorumlar” ünitesi, “Ġslam DüĢüncesinde Yorum Biçimleri” içerisinde “Tasavvufi 

Yorumlar” konusunda Yesevilik, Kadirilik, NakĢibendilik, Mevlevilik ve Alevilik-BektaĢilik 

konuları ele alınmıĢtır. “Alevilik-BektaĢilik” konusuna Alevilik tanımlanarak baĢlanmıĢtır. Buna 

göre “Hz. Ali‟yi seven, sayan ve ona taraftar olan kiĢiye Alevi denir” ifadesinin arkasından 
Aleviler “Allah‟ın birliğine inanan, Hz. Muhammed‟i son peygamber olarak kabul eden, kutsal 

kitabı Kur‟an-ı Kerim olan, Hz. Muhammed‟i ve onun ehl-i beytini seven Müslümanlar” olarak 

tanımlanmıĢtır. BektaĢilik ise Hacı BektaĢ Veli‟ye bağlı olan ve onun yolundan gidenlerin 
oluĢturduğu düĢüncenin adı olarak nitelendirilmiĢtir (Akgül vd., 2012c; 91). Alevilik-BektaĢilik 

düĢüncesinde; cem, semah, ağızdan ağza dolaĢan deyiĢ, düvaz ve nefeslerle, Hacı BektaĢ Veli‟nin 

tasavvufi düĢüncelerini dile getirdiği Alevilik-BektaĢilik düĢüncesi ve diğer tasavvufi oluĢumlar 
gibi Hz. Muhammed ve onun ehl-i beytini kendilerine örnek alarak Ġslam‟ın ahlaki prensiplerinin 

insanlar arasında yaygınlaĢmasının amaçlandığı vurgulanmıĢtır. Anadolu‟ya göç eden Türk boyları 

arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında, manevi bağların geliĢmesinde Hacı BektaĢ Veli ve 

diğer mutasavvıfların büyük katkılarının olduğu ve Hacı BektaĢ Veli‟nin Ahmet Yesevi‟nin manevi 
ocağında yetiĢmiĢ bir Horasan ereni olarak Anadolu‟da ahlak, insan sevgisi ve bir arada yaĢama 

kültürünün yaygınlaĢmasına öncülük ettiği açıklanmıĢtır (Akgül vd., 2012c; 92). “Cem ve Cemevi” 

baĢlığı altında „cem‟ kelime anlamı ile aktarılmıĢ, “Cemde, kiĢiler aĢkla Allah‟a yönelirler. 
Yüreklerinin Allah sevgisiyle dolmasını sağlarlar” ifadesiyle cem esnasında ibadetin neyi kapsadığı 

tanıtılmıĢtır. Cemevi ise modern dönemde kurumsallaĢmıĢ dini fonksiyonlarının yanında kültürel 

fonksiyonlara da sahip bir mekân olarak nitelendirilmiĢtir. Ardından “düĢkünlükten kaldırma 

cemi”, “dârdan indirme cemi” ve “Abdal Musa cemi” gibi cem çeĢitleri ve cemin yapılıĢı ile ilgili 
bilgiler verilmiĢ, devamında bu konunun alt baĢlıkları altında Razılık ve Kul Hakkının Sorulması, 

On iki Hizmet ve Semah konularına değinilmiĢtir (Akgül vd., 2012c; 93-97). Yine ilköğretim 7. 

sınıf DKAB ders kitabı “Alevilik-BektaĢilik” konusunun alt baĢlıklarında Musahiplik (Yol 
KardeĢliği), Dua ve Gülbenkler ve Hızır Orucu hakkında açıklamalarda bulunulmuĢtur (Akgül vd., 

2012c; 98-102). Aynı ders kitabı (Akgül vd., 2012c) “Ġslam DüĢüncesinde Yorumlar” konusu 

bağlamında „Not Edelim‟ etkinliği içerisinde Hz. Ali ile Hz. Hasan arasında geçen ve özü ahlaki 
ilkeler olan soru-cevap formatında bir konuĢma metni verilmiĢtir. „Değerlendirelim‟ etkinliğinde 

ise Alevilik-BektaĢilikte yapılan cemlerin insanların sorunlarını çözmeye nasıl katkıda 

bulunduğunun tartıĢılması istenmiĢtir (Akgül vd., 2012c; 94-95).  Yine ilköğretim 7. sınıf DKAB 
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ders kitabı “Ahlak” öğrenme alanı, “Din ve Güzel Ahlak” ünitesi sonunda Alevi BektaĢi 

kültürünün iki önemli isminden „Okuma Metni‟ olarak “Abdal Musa‟nın Dilinden” ve “Kaygusuz 
Abdal‟ın Dilinden” alıntılar yapılarak bir kısım ahlaki ve tasavvufi öğütlere yer verilmiĢtir (Akgül 

vd., 2012c; 134). Ayrıca Ġlköğretim 7. sınıf DKAB ders kitabında, Hz. Ali‟nin sözlerinden pek çok 

alıntı yapılmıĢtır (Akgül vd., 2012c; 25, 109, 115 vb. 

Ġlköğretim 8. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012d) “Ġnanç” öğrenme alanı, “Kaza ve 

Kader” ünitesi, “Ġnsanın Çabası: Emek ve Rızık” konusunda Hacı BektaĢ Veli‟nin “ÇalıĢmadan 

geçinenler bizden değildir” sözü aktarılarak insanın çalıĢmasına ve kendi emeğiyle rızkını helal 

yoldan kazanmasına iĢaret edilmiĢtir (Akgül vd., 2012d; 21). Yine ilköğretim 7. sınıf DKAB ders 
kitabı “Ġbadet” öğrenme alanı, “Zekât, Hac ve Kurban Ġbadeti” ünitesi, “Toplumsal DayanıĢma 

Ġbadeti Olarak Sadaka” konusunda Hacı BektaĢ Veli‟nin Makâlât‟ında “Benim üç dostum vardır: 

Ne zaman ki ben ölürüm, dostlarımdan biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Evde 
kalan malımdır. Yolda kalan akrabalarımdır ve ailemdir. Benimle gelen ise iyiliklerimdir” ifadeleri 

aktarılarak iyilik yapmanın önemine dikkat çekmiĢtir (Akgül vd., 2012d; 38). Aynı ünitenin, yani 

“Zekât, Hac ve Kurban Ġbadeti” ünitesinin sonunda „Okuma Metni‟ olarak “Kurban Tığlama 

(Kesme) Duası” verilmiĢ, Alevi-BektaĢilerde kurban tığlama zamanlarına ve Alevilikte bu ibadetin 
yerine iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır (Akgül vd., 2012d; 51). “Kur‟an ve Yorumu” öğrenme alanı, 

“Kur‟an‟da Akıl ve Bilgi” ünitesi içerisinde „Yorumlayalım‟ etkinliği kapsamında Hz. Ali ve Hacı 

BektaĢ Veli‟nin ilim ve aklın önemine iliĢkin sözleri asıl kaynaklarından alıntılanarak verilmiĢ ve 
bu sözlerin yorumlanması istenmiĢtir (Akgül vd., 2012d; 86). Ayrıca ilköğretim 8. sınıf DKAB 

ders kitabında, Hz. Ali‟nin sözlerinden pek çok alıntı yapılmıĢtır (Akgül vd., 2012d; 59, 80, 85, 91 

vb.). 

