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Kamuoyu ile ubat 2005’te payla tı ımız Türkiye’de Din ve E itim: De i im htiyacı

çalı mamızda, “din ve e itimde de i imin ulusal mahkemeler veya Avrupa nsan Hakları

Mahkemesi kararları güdümüne gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldı ı

katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını” amaçladı ımızı ifade etmi tik. O çalı ma

kapsamında üzerinde hemfikir oldu umuz önemli bir ilke de “… Örgün e itim içinde Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi e itiminin devletin her dine ve mezhebe e it uzaklıkta durdu u bir 

laiklik anlayı ı temeline oturtulması” idi.

Bundan hemen bir ay sonra Milli E itim Bakanlı ı yeni Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi ö retim programını yayınladı. Biz de, özellikle üzerinde hassasiyetle durdu umuz

konularda kamu politikalarını sürekli izlemeye gayret eden bir kurum olarak yeni programı

mercek altına almaya karar verdik. Ortaö retime devam eden çocuklarımızın zorunlu olarak 

okudu u bu dersin yukarıda altını çizdi im yakla ım ve ilke do rultusunda bir geli me

gösterip göstermedi ini merak ediyorduk.

Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi ö retim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan tarafından

gerçekle tirilen Yeni Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retim Programı

De erlendirmesi çalı masının bulguları genel olarak bir iyile meye i aret ediyor. Ancak, 

program hazırlanırken farklı mezhep ve azınlıkların konuyla ilgili uzman temsilcilerinin de 

fikrinin alınmasının katılımcılık açısından olumlu bir adım olaca ına inanıyoruz. Öte yandan, 

programın her dine ve mezhebe e it uzaklıkta olması için daha yol alınması gerekiyor.

E itim Reformu Giri imi olarak bu konuyla ilgili çalı malarımızı sürdürüyoruz.  E itim

politikasıyla ilgili tartı maların ara tırma ve verilere dayalı olarak rasyonel ve katılımcı bir 

platformda yapılmasına katkıda bulunmaya devam edece iz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Direktör

E itim Reformu Giri imi

ÖNSÖZ
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G‹R‹

Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca dinin devlet, e itim, toplum ve birey hayatında

yerinin ne olması gerekti i konusu tartı ılmı tır. Dinle ilgili bu arayı  ve tartı maların

önemli bir boyutunu da okullarda din ö retimi olu turmaktadır. Bu konuda Türkiye oldukça 

zengin bir deneyime sahiptir. Okullarda din derslerine hiç yer vermemekten, seçmeli 

ders olarak yer verilmesine, nihayet zorunlu ders haline gelmesine kadar farklı seçenekler 

denenmi tir. Bu tecrübeler so ukkanlılıkla analiz edildi i takdirde gelecekte olu turulacak

din e itimi politikalarına önemli katkılar sa lanacaktır. Belirli bir dönem için geli tirilen

bir din veya din e itimi politikasının de i en artlar göz önüne al›narak yeniden gözden 

geçirilmesinin gereklili i ortadadır.

Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri dahil olmak üzere, din e itiminde geleneksel 

slam ö retimi anlayı ının günümüz ihtiyaçlarını kar ılama konusunda yetersizli i genel 

kabul görmektedir. Di er bir ifade ile de i im ihtiyacı kendini hissettirmektedir. Ülkemizde, 

okullarda din ö retiminde ya anan bu de i im ihtiyacına verilen cevabın somut bir ifadesi 

de 2005 yılında de i tirilen yeni Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ö retim

programıdır.

Raporda, Milli E itim Bakanlı ı Talim Terbiye Kurulu’nun 31.03.2005 tarih ve 16 sayılı

kararı ile yürürlü e giren Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö retim programı, eski 

program da dikkate al›narak E itim Reform Giri imi’nin “Ö retim Programları nceleme

ve De erlendirme” raporundaki ölçütlerden istifade edilmek suretiyle teorik düzeyde 

de erlendirilecektir. Türkiye’deki DKAB tartı malarının son zamanlarda yo unla tı ı Alevilik 

ve slam dı ı dinlerin ö retimi ayrı ba lıklar halinde yeni programla ba lantılı olarak 

incelenecektir.