Ortaöğretim 9. sınıf DKAB ders kitabı (Türkan vd., 2012) “Vahiy ve Akıl” öğrenme alanı, 

“Kur‟an ve Ana Konular” ünitesi, “Kültürümüzde Kur‟an‟ı Kerim‟in Yeri” konusunda Ġslam‟ın 

Anadolu‟da yayılmasında Hoca Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı BektaĢ Veli gibi Türk 

mutasavvıf ve düĢünürlerinin payına vurgu yapılmıĢ, Hacı BektaĢ Veli‟den alıntılanarak Kur‟an-ı 
Kerim‟e inanmanın, imanın Ģartlarından biri olduğunu belirttikten sonra, O‟nun Kur‟an‟ı anlamaya 

ve yaĢamaya verdiği öneme değinilmiĢ ve BektaĢi Erkânnâme‟sinde Ġslam‟ın temeli olan imanın 

bir ağaca benzetilerek, kökünün Kur‟an olduğuna dikkat çekilmiĢtir (Türkan vd., 2012: 74, 75). 
Yine 9. sınıf DKAB ders kitabı “Din, Kültür ve Medeniyet” öğrenme alanı, “Ġslamiyet ve Türkler” 

ünitesi içinde “Türklerin Müslüman OluĢu” konusunda Türkler arasında Ġslamiyet‟in yayılmasında, 

dünyanın çeĢitli yerlerine dağılmıĢ olan tasavvuf akımlarına mensup derviĢlerin ve on iki imamın 

sekizincisi olan Ali er-Rıza baĢta olmak üzere Türkistan‟a ehl-i beytten gelen kiĢilerin büyük 
katkıları olduğu vurgulanmıĢtır. Yine aynı konuda Hoca Ahmet Yesevi, Hacı BektaĢ Veli, Yunus 

Emre, Ahi Evran, Sarı Saltuk Gazi ve Seyyit Battal Gazi gibi Ģahsiyetlerin Türkler arasında 

yetiĢtiği ve Anadolu‟nun çeĢitli bölgelerine yayılarak Ġslamiyeti anlatmıĢ oldukları ve Anadolu‟nun 
MüslümanlaĢmasına katkı sağladıkları dile getirilmiĢtir (Türkan vd., 2012; 110). “Ġslamiyet ve 

Türkler” ünitesi içerisinde “Türklerde Ġslam AnlayıĢının OluĢmasında Etkili Olan ġahsiyetler” 

konusunda yine Ahmet Yesevi, Ahi Evran, Mevlana, Yunus Emre ve Hacı BektaĢ Veli  ile ilgili 
bilgiler aktarılmıĢtır (Türkan vd., 2012: 115-122). Verilen bilgiler konular arasına yerleĢtirilen 

„Bilgi Kutusu‟, „Not Edelim‟ ve „Söyleyelim” etkinlikleriyle desteklenmiĢ ve bunlarla ilgili olarak 

sorulan sorular yardımıyla da konulara iĢlerlik kazandırılmıĢ ve öğrencilerin aktif katılımı 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Yine Hacı BektaĢ Veli‟nin Besmele ġerhi‟nden ve Makalat‟tan alıntılar 
yapılarak aynı zamanda Alevilerin temel kaynaklarına dikkat çekilmiĢtir. Örneğin “Söyleyelim” 

etkinliğinde Makalat‟tan çalıĢmanın, edebin, ilmin, imanın, nefsine sahip olmanın, insanları 

incitmemenin, insanlara hizmetin ve doğruluğun önemi alıntılanarak tasavvufi/ahlaki ilkeler 
verilmiĢ ve güzel davranıĢlara dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır (Türkan vd., 2012: 118). Yine 
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Türklerin Ġslam medeniyetine katkıları bağlamında Hacı BektaĢ Veli yanında Alevi ozanları olan 

Seyyit Nesimi, Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal‟ın Türk-Ġslam medeniyetinin temelini atan 
örnek kiĢiler oldukları ve tasavvuf edebiyatına yön verdikleri vurgulanmıĢtır (Türkan vd., 2012: 

123).  Ayrıca aynı ders kitabında Hz. Ali‟ye iliĢkin pek çok alıntı yapılmıĢtır. (Türkan vd., 2012: 

10, 44, 45, 47, 51, 53  vb.) 

Ortaöğretim 10. sınıf DKAB ders kitabı (EkĢi vd., 2012) “Ġnanç” öğrenme alanı, “Allah 
Ġnancı” ünitesinde “Dua” konusunda Alevilerin duayı „gülbenk‟ olarak adlandırdıklarına dair bilgi 

verilmiĢ (EkĢi vd., 2012: 19) ve “Hacı BektaĢ Veli‟nin Eserlerinde Tevhit ve Ġnanç” adlı „Okuma 

Metni‟ ile Hünkar‟ın iman, amel ve küfrü, ticari kavramlara benzetmesi ve devamında Ġmanlı 
kiĢiye iliĢkin nitelemeleri Makalat‟tan alıntı yapılarak verilmiĢtir (EkĢi vd., 2012: 38). Yine 10. 

sınıf DKAB ders kitabı “Ġbadet” öğrenme alanı, “Ġslam‟da Ġbadetler” ünitesi, “Oruç” konusunda 

Muharrem ayının Aleviler için önemine değinilmiĢ (EkĢi vd., 2012: 49) ve „Okuma Metni‟ olarak 

“Hz. Ali‟nin Örnek ġahsiyeti ve Ġbadetin Önemine Dair Sözleri” geniĢ bir Ģekilde tarihi ve insani 
yönleri vurgulanmıĢtır (EkĢi vd., 2012: 60-61). Aynı ders kitabının “Ahlak ve Değerler” öğrenme 

alanı, “Haklar, Özgürlükler ve Din” ünitesi, “Özel YaĢamın Gizliliği Hakkı” konusunda, sır 

saklamanın özel yaĢamın gizliliğini koruyan prensiplerden olduğuna iĢaret eden  Hz. Ali‟nin 
“Sırrın senin esirindir. Eğer onu söylersen, sen onun esiri olursun.” sözüyle sır tutmanın önemi 

vurgulanmıĢtır (EkĢi vd., 2012: 99). Yine 10. sınıf DKAB ders kitabı “Haklar, Özgürlükler ve Din” 

ünitesi sonunda verilen “Hz. Ömer ve Adaleti” isimli „Okuma Metni‟ Hz. Ömer‟in görüĢlerine en 
çok müracaat ettiği kiĢinin Hz. Ali olduğu ve  bu nedenle “Ali olmasaydı, Ömer mahvolurdu” 

dediği aktarılarak, Hz. Ömer için Hz. Ali‟nin tavsiyelerine önem verdiğine dikkat çekilmiĢtir (EkĢi 

vd., 2012: 111). Ayrıca aynı ders kitabının “Din, Kültür ve Medeniyet” öğrenme alanı, “Ġslam ve 

Bilim” ünitesi sonunda “EĢleĢtirelim” etkinliğinde Mevlânâ, Ahmet Yesevi, Hacı BektaĢ Veli, 
Yunus Emre gibi pek çok mutasavvıfın eser verdiği ilim alanı tarif edilmiĢ ve bunun tasavvuf 

ilmiyle irtibatlandırılması istenmiĢtir (EkĢi, 2012: 129).    

Ortaöğretim 11. sınıf DKAB ders kitabı (Koç vd., 2012) “Hz. Muhammed” öğrenme alanı, 
“Hz. Muhammed‟in Örnekliği” ünitesi, “Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi” konusunda, Hacı 

BektaĢ Veli‟nin Makâlât adlı kitabında Hz. Muhammed‟e inanmadan Müslüman olmanın mümkün 

olamayacağını, Hz. Muhammed‟i sevmenin ve ona inanmanın gerekliliğini ifade etmiĢ olduğu 
belirtilmiĢ ve Hacı BektaĢ Veli‟nin Ģiirlerinde Peygamber sevgisini Anadolu halkının anlayacağı 

bir dil ile nefeslerine yansıtmıĢ olduğuna dikkat çekilmiĢtir (Koç vd., 2012: 52). Aynı konuda Alevi 

önderlerinden Kaygusuz Abdal‟ın hacca gittiği zaman Hz. Peygamberin kabrini ziyaret etmiĢ 

olduğuna ve Hz. Peygamber‟e olan özlemini ve sevgisini „Gevhername‟ adıyla bilinen eserinde dile 
getirmiĢ olduğuna değinilmiĢtir. Ayrıca Alevi-BektaĢi Ģairlerden ve manevi önderlerinden olan ġah 

Ġsmail Hatai‟nin Ģiirlerinde Hz. Peygambere olan derin sevgi ve saygısını “Canım Mustafa ve Ya 

Muhammed Mustafa” gibi ifadelerle dile getirmiĢ olduğuna ve Ģiirlerinde Hz. Peygamberi güle 
benzettiğine iĢaret edilmiĢtir (Koç vd., 2012: 53). Yine 11. sınıf DKAB ders kitabı, “Hz. 

Muhammed‟in Örnekliği” ünitesi, “Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi” konusunda Alevi-BektaĢi 

düĢüncesinde Hz. Muhammed, Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin isimlerinin beĢ parmaktan 

oluĢan el ile sembolleĢtirilmiĢ olduğu ve Ali Pençesi adıyla levhalaĢtırıldığı vurgulanmıĢtır. Yine 
Hz. Peygamber‟in Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i çok sevdiğine iĢaret eden 

örnekler sunulmuĢtur. Milletimizin her zaman ehl-i beyte sevgi ve saygı göstermiĢ olduğu, 

Muhammed isminden sonra en çok Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin gibi ehl-i beyt mensuplarının 
isimlerini çocuklarına vermiĢ olduğu ifade edilmiĢtir. Yine 11. sınıf DKAB ders kitabında 

Alevilerin en temel kabullerinden olan ehl‟i beyt sevgisi ortak inanç, kültür ve tarih anlayıĢıyla ve 

kaynaklarıyla gündeme getirilerek iĢlenmiĢ ve böylelikle ortaklıklara yine dikkat çekilerek Ahmet 
Yesevi, Mevlânâ, Hacı BektaĢ Veli, Yunus Emre, ġah Ġsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal, Kul Ahmet 

ve DerviĢ Mehmet gibi birçok Alevi/BektaĢi Ģair ve halk ozanının ehl-i beyte duydukları derin 
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sevgiyi dizelerinde en içten duygularla ifade etmiĢ oldukları vurgulanmıĢtır (Koç vd., 2012: 54) 

“Hz. Muhammed‟in Örnekliği” ünitesi sonunda „Okuma Metni‟ olarak “ġiirlerimizde Hz. 
Muhammed Sevgisine Örnekler” içerisinde Ahmet Yesevî , Yahya Kemal, AĢık Yunus, Hatayi 

(ġah Ġsmail), Süleyman Çelebi,  Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal‟ın Ģiirlerinden alıntı 

yapılarak Peygamberimize olan sevgileri gözler önüne serilmiĢtir (Koç vd., 2012: 55). Yine 11. 
sınıf DKAB ders kitabı “Din, Kültür ve Medeniyet” öğrenme alanı, “Ġslam ve Estetik” ünitesi, 

“Edebiyat” konusunda Tasavvuf edebiyatında ilahi, gazel, mevlit, naat, nefes gibi eserlerin olduğu 

ifade edilmiĢ, halk Ģair ve ozanları olarak da Aleviler tarafından yedi büyük ozandan kabul edilen 

Seyyid Nesimî ve Pir Sultan Abdal yanında Kaygusuz Abdal‟ın ismi de örnek kiĢiler arasında 
zikredilmiĢtir (Koç vd., 2012: 122). Ayrıca aynı ders kitabında Hz. Ali‟yle ilgili pek çok alıntı 

yapılmıĢtır (Koç vd., 2012: 31, 43, 89 vb.). 

Ortaöğretim 12. sınıf DKAB ders kitabı (Akgül vd., 2012e) “Vahiy ve Akıl” öğrenme 
alanı, “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi “Tasavvufi DüĢüncenin OluĢumu” 

konusunda  Hacı BektaĢ Veli‟nin Makâlât adlı eserinden “Tasavvuf, nefis savaĢında olgunlaĢmak 

ve piĢmektir” sözü verilmiĢtir. Ayrıca Tasavvufi düĢüncenin, hicri ikinci asırdan itibaren farklı bir 

döneme girmiĢ olduğuna ve Bayezidi Bistami, Cüneydi Bağdadi, Hallac, Ġbn Arabi, Ahmed 
Yesevi, Mevlana, Hacı BektaĢ Veli ve Yunus Emre gibi mutasavvıflar tarafından tasavvufi 

düĢünceye felsefi bir boyut kazandırılmıĢ olduğuna iĢaret edilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 45-46). 

Yine 12. sınıf DKAB ders kitabı “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi 
“Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar” konusunda Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre, 

Hacı BektaĢ Veli, Mevlana, Ahi Evran ve Hacı Bayram Veli‟nin kültürümüzün oluĢmasına katkı 

sağladıkları, yaptıkları çalıĢmalarla asırları etkileyen önemli Ģahsiyetler oldukları ifade edilmiĢ ve 
temsil ettikleri görüĢlerle, günümüzde de Yesevilik, Mevlevilik ve BektaĢilik adı altında 

varlıklarını sürdürdükleri vurgulanmıĢtır (Akgül vd., 2012e: 50). Aynı ders kitabının “Ġslam 

DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi “Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar” 

konusunda Yesevilik, Kadirilik, NakĢibendilik, Mevlevilik ve Alevilik-BektaĢilik konuları ele 
alınmıĢtır. Alevilik-BektaĢilik konusunda önce Aleviliğin tanımı yapılmıĢ ardından da BektaĢiliğin 

kurucusu Hacı BektaĢ Veli Hakkında Bilgiler verilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 55). Konuların iĢleniĢi, 

baĢlıklar ve tanımlar konusunda 7. sınıf DKAB ders kitabıyla benzerlikler olmakla birlikte 7. sınıf 
DKAB ders kitabında kavramlar bazında tanıtılan Alevilik 12. sınıf DKAB ders kitabında daha 

ayrıntılı içerik ve uygulamalar ile verilmiĢtir. Bunun yanında 7. sınıf DKAB kitabından farklı 

olarak Hacı BektaĢ Veli‟nin eserlerinden Makalat‟ın içindeki Ġslam‟ın itikat, ibadet ve ahlak 

konularındaki görüĢleri dile getirilmiĢ ve „Velayetname‟ kısaca tanıtılarak eserde Ġslami inanç 
esasları yanında Hz. Peygamberin peygamberliğinden olmak üzere eski Türk inançlarına dair bazı 

inanç motiflerinin görüldüğü ifade edilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 56). Ardından da Alevilik-

BektaĢilik için son derece önemli olan „Buyruklar‟ hatırlatılmıĢ ve özellikle “Üç Sünnet Yedi Farz” 
tarif edilerek, özündeki Kur‟ani ve tasavvufi vurgu bizzat kitaptan alıntılar Ģeklinde verilmiĢ ve 

“Değerlendirelim” etkinliğinde de Kur‟an‟ın önemine dair alıntı Buyruk‟tan yapılmak suretiyle 

gözler önüne serilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 56). Devamında Alevilik-BektaĢilik yolunun sevgi ve 
dostluk yolu olduğu vurgulanmıĢ; konu, Buyruk‟tan alıntılarla delillendirilmiĢ; sonrasında ise 7. 

Sınıf DKAB ders kitabına benzer Ģekilde Alevilik-BektaĢilikteki ehl-i beyt sevgisi üzerinde 

durulmuĢ ve Alevi-BektaĢi ozanlarından alıntılar yapılarak yolun esasları verilmiĢ ve Alevilik 

tanıtılmıĢtır. Aynı yerde Alevilik-BektaĢilik düĢüncesinde ibadet konularına da değinilerek temel 
Ġslami ibadetlerin Alevi kaynaklarındaki ve düĢüncesindeki yerine dikkat çekilmiĢ, “Not Edelim” 

etkinliğinde durum Pir Sultan Abdal‟ın Ģiiriyle sunulmuĢ ve “Bilgi Kutusu” etkinliği ile Alevilik-

BektaĢilik düĢüncesindeki ahlaki prensipler Kitab‟ı Cabbar Kulu‟ndan alıntılanmıĢ ve tasavvuf 
düĢüncesindeki birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için AĢık Veysel ġatıroğlu‟nun birlik 
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deyiĢindeki dörtlüğü “KonuĢalım” etkinliği altında verilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 57-58). Yine 12. 

sınıf DKAB ders kitabı “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi Alevilik-BektaĢilik 
konusunda; Cem, Cemevi ve cem çeĢitleri konuları 7. sınıf DKAB ders kitabındaki içeriğiyle 

benzer Ģekilde verilmiĢ ve benzer tanımlar farklı ifadelerle zenginleĢtirilerek sunulmuĢtur. Cem 

çeĢitleri anlatılırken "düĢkünlükten kaldırma cemi, dârdan indirme cemi, Abdal Musa cemi, 

muharrem cemi, Hızır cemi ve nevruz cemi ve ikrar cemi" örnekleri 7. sınıf DKAB ders kitabına 
göre daha geniĢ ve sayı olarak da fazla bir Ģekilde verilerek anlatılmıĢtır (Akgül vd., 2012e: 59-60). 