GENEL DE ERLEND‹RME

1982’de hazırlandı ından bu yana sınırlı bazı düzeltmelerin dı ında ortaö retim DKAB dersi 

ö retim programında köklü bir de i iklik olmamı tır. Her eyden önce, 23 yıl sonra 2005’te 

geli en yeni pedagoji anlayı ı ve de i en ihtiyaçlar çerçevesinde, programın di er derslerle 

aynı kriterlere göre yeniden hazırlanmasının önemli bir kazanım oldu unu söyleyebiliriz. 

Ayrıca programın açıklanması ve uygulamaya yönelik etkinlikler bakımından di er derslerin 

ö retim programından daha detaylı oldu u görülmektedir.

Yeni DKAB programın›n pedagoji, program hazırlama yöntemi, esneklik, ö renen

merkezlilik, e itim sürecine ili kin detaylı açıklama gibi birçok açıdan eski programa göre 

ileri atılmı  önemli bir adım oldu u görülmektedir. Ancak, yeni programın gerek kullandı ı

terminoloji ve gerekse önerdi i yöntemler itibarıyla davranı çılıktan epeyce uzakla tı ı;

fakat bu haliyle programın olu turmacı ya da yapılandırmacı olamadı ı söylenebilir. 

Ö renci merkezli olma iddiasıyla hazırlanmasına ra men, yeni program yine konu merkezli 

ve ö retmenin a ırı yönlendirmelerine açık bırakılmı  izlenimi vermektedir. Ayrıca

YÖNET C  ÖZET
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epistemolojik olarak di er bilgi türlerinden farklı olan dinin, yapılandırmacı yakla ıma

göre nasıl ö retim konusu yapılabilece i ve bunun olabilirli i üzerinde yeterli düzeyde 

durulmadı ı görülmektedir. 

Yeni ö retim programlarında, içeriklerin düzenlenmesinde genellikle tematik yakla ım göz 

önüne alınmı tır ve bu çerçevede ö renme alanları belirlenmi tir. Ö renme alanlarının

altında ünitelere ve konulara yer verilmi tir. Ö renme alanı; birbiri ile ili kili beceri, tema, 

kavram ve de erlerin bir bütün olarak görülebildi i, ö renmeyi organize eden yapı olarak 

tanımlanmı tır. DKAB dersi için belirlenen yedi ö renim alanı (1) inanç, (2) ibadet, (3) Hz. 

Muhammed, (4) vahiy ve akıl, (5) ahlak ve de erler, (6) din ve laiklik ve din, (7) kültür ve 

medeniyettir.

Eski ve büyük oranda yeni DKAB programında da slamın bir dünya dini olarak ele 

alınmadı ı gözlenmektedir. slamiyetin ilk do u  dönemi ve kaynaklarından bahsedilmekte, 

daha sonra ise Türkiye’de bizlerin anladı ı slam anlayı ına geçilmektedir. Tarihte ve 

günümüzde, farklı co rafya ve topluluklar tarafından slamiyetin algılanması ve ya anması

üzerinde durulmamaktadır. Di er bir ifade ile milliyetçi dü ünce ile barı ık bir slam anlayı ı

öne çıkarılmaktadır. çerik olarak slam ö retiminde, Türk seküler anlayı ı ile uyumlu olan 

slam dininin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarına yer verildi i ve sosyal boyutuna büyük 

ölçüde yer verilmedi i gözlenmektedir. Ayrıca yeni programda, dinin sunumunda genelde 

teolojik perspektiften daha çok sosyal bilimler bakı ının öncelendi i anla ılmaktadır.

De erler ö retimine programda do rudan yer verilmesi bir yeniliktir. Son yıllarda dünyada 

de er odaklı bir e itim anlayı ı giderek be eni kazanmakta ve bir dersin sınırları dı ında

okul kültürü içerisinde de erlerin nasıl kazandırılaca ı tartı ılmaktadır. De erler ö retimine

katkı potansiyeli yüksek olan DKAB ö retim programında de erler ö retimine yer verilmesi 

anlamlıdır. Programda içselle tirilmesi istenen ba ımsızlık, bilimsellik gibi modern 

de erlerle misafirperverlik, alçak gönüllülük gibi geleneksel de erlere birlikte yer verilmi tir.