Bunun yanında “Cemin YapılıĢı” konusunda cemdeki görevlilerin sembolik anlamları verilerek 

Ġslam tarihindeki ve kültüründeki olaylara da kısmen değinilmiĢtir. Örneğin Sakka‟nın görevi 
“Kerbela‟da 72 evladıyla birlikte susuz bırakılan ve Ģehit edilen Hz. Hüseyin‟in aĢkına su dağıtan” 

olarak ifade edilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 59-60). “Yorumlayalım” etkinliğinde Hacı BektaĢ 

Veli‟den Kur‟an‟a ve diğer kitaplara inanmak gerektiğini ve iman ehli bir insanda da kötü huyların 

olmamasını vurguladığı hususlar metin olarak verilmiĢ ve bu metnin kültürümüzdeki tasavvufi 
düĢünce içindeki yeri tartıĢmaya açılmıĢtır (Akgül vd., 2012e: 60). Ayrıca 12. sınıf DKAB ders 

kitabı “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi Alevilik-BektaĢilik konusu içinde Semah; 

„ilahi aĢkı ruhunda duyma, o aĢkla Allah‟ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta 
dönme‟ Ģeklinde tanımlanırken, Musahiplik; „Hz. Peygamber döneminde sahabe arasında yaĢanan 

birlik, beraberlik, kardeĢlik ve dayanıĢmanın günümüze taĢınması‟ olarak ifade edilmiĢ, Gülbenk 

ise Alevi-BektaĢi geleneğinde dua tarif edilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 61-62). „Belirtelim‟ 
etkinliğinde oniki imamdan biri olan  Cafer Sadık‟tan “Belaya uğramaktan korkan kiĢi, Allah‟a dua 

etsin” sözü nakledilmiĢ; “Not Edelim” etkinliğinde yine  Cafer Sadık‟tan hangi kimselerin yapacağı 

duanın Allah‟a ulaĢacağına iliĢkin açıklamaları aktarılmıĢ; “Değerlendirelim” etkinliğinde ise 

Muhammed Bakır‟ın duanın önemini vurguladığı sözü verilerek sözün kardeĢlik açısından 
değerlendirilmesi istenmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 62-63). Yine 12. sınıf DKAB ders kitabı Alevilik-

BektaĢilik konusunun son olarak „Muharrem Orucu ve AĢure‟ ile ilgili açıklamalar 7. sınıf DKAB 

ders kitabındakilere benzer ifadelerle verilmiĢtir (Akgül vd., 2012e: 64). Ayrıca 12. sınıf DKAB 
ders kitabı “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi “Birlikte YaĢama ve HoĢgörü 

Kültürü” konusunda Hacı BektaĢ Veli‟ye değinilmiĢ ve Hünkâr‟ın Türk toplumunda oluĢturmaya 

çalıĢtığı birlik ve beraberlik düĢüncesi anlatılmıĢ ve Alevi temel kaynaklarından olan „Cebbar 
Kulu‟ adlı eserden de komĢu hakkına iliĢkin ahlaki ilke alıntılanmıĢtır (Akgül vd., 2012e: 67). 

Ünitenin son kısmında „Okuma Metni‟ olarak, Hacı BektaĢ Veli‟nin “Dört Kapı Kırk Makam 

ilkesi”, Ahmet Yesevi bağlantısı da dile getirilerek verilmiĢ ve Ģeriat ve on makamı, tarikat ve on 

makamı, marifet ve on makamı ve hakikat ve on makamı tek tek zikredilmiĢtir. (Akgül vd., 2012e: 
68-69) Yine aynı ders kitabının “Ahlak ve Değerler” öğrenme alanı, “Ġslam ve BarıĢ” ünitesi 

sonunda „Okuma Metni‟ olarak Kitabı Cabbar Kulu‟ndan alınan “BarıĢ ve KardeĢlik” baĢlıklı 

metinde; komĢuya, aileye ve misafire iyi davranılması; zina baĢta olmak üzere iftira, dedikodu, 
gösteriĢ ve bilumum haramlardan kaçınılması üzerinde durularak tasavvufi öğütler aktarılmıĢtır 

(Akgül vd., 2012e: 82). 

Alevîlik-BektaĢilik, DKAB ders kitaplarında müstakil bir ünite olarak yer almasa da, 

değiĢik konular iĢlenirken zaman zaman Alevî-BektaĢî anlayıĢına ve bu anlayıĢla ilgili kavramlara 
yer verildiği tespit edilmiĢtir. Alevîliğin Ġslâm dini içerisinde tasavvufi bir yorum olarak 

değerlendirildiği DKAB ders kitaplarında Hz. Ali, Ehl-i Beyt, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, OnĠki 

Ġmam, Cafer-i Sadık, Hacı BektaĢ Veli gibi karakterlerin hayatları, Anadolu‟nun TürkleĢmesi'ndeki 
ve Ġslam‟ın yayılmasındaki rolleri ve sözleri, bizzat kendi eserlerinden alıntılar yapılarak 

verilmekte; Cemevi, cem, pir, nefes vb. kavramlar ile konular iĢlenmektedir. Her sınıf için yazılmıĢ 

DKAB ders kitaplarında Alevilik-BektaĢilik kültürüne ait alıntılar yapılmıĢ; Alevîlik-BektaĢilik ile 
ilgili bilgi, söz ve görseller değiĢik sınıf düzeylerinde sunulmuĢ ve Alevî-BektaĢilikte önemli yeri 

olan Ģairlerin Ģiirlerinden örneklere yer verilmiĢtir. 
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DKAB Ders Kitaplarının Alevilik-Bektaşilik Açısından İçeriğinin Kavramsal Analizi 

Din eğitiminde de çoğulcu yaklaĢımlar dediğimiz modeller, küreselleĢmeyle birlikte 
görünür hale gelen herhangi bir inancı savunmayan modeller olduğu söylenebilir. (AltaĢ, 2003: 

104) Bunlar: Mezhepler üstü, mezhepler arası, dinler arası, fenomenolojik ve yorumlayıcı din 

eğitimi modelleridir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden geliĢtirilen Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi Öğretim Programları‟nda, “mezheplerüstü” ve “dinler açılımlı” anlayıĢ olarak ifade 

edilebilecek bir yaklaĢım benimsenmiĢtir. Bunun sonucunda da toplumun sosyal dokusuna ve 

anlayıĢına paralel olarak DKAB ders kitaplarına Alevilik-BektaĢilik, Nusayrilik ve Caferlik ile 

ilgili bilgileri yer verilmeye baĢlanmıĢtır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında DKAB ders 
kitaplarında Alevilik-BektaĢilik, Nusayrilik ve Caferilik ile ilgili bilgilere özellikle 7. sınıf ve 12. 

sınıf düzeyinde doğrudan konmuĢ; bazı sınıflarda da bu bilgilere dolaylı atıflar yapılarak 

farkındalık oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında DKAB ders kitaplarının 
içeriğinde yapılan değiĢikliklerin, taleplerin tasnif edildiği gruplar bağlamında daha çok “DKAB 

Dersi Devam Etmeli ve Ders Kitaplarındaki Ġlgili Bölümler Aleviler Tarafından Yazılmalı” 

düĢüncesinde olan Alevilerin -her ne kadar kitaplar tamamen Aleviler tarafından yazılmamıĢsa da- 

görüĢlerine yakın olduğunu ifade edebiliriz. 

DKAB programlarında yapılan değiĢiklikler Sünni kitlelerin Alevilerin dinsel 

farklılıklarına karĢı hoĢgörülü yaklaĢmalarını sağlayacak giriĢimler olarak yorumlansa da, bunların 

Alevi inancını ve kültürünü kendine has bir kimlik olarak tanıtmaktan uzak olduğu iddia 
edilmektedir. (ÖztaĢkın, 2012; Kılıç; 2012; Aygün, 2012; Mutluer, 2013) Dolayısıyla, söz konusu 

değiĢikliklerin Alevilerin farklılıklarıyla birlikte Sünni çoğunluk tarafından tanınmalarını 

sağlayacak nitelikte olmadığı ileri sürülmektedir. Diğer taraftan bazı Alevi gruplarına göre, söz 
konusu revizyonlarla birlikte Alevi çocukları hoĢgörü ile karĢılanmakta ve Alevilerin dinsel 

farklılıkları kabul edilmektedir. (Kaya, 2011) ÇalıĢlar (2010) din dersini bilimsel değil daha çok 

inançsal anlayıĢ temelinde hazırlayan yaklaĢımın sürdüğünü, Alevilerin inanç referanslarının din 

dersine entegrasyonunun “asıl öz”ü değiĢtirmediğini ve Müslümanlığın temel inançsal değerlerini 
ve ritüellerini bir bilimsel gerçek gibi sunan öğretim anlayıĢının devam ettiğini dile getirerek yeni 

programı eleĢtirmiĢtir. Toprak (2010) ise yeni öğretim programını değerlendirmesinde, Aleviliğe 

iliĢkin bilgilerin Sünni Ġslam‟ı pekiĢtirmek için metinlere serpiĢtirilmiĢ olmasını, dersin din 
kültürünü değil, din bilgisini amaçlamasını ve bilginin tarihsel ve analitik olmak yerine, üst üste 

yığılmıĢ ayrıntılar Ģeklinde iĢlenmesini eleĢtirmektedir.
21

  

Türkiye‟de Ġslam ile Hanefilik mezhebi arasındaki ayrımı yapacak insan sayısı oldukça 

azdır. Bu yüzden Aleviler Ġslam‟la ilgili pek çok Ģeyi Hanefi yorum diye görürken, Sünniler de 
Hanefilikle ilgili pek çok Ģeyi Ġslam‟ın kendisi olarak görme eğilimindedirler. (Bilgin, 1999: 24) 

Oysa DKAB dersinin içeriğinin doktrin merkezli ya da mezhep merkezli bir din öğretimine 

dönüĢmemesine büyük özen gösterildiği, DKAB Öğretim Programlarının ve ders kitaplarının 
„mezheplerüstü‟ anlayıĢla hazırlandığı görülebilir. Bu bağlamda DKAB ders kitaplarının içeriğinde 

yer alan namaz kılma, oruç tutma ve abdest alma gibi pratiklerin doğrudan Sünniliğin öğretimi gibi 

değerlendirilmesi (Aygün, 2012) doğru bir yaklaĢım değildir (Yılmaz, 2011: 67). Bu savı destekler 
nitelikte örneğin TESEV‟in araĢtırmasında derslerde “Müslümanlık hakkında genel bilgilerin yanı 

sıra abdest alıp namaz kılmak da öğretilmeli mi?” Ģeklindeki sorunun katılımcılar tarafından büyük 

                                                             
21 Yazarların konuya iliĢkin yorumları Türkiye‟nin tarihsel, kültürel ve sosyolojik gerçekleriyle uygun düĢmeyen bir 
yorumsama niteliğinde görülebilir. Zira bazı Aleviler çocukları için din dersi muafiyeti almıĢtır; ancak DKAB derslerine 
girmeyerek ders sırasında okul koridorlarında oturmak zorunda olan çocukların yaĢadığı dıĢlanma hissi ve ailelerin 
karĢılaĢtığı toplumsal baskı onları zor durumda bırakmıĢtır (Mutluer, 2013). Hukuki veya fiili durumun sosyolojik 

gerçekliği engelleyemediği ifade edilebilir. 
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oranda (%86) kabul görmesi, halkın bu ibadetleri sadece Hanefi mezhebinin uygulamaları olarak 

görmediği sonucunu ortaya koymaktadır (Toprak-Çarkoğlu, 2005: 55). Zira bu ritüeller bütün 
mezheplerce ortak kabul edilen ibadetlerdir. Ancak ibadetlerin „Ģekli‟ yönleri anlatılıp öğretilirken 

bunun Alevilerin özellikle üzerinde durduğu ahlaki „batıni‟ yorumlarına da yer verilmesi ve esas 

olanın da ikisinin bütünlüğü olduğuna değinilmesi yerinde olabilir. Namaz, oruç gibi ibadetlerin 

yanında surelerin anlamlarıyla birlikte okutulmasını yadırgamak da Alevilik-BektaĢilik dini 
uygulamaları açısından tutarlı gözükmemektedir. Zira Cemlerde Aleviler bu dualarla ibadetlerini 

yapmaktadırlar. DKAB öğretim programlarının felsefesine uygun olarak bu duaların telaffuzunun 

doğru öğretilmesi ve içerdiği anlamın öğrenilmesi muhtemel sorunların giderilmesine katkı 
sağlayabilir. 

Alevilerin DKAB dersi öğretmenleriyle ilgili eleĢtirileri noktasında ise alanda yapılan 

araĢtırmada DKAB dersi öğretmenlerinin yüksek oranda Alevilik konularına derste yer verilmesi 

gerektiğini düĢündükleri, mevcut halin yeterliliği veya yetersizliği konusunda ikiye ayrıldıkları 
tespit edilmiĢ ve öğretmenlerin kendilerini Alevilik konusunda yeterli görmedikleri (%60) 

belirlenmiĢtir (Kaymakcan, 2011: 51).  Bu sonuç bize Alevi örgütlerince dile getirilen DKAB 

öğretmenlerinin Alevilik-BektaĢilik alanında yetersizliği meselesinin kısmen doğrulandığını 
göstermektedir.

 
 

Ġlköğretim 5. Sınıf DKAB ders kitabı “Sevinçlerimizi PaylaĢalım” ünitesinde dini 

bayramlar olarak Ramazan ve Kurban Bayramına yer verildiği, Nevruz ve Hıdırellez 
kutlamalarının ise daha çok kültürel ve folklorik unsurlar olarak değerlendirildiği iddia edilirken 

(Kılıç, 2012) son değiĢiklikte Anadolu‟da bu kutlamaların Aleviler ve Sünniler tarafından daha çok 

dini motifli olaylarla anıldığı ve yapıldığı dile getirilmektedir (Akgül vd., 2012a: 110). 

Ġlköğretim 6. sınıf DKAB ders kitabında “Namaz Ġbadeti” üniteye konu edilmiĢ (Akgül vd., 
2012b: 30-60) ve beraberinde kimi dini kavram ve terimlere (Cami, Namaz, Ezan, Müezzin, vb.) 

büyük ölçüde yer verilmiĢken Alevi-BektaĢi kavramlarına yer verilmemesi eleĢtiri konusu 

yapılmıĢtır (Kılıç, 2012). Kitapta, bu yaĢ aralığında çocuklara farklılıktan ziyade Ġslami kök 
değerlerin öğretilmesi gerektiği düĢüncesiyle sadece Alevilerin değil hiçbir sufi ve ameli grubun bu 

konulardaki farklı yaklaĢımlarına dikkat çekilmemektedir. Ayrıca sadece Alevilerin değil Sufi 

karakterli bütün grupların bu temel ibadetlere iliĢkin batıni yorumları olduğu söylenebilir ve 
bunların her birini ilgili yerlerde zikretmek hem pedagojik değildir hem de bunun hacim açısından 

sıkıntılar doğuracağı düĢünülmektedir.   

Ġlköğretim 6. sınıf DKAB ders kitabının ''Ġslamiyet ve Türkler'' ünitesi içerisinde ''Türkler 

Arasında Ġslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı ġahsiyetler'' (Akgül vd., 2012b: 123) konusu 
geçmektedir. Kitapta bu konunun tarihi bağlantı kurularak (Ahmet Yesevi-Ahi Evran-Hacı BektaĢ 

Veli-Yunus Emre) ve “uzaktan yakına ilkesi” dikkate alınarak ele alınması, Türk milleti olarak 

kültür tarihimizde sevgi, hoĢgörü ve edebin nasıl öğretildiğini göstermeye çalıĢmaktadır. Çünkü 
Yunus Emre, Hacı BektaĢ Veli, bir yönüyle Hacı Bayram Veli, Ahmet Yesevi‟nin talebesidirler, 

Ahmet Yesevi ise Türklerin Ġslamı benimsemesi sürecinin baĢkahramanlarından kabul 

edilmektedir. Bunun yanında konu ile ilgili metinler incelendiğinde mantıksal sıralamanın zaman 

zaman bozulduğu görülmüĢtür. Örneğin Türkler arasında Ġslam‟ın yayılmasında etkili olan 
Ģahsiyetler verilirken öncelik sonralığa dikkat edilmeyerek Ali Er-Rıza (770), doğumu önce 

olmasına rağmen Maturidi‟den (852) sonra verilmiĢtir (Akgül vd., 2012b: 119, 120). Bunun 

yanında Türklerin bütün coğrafyasında ehl‟i beyt‟e sevgide Sünni-Alevi ayrımı olmadığı ve 
Türklerin ehl-i beyt‟in hiçbir ferdine haksızlığı hoĢ görmediği vurgulu bir dille anlatılmalıdır. Yine 

Allah‟ın adı yanında Hz. Peygamber ve ehl-i beyt dediğimiz onun birinci derece yakınlarının 

isimlerinin Türk camilerinde yazılı olması Türk Milletinin ehl-i beyt sevgisine örnek verilebilir.  
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Ġlköğretim 7. sınıf DKAB ders kitabı “Melek ve Ahiret Ġnancı” baĢlıklı ünitesinde bu 

inançlara iliĢkin konular ele alınmıĢtır (Akgül vd., 2012c: 12-35). Kitapta Aleviliğin bu konudaki 
görüĢlerine hiçbir Ģekilde yer verilmediği iddia edilmektedir (Kılıç, 2012). Ancak kitapta, 