Bu, geleneksel de erlerle modern de erler arasında bir denge kurulmaya çalı ıldı ının

göstergesidir. Ancak mantıksal olarak birbirinden farklı olan bu de erlerin, tutarlı olarak 

nasıl verilece i veya bunun mümkün olup olamayaca ı üzerinde dü ünülmelidir. De erlerin

ö retimine ö retim programında yer verilmesi bir geli me olmakla birlikte, de erlerin nasıl

ö retilece i üzerinde çalı ılması gereken bir konudur. 

Eski DKAB ö retim program›nda sorumluluklar merkezli bir vatanda lık bilinci ön planda 

iken, yeni programda hakları temele alan bir vatanda lık ve onun dinle ili kilendirilmi

ekline yer verildi i görülmektedir. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok 

gündeme gelen ve bireyin haklarını önceleyen nsan Hakları anlayı ının programa yansıdı ı

anla ılmaktadır.

Yeni programın önceki programdan farklıla tı ı önemli ayrımlardan biri de ö renme

çıktıları için kullanılan terminolojidir. Önceki programda “amaç” ve “hedef” davranı lardan

bahsedilirken, yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazanım” ifadesi 

kullanılmı tır. Bu kullanımın programın benimsedi i felsefi yakla ıma uygun oldu u

söylenebilir. Programda “kazanım” sözcü ü kullanılarak daha çok ö renciyi merkeze alan 

bir tutum takınılmı tır. Kazanımların, e itim sürecinin sonunda ö rencilerin edinecekleri 

bilgi, de er, beceri ve tutumları kapsadı ı; dolayısıyla, ö rencilerin ö renme alanlarındaki

geli melerinin, kazanımların edinilmesine ba lı oldu u; kazanımların, programda 

ö rencilerin geli im düzeyine ve ö renme alanının özelli ine göre verilmi  oldu u;

kazanımların yazılımında genelde bir mantık bütünlü ünün gözetildi i görülmektedir. 
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Yeni DKAB ortaö retim programında ö renme-ö retme süreçleri ve ö retmenin rolü önceki 

programa göre daha ayrıntılı bir ekilde ele alınmı tır. Bilgi ve becerilerin kazanımı ile ilgili 

uygulama sürecine yönelik öneriler yapılmı  ve “Etkinlik Örnekleri” verilmi tir. Etkinliklerin 

örnek niteli inde oldu u ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel artlar dikkate 

alınarak esnek olmanın gere i üzerinde durulmu tur. Önceki programda, ö renme-ö retme

durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamı ken, yeni programda ö retmenin önünü 

açan, neyi nasıl yapaca ına yönelik ayrıntılı açıklama ve bilgileri içeren “Ö retmen Bilgi 

Notları”na yer verilmi tir. Yeni programda, eskisine oranla ö renme-ö retme sürecinde daha 

fazla araç-gereç kullanımının özendirildi i ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildi i

görülmektedir.

Yeni ö retim programında, ö retmene “ö retici” yerine “ortam düzenleyici”, “yönlendirici” 

ve “kolayla tırıcı” roller yüklenmektedir. Ö retmenin temel rolü ö renme-ö retme

ortamını düzenlemek, etkinlikler konusunda ö rencilere rehberlik yapmaktır. Ö retmene

rehberli in yanı sıra i birli i sa layıcı, yardımcı, kolayla tırıcı, kendini geli tirici, planlayıcı,

yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, sa lık ve güvenli i sa layıcı roller verilmi tir.

Son olarak, yeni DKAB ö retim programının slam dı ı dinlerin ö retimine objektif 

yakla ımı, din içerisindeki ço ulculu a göreceli olarak yer vermesi, slam ö retiminde

teolojik yakla ım yerine dinbilimsel yakla ımı ön plana çıkarması, konuların açıklamasında

rasyonelli i ve ele tirel dü ünceyi önemsemesi gibi açılardan önceki programa göre dersin 

adına uygun olarak din kültürü olma yönünde önemli bir mesafe kaydetti i söylenebilir.

SLAM ÇER‹S‹NDEK‹ ÇO ULLUK BA LAMINDA ALEV‹L‹K

Modern, ço ulcu din e itimi anlayı ı, okullarda din derslerinde bir din içerisindeki 

farklılıkları da dikkate alarak ö retmeyi öngörmektedir. Bu farklılıklar, bir din içerisindeki 

farklı mezheplerin görü leri olabilece i gibi bir din içerisindeki yeni geli en teolojik ve 

sosyolojik yorumları da içerebilmektedir. Bu çerçevede son zamanlarda okullarda DKAB dersi 

ile ilgili tartı maların yo unla tı ı Alevili e yeni programda nasıl yer verildi i konusunu 

ilgili farklı yakla ımları da göz önüne alarak özetlemeye çalı alım.