“devriye”, “tenasüh”, “don değiĢtirme” gibi inançlar kabul edilmemiĢ, dolayısıyla Aleviliğe yer 

verilmemiĢtir itirazının bu inançların Alevilikteki yerini tam bilmemekten kaynaklandığı ileri 
sürülebilir. Bu inançların bütün Aleviler tarafından kabul edildiğini iddia etmek de yanlıĢ bir kanaat 

olacaktır.
22

 Yine aynı ders kitabının “Oruç Ġbadeti” ünitesinde ve 12. sınıf DKAB ders kitabının 

son kısmında „Muharrem orucu‟ ile ilgili bilgiler verildiği görülmektedir. Muharrem orucuyla ilgili 

bilgilendirmede Muharrem orucunun farz değil sünnet olduğu vurgulanmıĢ ve Muharrem 
orucunun, Muharrem ayının 9. 10. ve 11. günlerinde tutulması gerektiği belirtilmiĢtir (Akgül vd., 

2012c: 64). Bu yaklaĢım temelde doğru olmakla birlikte Muharrem orucunun Alevilerdeki önemine 

binaen farzmıĢ gibi kabul edildiği ve çoğu bölgelerde bunun 10 gün tutulduğu ancak Sünnilerin de 
oruç tuttuğu günler olarak 9. 10. ve 11. günlere iĢaret edilmesi daha uygun olacağa benzemektedir. 

Ġlgili yerde aĢurenin Sünniler için dini kaynaklı bir gelenek, Aleviler için ise tamamen dinselleĢmiĢ 

bir gelenek olarak anılması uygun düĢebilir. Alevi ve BektaĢilerin Muharrem ayında oruç ve yas 

tutmaları ise bir “gelenek” olarak nitelenmiĢtir. Oysa bu, gelenekten öte, doğrudan dinselleĢmiĢ bir 
anlayıĢın ve kavrayıĢın sonucu olarak oluĢmuĢ bir uygulama olarak yorumlanabilir.  

Ġlköğretim 7. sınıf DKAB ders kitabında “Ġslam DüĢüncesinde Yorumlar” ünitesi içinde 

“Tasavvufî Yorumlar” baĢlığı altında tasavvuf önderlerinin anlayıĢlarına yer verilmiĢ (Akgül vd., 
2012c: 85-101) ancak gerek diğer önderler gerekse de Hacı BektaĢ Velî ile ilgili örnek olaya ya da 

menkıbeye rastlanmamıĢtır. Ġlgili birimlerde farklı ve güçlü etkiler oluĢturacak örnek olaylar ya da 

menkıbeler verilmesi yararlı olabilir. Aynı ünitede verilen “Çerağ Uyandırma” (Akgül vd., 2012c: 
96) Cemevlerindeki oniki hizmetten biri olmasının yanında tarihteki “mum söndü” iftirasının 

üretildiği kaynak olması anlamında da önemlidir. Ġsabetli olarak çerağ uyandırma ve söndürmenin 

aslında insani ve irfani hikmetlerinin olduğu, bunun da Kur‟an ayetlerine dayandığı hatırlatılmıĢ ve 

Alevilere yapılan nitelemenin temelde asılsız olduğu bütün öğrencilerin dikkatine sunulmuĢtur. 
Alevilik-BektaĢilik baĢlığının altında “Din AnlayıĢındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?” (Akgül 

vd., 2012c: 102) adlı kısım da isabetli olarak farklılıkların çatıĢma sebebi değil zenginlik olduğu 

kaynaklarıyla izah edilmiĢtir. Yine 7. sınıf DKAB ders kitabının sözlük kısmında Cem‟in bir tören 
olarak (Akgül vd., 2012c: 150) zikredilmesi eksikliktir; cemin dinsel bir tören olarak tanımlanması 

daha doğru görünmektedir.  

Alevi öğretinin Kader inancına iliĢkin farklı düĢüncesinin DKAB ders kitaplarına 

yansıtılmadığı eleĢtiri konusu yapılmaktadır (Kılıç, 2012). 8. sınıf DKAB ders kitabı “Kaza ve 
Kader” ünitesinde (Akgül vd., 2012d: 12-27) konunun her bir farklı dini düĢünce okulunun 

penceresinden ele alınmasının, çocuklarda zihin karıĢıklığına sebebiyet verebileceği 

düĢünülmektedir. Ancak kısa da olsa, kader inancının baĢka inanıĢ formlarının da olduğuna dikkat 
çekilmesi uygun olabilir. “Zekat, Hac ve Kurban” ünitesi sonunda verilen “Okuma Metni” 

etkinliğinde „Kurban Tığlama‟ (Akgül vd., 2012d: 50) konusunda verilen okuma parçasında, 

Türklerin Alevi-Sünni ayrımı olmaksızın büyük çoğunluğunun bu ibadete karĢı duyarlı olduklarının 
da vurgulanması iyi olur kanaatindeyiz.  

9. sınıf DKAB ders kitabının “Ġslamiyet ve Türkler” ünitesinde, 6.sınıf kitabından farklı 

olarak Oniki Ġmam‟dan Ali Er-Rıza‟ya yer verilmeyerek ehl‟i beyt‟in Türklerin ĠslamlaĢması 

sürecindeki merkezi konumları atlanmıĢtır. 

                                                             
22 Konunun geniĢçe iĢleniĢi hakkında bkz. (Güngör-Aksoy, 2012)   
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12. sınıf DKAB ders kitabı “Ġslam DüĢüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesinde (Akgül 

vd., 2012e: 55-64) Cem, cemdeki On Ġki hizmet, semah gibi kavramların ve metin içinde geçen 
kimi baĢka kavramların eleĢtirilen tariflerinin (Bora, 2009: 103; ÖztaĢkın, 2012: 267) daha objektif 

ve bilimsel tanımlar yapılarak düzeltildiği görülmektedir. Yine daha önce eleĢtirilen Nevruz, Hızır 

orucu gibi önemli günlerin (Bora, 2009: 102) DKAB ders kitaplarında yer almaması, son 

değiĢikliklerle Hızır orucuna 7. Sınıf DKAB ders kitabında (Akgül vd., 2012c: 101), Nevruz 
cemine ise 12. Sınıf DKAB ders kitabında (Akgül vd., 2012e: 59) yer verilerek giderilmiĢtir. 

Cemevinin ibadethane olarak henüz bir forma kavuĢturulamadığı dikkate alınırsa, kitapta 

cemevinin tanımına (Akgül vd., 2012e: 58) ve fonksiyonlarına dair ifade edilenlerin Alevi 
talepleriyle örtüĢmediği için “dayatmacı” (Aygün, 2012) bir yaklaĢımın olduğunu söylemek doğru 

olmayacaktır. Bu konunun devlet tarafından belli bir forma kavuĢturulmadan, DKAB ders 

kitaplarında yer almasını beklemek rasyonel görünmemektedir.  

DKAB kitaplarında Aleviliğe iliĢkin bir tanımın varlığı görülmektedir (Akgül vd., 2012b: 
91; Akgül vd., 2012e: 55). Ancak böylesi bir tanım kendi içinde sıkıntıları da barındırmaktadır. Hz. 

Ali‟yi sevme etrafında Ģekillenen bir tanım içinde baĢka unsurların eksik bırakıldığı akla 

gelebilmektedir. Çünkü Alevilik Ġran türü bir Hz. Ali sevgisine indirgenemez. Türklerin tarihsel 
tecrübeleri ve Ġslam‟la olan iliĢkileri dikkate alınarak bir tanım denemesi düĢünülmesi, belki de 72 

milleti bir gördüğünü ifade eden insanların tanımlanmadan çerçeveyle sunulması daha uygun 

olabilir.  

Aleviliğin ayrı bir din veya mezhep olduğunu ima eden bir bilginin en azından akademik 

olmadığı ileri sürülebilir. Bunun yanında ülkemizde kendisini Alevi olarak adlandıran bazı 

insanların namaz, hac, zekat v.b. ibadetlere batıni manalar da yükleyerek bunları yorumladıklarının 

üzerinde durulması, fenomenolojik açıdan doğru bir yaklaĢım olarak değerlendirilebilir. Diğer 
taraftan Alevilerin temel kitaplarında anılan ibadetlerin herkes tarafından bilinen Ģekliyle yer 

aldığını da belirtmek bilimsel görüĢe uygun görünmektedir (Akgül vd., 2012e: 58). 