Alevili e DKAB programında yer verilmesine kar ı olanların argümanların bazılar›n›

kısaca öyle sıralayabiliriz:

(1) Alevilik tanımındaki belirsizlik: Alevilik DKAB programı içerisinde bir mezhep 

mi, tarikat mı, dinî gelenek olarak mı ele alınacaktır? Ayrıca Alevi gruplar arasında bile, 

kendilerini nasıl tanımlayacakları konusunda bir uzla ı bulunmadı ı belirtilmektedir. 

(2) Mevcut programların mezhepler üstü olu u: Yeni DKAB ö retim programın›n

mezhepler üstü dinler açılımlı bir program oldu u iddia edilmektedir. Dolayısıyla Sünnî 

anlayı a göre bir slam ö retilmedi i için Alevi yorumuna göre bir slam ö retisine de gerek 

olmadı ı do rudan veya dolaylı olarak öne sürülmektedir. 

(3) Din derslerinin yapısını kökten de i tirme olasılı ı: Bu çerçevede okullarda DKAB 

derslerinde Alevilik konusuna yer verildi i takdirde bunun ileride müstakil Alevilik dersine 

yol açabilece i yönündeki endi eler görülmektedir.

Alevili e derste yer verilmesine taraftar olan görü leri de öyle sıralayabiliriz:

(1) Yükselen ço ulculuk trendi: Özellikle üyesi olmaya çalı tı ımız AB ülkelerindeki 

e itimde ve okullarda veriler din derslerinde ço ulcu anlayı lar ön plana çıkmaktadır. Devlet 

okullarındaki dinî farklılıkları görmezden gelmek yerine, din derslerinin toplumdaki dinî 

gelenekleri yansıtması öngörülmektedir. Bu çerçevede DKAB derslerinde slam içerisindeki 
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ço ulculu un gere i olarak, Alevili e yer verilmesinin anlamlı olaca ı ileri sürülmektedir. 

(2) Din ve vicdan özgürlü ü: Anayasanın 24. maddesi ile birlikte bu derslerin ilk ve 

ortaö retim kurumlarında zorunlu olması, bazı çevrelerce dinî özgürlüklere, laikli e

aykırı oldu u ve aslında bu dersin Din Kültürü olarak öngörülmesine ra men din e itimi

içeren bazı unsurlar barındırd›¤› gerekçesiyle ele tirilmekte ve zorunlulu un kaldırılması

istenmektedir. 2004 yılında, Alevi bir ö renci velisi, konuyu Avrupa nsan Hakları

mahkemesine götürmü  ve 2006’da yerel bir mahkeme de Alevi bir ö rencinin derse 

katılmama iste ini uygun bulmu tur. DKAB dersi ile ilgili bu hukukî geli meler, bu dersin 

zorunlu olarak varlı ını devam ettirebilmesi için bir mezhep veya dinin savunuculu unu

yapmadan, farklı dinî anlayı  ve gelenekleri kapsayacak ekilde yapılandırılmasının gerekli 

oldu unu göstermekte ve bu, DKAB dersinde Alevili e yer verilmesini gerektirmektedir. 

(3) Ö renci merkezlilik: Yeni pedagoji anlayı ları “çocu u”, di er bir ifade ile “ö reneni”

esas almaktadır. Türkiye’de Alevi ö renciler, DKAB derslerine girmektedir. Pedagojik yönden 

bu dersin sınıfta bulunan Alevi ö rencileri görmezden gelerek, Alevili e yer vermemesinin 

do ru olmadı ı ifade edilmektedir.

Yeni ortaö retim DKAB ö retim programında, eski programla kıyaslandı ında Alevilik-

Bekta ilik konusuna kısmen yer verildi i görülmektedir. Özellikle okuma parçalarında

Alevilik-Bekta ilikten bahsedilmesinin bir yenilik oldu u söylenebilir. Bu göreli olarak 

bir geli medir. Ancak bunun yeterli oldu u söylenemez. Çünkü okuma parçaları

ö retim sürecinde ikincil derecede bir fonksiyona sahiptir. Bu ise slamın bir yorumu ve 

kültürümüzün bir ögesi olarak Alevi gelene i hakkında yeterli bilgi vermekten uzaktır.

O halde programda konuyla ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir. slamiyeti kendi 

içerisindeki ço ulculu a yer verecek ekilde ö retim konusu yapmak yeni bir deneyimdir. 

Bu nedenle bazı endi elerin olması öngörülebilir bir durumdur. Ancak konu üzerinde 

tartı madan yeni politikalar olu turmaksızın, mevcut durumu aynen devam ettirmenin de 

bir çözüm olmadı ı ortadadır. DKAB derslerinde Alevilik meselesinin, ilgili akademisyenler, 

sivil toplum kurulu ları, Milli E itim Bakanlı ı vb. olabildi ince payda ların geni  katılımının

sa landı ı ortamlarda bilimin öncülük etti i bir zeminde tartı ılması gerekmektedir. DKAB 

dersine katılan çocukların veya ebeveynlerinin kendi dinî gelene inden bahsedilmesi 

iste inin dinî özgürlükler, bireyi ön planda tutan demokrasi anlayı ı ve bilimsellik 

perpektifinden anlamlı oldu u yadsınamaz. Ayrıca aynı ders içerisinde farklı slam

yorumunu benimseyen çocuklar›n, birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olup 

anlamaya çalı maları, Alevilik ve Sünnîlik konusunda olu an veya olu turulan önyargıların

a ılmasına da katkı sa layacaktır.

D‹ ER D‹NLER‹N Ö RET‹M‹

Dünyada, bir ülkenin din dersinin niteli ini belirlemede, ço unlu un dini dı ındaki

di er dinlere din derslerinde yer verilip verilmemesi ve yer verildi i takdirde bu dinlerin 

ö retiminde nasıl bir yakla ımın benimsendi i, önemli bir de i ken olarak kabul 

edilmektedir. Din e itiminde ço ulculuk, aynı zamanda devlet okullarında din derslerinde 

birden fazla dinin ö retilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldı ında 1982’de Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilk ve ortaö retim kurumlarında zorunlu olarak okutulmaya 

ba lamasından itibaren, hazırlanan DKAB ö retim programlarında di er dinlere yer 

verilmi tir. Dersin ismi ve amacı da slam dı ı dinlerin program içerisinde ö retim konusu 

yapılmasını gerekli kılmaktadır.
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Eski ortaö retim DKAB programındaki, slamiyetin di er dinleri bakı ını içeren, geleneksel 

din ö retimi anlayı ının ve dinlere batıl olan ve olmayan tarzındaki derecelendirmeye 

yönelik üslubun yeni programda terk edildi i görülmektedir. 

Dinlerle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra dinlerde ortak olan konulara de inilmesi, di er

dinleri anlamaya ve dinlerin özde birçok açıdan benzer özelliklere sahip oldu una vurgu 

yapılması, ço ulcu bir din e itimi açısından olumlu bir adımdır. Eski programlarda ve 

özellikle de ders kitaplarında Hristiyanlık ve Yahudilikle, slam arasındaki benzer yönlerden 

öte, farklıl›¤›n ve bu dinler arasında sorunlu olan boyutların öncelendi ini dü ünecek

olursak, yeni programdaki bu de i im daha iyi gözlenebilecektir.

Yeni programda 7 ö renme alanı bulunmaktadır ve ortaö retimin de 4 yıl oldu u

dü ünülecek olursa, 28 temel ünite bulunmaktadır. slam dı ı dinlere ise 3’e yakın temel 

ünite ayrılmaktadır. Nicelik olarak % 10 civarında di er dinlere yer verilmektedir. Bu 

oranın yeterli oldu unu söylemek oldukça zordur. Özellikle, üyesi olmaya çalı tı ımız AB 

ülkelerinin halklarının büyük ço unlu unun Hristiyan dinine ba lı oldu u dü ünülecek

olursa en azından Hristiyan din ve kültürüne özel bir önem verilmesi ve daha geni ekilde

programda yer alması gereklidir.