Alevilerde “DüĢkünlüğün” sosyal bir güvenlik kurumu olarak iĢlev gördüğü bilinmektedir. 
7. ve 12. sınıf kitaplarında (Akgül vd., 2012b; 94; Akgül vd., 2012e: 59) yer aldığı Ģekliyle 

baĢkasına haksızlık yapan veya birbirine küs olan insanların düĢkün ilan edilmesi gerçeği pek 

yansıtmamaktadır. Bu kavram daha çok ağır suçlar için uygulanır ve 40'lı, 50'li yıllarda düĢkün ilan 
edilenlerin Erzincan'daki düĢkünler ocağına piĢman olmaları için gönderildikleri ifade edilmiĢtir 

(Aygün, 2012). Dolayısıyla bu kavramın yeniden gözden geçirilmesi uygun olacağa 

benzemektedir.   

Bazı kavramların terminolojiye dikkat edilerek kullanılması daha doğru olacaktır; örneğin 
12. sınıf kitabında geçen “kurban kesme” (Akgül vd., 2012e: 59) terimi yerine Alevilerin “kurban 

tığlama, kurban etme” gibi kavramları tercih ettiğine dikkat edilmelidir. Oysa bu dikkat daha önce 

8. sınıf kitabında gösterilmiĢtir (Akgül vd., 2012d: 51). Bu bağlamda Aleviliğe iliĢkin ayrıntılı 
anlatımın son sınıfa konması isabetli görülmektedir; çünkü o sınıfa kadar dinin temel anlaĢılma 

Ģekillerini öğrenen çocuğun, ondan sonra farklı anlayıĢları, kullanımları ve deyimleri 

kavrayabileceği düĢünülmektedir.  

DKAB kitaplarının Alevilikle ilgili bölümlerinde günümüz Alevi BektaĢi kurum-kuruluĢ 
temsilcilerinden,  yol önderlerinden hiçbirinin görüĢüne atıfta bulunulmadığı ve çoğunlukla 

Ġlahiyatçı akademisyenlere atıf yapıldığı iddia edilmektedir (Aygün, 2012). Bu iddianın haklı 

tarafları vardır; çünkü Aleviliğe iliĢkin çoğu bilgi Alevi-BektaĢi yazarlar tarafından akademik 
üslupla yazılmıĢ eserlerde de mevcuttur ve bu kısmen, örneğin (Akgül vd., 2012e: 60) Mehmet 

Yaman ve Seyit DerviĢ Tur‟dan yararlanılması yoluyla yapılmıĢtır. Ayrıca Aleviliğin erkanına, 

tarihine veya anlayıĢına iliĢkin Makalat, Buyruk, Velayatname, Cabbar Kulu, ve Ozanların 
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nefeslerinden yapılan alıntıların varlığı da büyük oranda dikkat çekicidir. Diğer taraftan kitaplarda 

Aleviliğin günümüzdeki görünümüne iliĢkin herhangi bir bilgi mevcut değildir. Günümüze iliĢkin 
bu eksikliğin diğer tasavvufi öğretiler için de geçerli olduğunu belirtmek gerekir.  

Alevilikteki temel kaynaklar 12. sınıf kitabında tanıtılmıĢ ve bu kaynaklar bütün sınıflar 

bazında, örneğin Kitab‟ı Cabbar Kulu, ġah Ġsmail Hatai, Kul Himmet, AĢık Veysel, Pir Sultan 
Abdal ve Kaygusuz Abdal gibi ozanlardan, Makalat, Velayetname ve Buyruk gibi temel kaynaklar 

kullanılarak alıntılar yapılmıĢtır. Bunun yanında ayrı bir baĢlık olarak Alevilikteki 7 büyük ozana 

ve Buyruklar hakkında ayrı bir kısımda bunların önemlerine binaen değinilmesi uygun olabilir.  

Mevcut DKAB ders kitaplarının hiçbirinde “hilafet” konusu tartıĢılmamakta
23

 ve Emevi 
siyasetini haklı gören veya Kerbela‟da Ehl-i Beyt‟e yapılan zulmü tasvip eden bir yaklaĢım 

sergilenmemektedir. Bu durum ortaklıklara vurgu yapan program felsefesine de uygun 

görünmektedir. Ancak siyasi kargaĢaların din diline dönüĢtüğüne dikkat çekilmesi ve kısaca 
Aleviliğin doğuĢundaki farklılaĢmanın siyasi temelli olduğuna ehemmiyet verilmesi bilimsel temel 

açısından önemli görülmektedir.  

Tarihte Kerbela konusu oldukça önemli sonuçları olan bir vakıadır. Kitaplarda Kerbela‟ya 

birkaç atfın dıĢında müstakil olarak değinilmediği görülmektedir. Hâlbuki Kerbela faciası bütün 
Müslümanlar için, özellikle Türkler için unutulmaz bir acının kök paradigmasıdır. Dolayısıyla bu 

acının “ortak” bir acı olarak, tarihsel tecrübedeki yeri dikkate alınarak “kök paradigma”ya dikkat 

çekilmesinin, duygudaĢlığı pekiĢtirmesi anlamında uygun olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca Kerbela 
dolayısıyla bütün Türk ġair ve fikir adamlarının konuya ne kadar hassas davranarak söz 

söylediklerini ve bu konuda Emevi siyaseti taraftarı bir tutumda olmadıkları da örnekleriyle 

iĢlenebilir.   

 “Ġslam DüĢüncesinde Yorumlar” baĢlıklı ünitede Alevilik, tasavvufi yorumlar baĢlığı 

altında Kadirilik ve NakĢibendilik ile birlikte ele alınmıĢ ve böylece Alevilik sufi karakterli bir 

hareket olarak sunulmuĢtur. DKAB kitaplarında Aleviliğin “Tasavvufi Yorumlar” içinde 

değerlendirilmesinin bilimsel gerçekliğe uygun olduğu ileri sürülmektedir.
24

Bilimsel gerçeklik 
yanında gruplararası iliĢkide “biz” ve “onlar” kategorileĢtirmesi, grup içi benzerlikleri, 

gruplararasında ise farklılıkların vurgulanmasıyla oluĢturulmaktadır (Yapıcı, 2011: 312). Böylesi 

grup içi (Ġslam düĢünce hareketleri) benzerliklere dikkat çekilmesi, hem önyargıları iki taraflı 
azaltacağı gibi (Alevinin Sünni ile ortak inancı, Sünninin de Aleviyle aynı ortak inancı paylaĢtığı 

hissi), Ġnanç noktasında da üst kimlik olan Ġslam‟ın sunulması, farklılıkların çatıĢma sebebi değil, 

doğal olduğu anlayıĢını yerleĢtirebilecektir. Aksi takdirde kimliğin oluĢma sürecinde çocuklara 

birbirlerinden farklı oldukları, özellikle din kültürü derslerinde bu farklılığın temelleri ve ayrı 
noktaları verilirse, daha Ġslam‟ı iyi kavramadan yapılacak bu iĢ eliyle iĢin baĢında çocuklar 

arasında “biz” ve “onlar” ikileminin desteklenmiĢ ve öğrencilerin birbirlerini ötekileĢtirmesine 

fırsat verilmiĢ olacağı düĢünülmektedir (7. Alevi ÇalıĢtayı, 2010: 230). 