Yeni DKAB ö retim programında di er dinlerin sunumunda, bilimsel ve ötekini 

yargılamadan anlamaya çalı an ço ulculuk yönünde bir de i imin oldu unu

anla ılmaktadır. Yeni programların di er dinleri objektif olarak ö retmeyi öngören 

“din hakkında” ö renme modelini geleneksel “dini ö renme” modeline tercih etti i

görülmektedir. Din hakkında ö renme tarzı, e itimsel de eri yönünden tartı ılabilir. Onun 

yerine “dinden ö renme” olarak ifadelendirilebilecek din ile ilgili kutsal metinler ve onu 

günümüzde ya ayan inananların fert, aile ve sosyal hayatlarındaki yansıma ve yorumlarını

da içeren bir yakla ımın, pedagojik olarak ö rencilerin ilgisini daha çok çekece i bir 

gerçektir.

UYGULAMAYA YÖNEL‹K ÖNER‹LER

Kapsamlı ve iyi organize edilmi  ö retmen e itimine gereksinim vardır. Yeni bir ö retim

yakla ımına göre hazırlanan ve ö retmenlerden farklı roller beklenen DKAB programının

ba arılı olması için programın yapısı, felsefesi ve uygulamasına yönelik bilgilerin, hızlı

bir ekilde ö retmenlere verilmesi gerekmektedir. Ba ta bran  ö retmenleri olmak üzere, 

verilecek hizmet içi e itim aktiviteleri için Milli E itim Bakanlı ı tarafından rehber program 

hazırlanması ve bu e itimi verecek e itmenlerin bilgilendirilmesi faydalı olacaktır.

Ö retmenlerin formasyonu, bu programın sa lıklı bir ekilde uygulanabilmesi için kritik 

ba arı faktörüdür.

Uygulamada daha ba arılı olabilmek için ortaö retim DKAB ders kitaplarının ve ö retmen

kılavuz kitaplarının, programın yapı ve felsefesine uygun olarak hazırlanması ve yeni 

ö retim yılına yeti tirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca yeni e itim anlayı ına göre 

yardımcı araç-gereçler ve materyaller hazırlanmalı ve okullarda kullanılır halde olmalıdır.

Bu programın uygulanması için sınıf mevcutlarının istenilen düzeye çekilmesi 

gerekmektedir. Kalabalık sınıflarda yeni programın uygulanması daha zordur. Sınıf

mevcutlarına göre etkinliklerin nasıl yapılaca ı ile ilgili çalı malar yapılmalı ve ö retmenler

bu konuda bilgilendirilmelidir. Sınıfların çok kalabalık oldu u okullarda bu programın nasıl

uygulanaca ı da yanıtlanması gereken bir sorudur. 
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Programların ba arısı, de erlendirme sürecinin ne kadar sürekli oldu una ve bu sürecin 

ara tırmalarla desteklenerek programın geli tirmesine nasıl katkıda bulunaca ı ile ilgilidir. 

Yeni programların geli tirilmesi gereken en önemli yönü, de erlendirme modelinin 

eksikli idir. Yeni programın okullarda ne düzeyde uygulandı ının bilimsel olarak tespit 

edilip, öneriler geli tirilmesi bir gereksinimdir. Bu çerçevede yeni programın okullardaki 

uygulamasını ö renmeye yönelik kapsamlı ampirik bir ara tırmanın yapılması anlamlı

olacaktır.

Okulların fiziksel ve di er açılardan bu programların gerektirdi i ko ullara ne derece sahip 

oldu u, önemli bir sorudur. Bu açıdan okullar arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Yeni 

programların uygulanabilmesi için okulların fiziksel ve donanımsal (bilgisayar, kütüphane 

vb.) olarak incelenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 
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Türkiye’de e itim sistemi içerisinde dinin yeri sürekli tartı ma konusu olmu tur ve olmaya 

devam etmektedir. Bu tartı maları iki açıdan de erlendirebiliriz. lki, dinin ve dolayısıyla

din e itiminin önemli bir problem alanı olarak algılanmasıdır. Di eri ise Türk toplumunun

ya adı ı sekülerle me sürecine ra men toplum tarafından dine verilen önemin devam etmesidir. 

Aslında bu iki yorumu bir arada de erlendirmek de mümkündür. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi 

boyunca dinin devlet, e itim, toplum ve fert hayatında yerinin ne olması gerekti i konusu gündeme 

gelmi tir. Dinle ilgili bu arayı  ve tartı maların önemli bir yönünü de okullarda din ö retiminin

nasıl olması gerekti ine dair konular içermektedir. Bu konuda Türkiye oldukça zengin bir deneyime 

sahiptir. Okullarda din derslerine hiç yer vermemekten, seçmeli ders olarak yer verilmesine, nihayet 

zorunlu ders haline gelmesine kadar farklı seçenekler denenmi tir. Bu tecrübeler so ukkanlılıkla analiz 

edildi i takdirde gelecekte olu turulacak din e itimi politikalarına önemli katkılar sa lanacaktır.

Belirli bir dönem için geli tirilen bir din veya din e itimi politikasının de i en artlar göz önüne 

al›narak yeniden gözden geçirilmesinin gereklili i ortadadır. üphesiz demokratik bir toplumda din 

e itiminin ilgili payda lar tarafından tartı ılıp ele tirel de erlendirmelerde bulunulması normaldir ve 

gereklidir. Ancak bu tartı ma ortamına ço u zaman bilimsellikten daha çok ideolojik duru ların din ve 

din e itimi konusundaki pozisyonların etkin oldu u görülmektedir. Aslında din e itimi tartı maları

Türkiye’de dinin birey, toplum, e itim gibi alanlarda yerinin ne oldu u ve ne olması gerekti i

konusuyla irtibatlıdır. Di er bir ifade ile ülkelerin din e itimi politikaları, o ülkedeki bireyin ve devletin 

hayatında dinin konumundan ba ımsız de ildir. Son zamanlarda ise Türkiye’nin Avrupa Birli i’ne

tam üyelik süreci ile ba lantılı olarak din e itimi tartı malarına AB boyutu eklenmi  gözükmektedir. 

Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dahil olmak üzere din e itiminde geleneksel slam

ö retimi anlayı ının günümüz ihtiyaçlarını kar ılama konusunda yetersizli i genel kabul görmektedir. 

Di er bir ifade ile de i im ihtiyacı kendini hissettirmektedir. Fakat içerik ve yakla ım yönlerinden nasıl

bir din ö retilmesi gerekti i konusunda ise bir arayı  söz konusudur. Yakın zamanda gençlikle ilgili 

kapsamlı deneysel bir ara tırmanın1 sonucu, liseli ö rencilerin din e itiminin hem geleneksel hem de 

modern amaçlarını benzer düzeyde onayladı ını göstermektedir. Bu ise genel olarak da okullarda din 

ö retimi anlayı ı yönünden bir geçi  döneminde olundu unu desteklemektedir. Bu çerçevede ERG 

gibi sivil toplum kurulu larının katkılarının anlamlı ve gerekli oldu u dü ünülmektedir.

Ülkemizde okullarda din ö retiminde ya anan bu de i im sürecine verilen cevabın somut bir 

ifadesi de 2005 yılında de i tirilen yeni Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ö retim

programıdır.2 Raporda, Milli E itim Bakanlı ı Talim Terbiye Kurulu’nun 31.03.2005 tarih ve 16 

sayılı kararı ile yürürlü e giren Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö retim programı, eski 

program da dikkate al›narak E itim Reform Giri imi’nin “Ö retim Programları nceleme

ve De erlendirme” raporundaki ölçütlerden istifade edilmek suretiyle teorik düzeyde 

de erlendirilecektir. Türkiye’deki DKAB tartı malarının son zamanlarda yo unla tı ı

Alevilik ve slam dı ı dinlerin ö retimi “ slam çerisinde Ço ulluk Ba lamında Alevilik” ve 

“Di er Dinlerin Ö retimi” eklinde ayrı ba lıklar halinde yeni programla ba lantılı olarak 

G R

1 “Religion and Life 

Perspectives Among 

Adolescents in Europe” 

ba lıklı kapsamlı proje 

German Academy of Sciences 

(Alman Bilim Akademisi) 

tarafından desteklenmekte 

ve Alman Wuezburg 

Üniversitesi tarafından

koordine edilmektedir. 

ngiltere, rlanda, Polonya, 

Hollanda, Finlandiya, 

sveç, Hırvatistan, Türkiye 

ve srail projeye katılan

ülkelerdir. Ara tırmanın

Türkiye bölümü Sakarya 

Üniversitesinden Recep 

Kaymakcan tarafından

yürütülmektedir. Ara tırma

raporu yazım a amasındadır.