Sonuç 

Alevi bireylerde ve örgütlerde, kimi zaman ideolojik, kimi zaman bilgisizlik kimi zaman da 

DKAB derslerinin ve ders kitaplarının “mezheplerüstü niteliğinin” doğru 
anlatılamaması/anlaĢılamaması, Alevilerdeki mağduriyet ve haklarının gasp edildiği psikolojisiyle 

                                                             
23 Konu 11. Sınıf kitabı (Koç vd., 2012: 63) “Vahiy ve Akıl” öğrenme alanı, “Ġslam DüĢüncesinde Yorumlar” ünitesi, 
“Ġslam DüĢüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri” konusunda kapalı bir tarzda dile getirilmiĢ görünmektedir. 
24 Aleviliğin neliğine iliĢkin tartıĢmalarda bilimsel olarak üretilen pek çok çalıĢmada, onun sufi karakterli bir dini hareket 
olduğu fikri ön plana çıkmaktadır. Konuya iliĢkin benzer yaklaĢımların tartıĢması için bkz. (Üçer, 2010: 35-68; 

Gündoğdu, 2009: 47-61; Güngör, 2007: 171-207; Keskin, 2004: 254; Eren, 2002: 108; Cengiz, 2000: 105) 
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birleĢince, bu derslerin geleceğine iliĢkin çok farklı yaklaĢımların benimsenmesine yol açmıĢ 

görünmektedir. Alevi-BektaĢi kiĢilerin ve grupların DKAB kitaplarına iliĢkin taleplerinin dört 
temel etrafında toplandığı tespit edilmiĢtir. Bunları; redci bir tavırla derslerin tamamen kaldırılması 

veya içeriğinin evrensel ahlak ilkeleri Ģeklinde düzenlenmesi; liberal bir tarzda derslerin STK‟lara 

bırakılması; örgütlü Alevi gruplarınca dile getirilen derslerin seçmeli hale getirilmesi ve ayrıca 

Alevilik dersi okutulması ve nihayet geleneksel Alevilik diye adlandırılabilecek ve çalıĢmalarda 
ortaya çıkan taleplerle uyumlu olarak derslerin zorunluluğunun devamı ancak içeriğinin revize 

edilerek Aleviler tarafından yazılması olarak sıralamak mümkündür.   

Farklılıkları ötekileĢtirici Ģekilde sunmak da bunları yok saymak da sorunlu bir durumdur. 
Ancak Ģu da bir gerçektir ki seçmeli “Din Bilgisi” dersi uygulamalarında ne Aleviler Sünniler 

hakkında, ne de Sünniler Aleviler hakkında doğrudan bilgi edinme imkanına sahip değillerdi. Her 

ne kadar farklılıklar üzerinden oluĢan bir Alevi kimliği kendi içinde de çok çeĢitli Ģekiller almıĢsa 

da, yeni yeni ortaya çıkan geleneksel Aleviliğin inanç temelli kodları, bütün Alevi grupları 
üzerinde bir otorite olarak belirmeye baĢlamıĢtır. DKAB ders kitaplarında geleneksel Alevi 

anlayıĢına yer verilmesi, Alevi yapısallaĢması sürecine katkı sağlayabilir. Çünkü Alevi kimliğinin 

yeniden inĢa edildiği bu dönem, yapısallaĢma sürecinde kollektif bilinci koruyabilmek için 
Alevilere yöneltilen hasmane imaj ve tarihsel süreçte yaĢanmıĢ istenmeyen tecrübeler üzerine canlı 

tutulmaya çalıĢılarak duygusal tepki ve kurumsallaĢma da buna göre oluĢturulursa, bu durum 

önyargıları besleyecek ve eskiden tekrar edilen yanlıĢ, ders alınmadan aynen tekrar edilecektir. Bu 
durumda Alevilerin “ötekisi”, “Yeziti”, “Münkiri” Sünni olmaya devam edecek ve bu Türk 

milletinin birlik ve beraberliğinin önündeki engellerden birini teĢkil edecektir. Bu son 

düzenlemeyle Alevilerin Sünnileri, Sünnilerin de Alevileri önyargısız önsaygıya göre tanımasında 

zorunlu DKAB derslerinin önemli roller oynadığı/oynayacağı düĢünülmektedir.   

Çoğulcu din eğitimi modellerine ve bunların dünyadaki uygulamalarına baktığımız zaman 

bu dersin zorunluluktan çıkarılması yerine, ülkenin geleceği açısından, birlikte yaĢayan insanların 

birbirlerine karĢı önyargılarını önsaygıya dönüĢtürmek, birbirlerinin farkına varmalarını sağlamak 
ve ülkede değiĢik gruplar arasında bu zamana kadar devam eden sürtüĢmeleri belli zeminde ortak 

paydalar üzerine oturtmak, insan haklarına saygılı DKAB derslerinin güçlendirilerek 

sürdürülmesiyle mümkündür. Ayrıca zorunlu DKAB derslerinin yanında, ilk ve orta öğretim 
programlarında insanların mensup oldukları dini anlayıĢın öğretilerini okul ortamında 

öğrenebilecekleri bir zeminin oluĢturulması yani isteğe bağlı dersler çözüm olarak en uygun yol 

görünmektedir. MEB‟in uygulaması da bu yönde olacak gibi öngörülmektedir. Nitekim bu yıl 

„Kur‟an‟ı Kerim‟ ve „Hz. Muhammed‟in Hayatı‟nın seçmeli olarak ders programına girmesi bunu 
göstermektedir. Diğer taraftan Aleviliğin daha geniĢ bir Ģekilde seçmeli yapılmasının önündeki en 

büyük engellerden biri pedagojik formasyona sahip, Alevilik konusunda bilgili öğreticilerin 

yokluğudur denebilir.   

DKAB ders kitaplarında Aleviliğe tasavvufi akımlar içinde yer verilerek Aleviliğin itikadi, 

ameli ve kültürel ögeleri göz ardı edilerek Sünniliğe eklemlenmeye çalıĢıldığı iddiaları bazı Alevi 

kiĢilerin ve grupların DKAB ders kitaplarına yönelttikleri eleĢtirilerin odaklandığı noktalar 

olmaktadır. Ancak son değiĢiklikler dikkate alındığında, bilimsel olarak yöneltilen eleĢtirilerin 
birçoğu cevap bulmuĢ ve önceki yıllara göre düzenlemelere gidilmiĢtir. Bunun yanında DKAB ders 

kitaplarında değiĢik amaçlarla üretilmeye çalıĢılan Alevi kimliğine dair kavram, kiĢi ve inançların 

çarpıtılarak anlatılması tutarsızlığına düĢülmemiĢ ve baĢta Makalat olmak üzere Buyruk, Kitab‟ı 
Cabbar Kulu gibi temel Alevi eserlerinden kaynak olarak yararlanılmıĢtır. 

MEB‟in ilk ve orta öğretim DKAB öğretim programlarında ve ders kitaplarında yapmıĢ 

olduğu son düzenleme alan çalıĢmalarında bazı Alevi grup ve kiĢilerin talep ettiği ve Alevilik 
çalıĢtayları “Nihai Raporu”nda dile getirildiği (2010) yönde cereyan etmiĢtir. O da zorunlu DKAB 
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dersleri içinde temel Ġslami kök değerlerle birlikte Aleviliğe de yer verilmesidir. DKAB ders 

kitaplarında bazı kavramlar ve anlayıĢlar özellikle 7. sınıf DKAB ders kitabında anlatılmıĢ, örnek 
kiĢiler bağlamında Hz. Ali, Hacı BektaĢ Veli ve Alevi ozanlarına yapılan atıflar çoğaltılarak bütün 

sınıflara teĢmil edilmiĢ ve çocukların farklılıkları anlayabileceği bir evrede 12. sınıf DKAB ders 

kitabında da Alevi temel kaynaklarına dayanarak konu detaylı olarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 
Genel olarak bakıldığında ülkemizin tarihi, sosyolojik ve kültürel gerçekliklerinin Aleviliğin 

DKAB ders kitaplarında yer alması sonucunu doğurduğu ve Alevi yapısallaĢması açısından bunun 

yeni bir dönemin baĢlangıcı sayılacak özelliklere sahip bir durum olduğu söylenebilir. Sonuç olarak 

Alevi grupların ve düĢünürlerin büyük çoğunluğunun DKAB dersinin nesnel, çoğulcu, tarafsız, 
mezhepler üstü, dinler açılımlı, bilimsel ve araĢtırmaya dayalı bilgiyi temel alan, öğrenci merkezli 

ve insan hakları ilkeleriyle uyumlu olması gerektiği konusunda uzlaĢı sergilediği söylenebilir. 

DKAB derslerinde Alevilik-BektaĢilik konularının öğretilmesi noktasında DKAB 
öğretmenlerine; Alevilik tarihi, Alevilikte inanç, ibadet ve ahlak öğretileri gibi temel konular da 

hizmet içi seminerler düzenlenebilir. Böylece çok yüksek oranda DKAB derslerinde Alevilik 

konularının yer alması gerektiğini düĢünen DKAB öğretmenlerinin, Alevilik konularının 

öğretimindeki verimlilikleri artırılabilir. Yine DKAB öğretmeni yetiĢtiren kurumların 
programlarında Alevilik öğretilerini konu edinen derslerin okutulması, bu alanda yaĢandığı ifade 

edilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. 
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