2 Liselere din dersi ilk 

olarak 1967 yılında iste e

ba lı olarak konulmu tur.

Aynı yıl 3 yıl denenmek 

üzere hazırlanan din dersi 

programı 1976’ya kadar 

yürürlükte kalmı tır.

1976’daki program ise iste e

ba lı din dersi ve zorunlu 

ahlak dersinin birle tirilerek

zorunlu hale getirildi i

1982’ye kadar uygulamada 

kalmı tır. 1982’de hazırlanan

DKAB ö retim programı

ise 1986 ve 1992’de esasla 

ilgili olmayan bazı sınırlı

de i ikliklerle birlikte 

2005’e kadar ortaö retimde

uygulanmı tır. Türkiye’de

1982 Anayasas›nın 24. 

maddesine göre Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi dersi 

okullarda okutulan zorunlu 

derslerdendir. 9.7.1990 

tarihindeki Bakanlar Kurulu 

Kararı ile slam dı ı dinlere 

mensup olan ö rencilere

dersten muaf olma hakkı

tanınmı tır.
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incelenecektir. Rapor yeni ortaö retim DKAB ö retim programı ve onun eski programla 

kar ıla tırılması ile sınırlıdır.

1. SLAM ÇER S NDEK‹ ÇO ULLUK BA LAMINDA ALEV L K

Geleneksel okul kültürlerinde ço unlukla “farklılıklar” görmezden gelinmi  veya en azından

kontrol altında tutulmaya çalı ılmı tır. Çünkü farklılıklar bir zenginlik olmaktan öte 

ö retimin ve ö renmenin önünde bir engel olarak görülmü tür.

Dewey ve di er reformist pedagoglardan esinlenen e itim teorilerinde çocuk merkezli bir 

yakla ım ön plana çıkmı tır. Dolayısıyla “ço ulluk” herhangi bir e itimsel aktivitenin pek 

çok yönden ba langıç noktası olarak görülmü tür. Bununla birlikte ço ulluk kavramının

anla ılmasında psikolojik perspektif kültürel olanın önüne geçmi tir.

Din e itiminde de durum kısmen böyle olmakla birlikte son zamanlarda “kültürel olana” 

dönüldü üne yönelik i aretler vardır. Artık “çocuk” ve “genç”, bir sosyo-kültürel çevrenin 

parçası olarak görülmektedir. Geli en e itimde yeni ço ulluk anlayı ı çerçevesinde bir 

e itim projesi olarak din e itimi de bu sosyo-kültürel ço ulluk ba lamında kendisini 

do rulamak, me rula tırmasını yaparak kendisine bir zemin bulmak istemektedir. Bu 

çerçevede ço ulcu bir toplumda herkese yönelik e itim veren devlet okullarındaki din 

e itiminin, ço ullu u kabul edip ona de er vermesi, temel özelliklerinden biri olarak kabul 

edilmelidir.

Geleneksel ço ulculu un okullarda din e itimine yansıması, ço unluk dı ındaki dinlerin 

de ö retim programı içerisinde yer alması ile temin edilmeye çalı ılmaktadır. Modern 

ço ulculuk ise, din e itiminde bir din içerisindeki farklılıkları da dikkate alarak ö retmeyi

öngörmektedir. Bu farklılıklar bir din içerisindeki farklı mezheplerin görü leri olabilece i gibi 

bir din içerisindeki yeni geli en teolojik ve sosyolojik yorumları da içerebilmektedir.

Okullarda din e itiminde ço ulculuk konusundaki bu kısa teorik çerçeveden sonra 

ülkemizdeki din derslerinde slam içerisinde ço ullu un bir gere i olarak Alevilik konusuna 

yer verilmesi ile ilgili bakı  açılarını de erlendirirken, bu de erlendirmemizin ba langıç

noktası yeni Ortaö retim DKAB Ö retim Programı olacaktır. Konuyla ilgili tartı ma ve 

de erlendirmeleri iki ana grupta ele alabiliriz. lki, DKAB dersinde Alevili e yer verilmesine 

olumlu ve olumsuz yakla an argümanlar, ikincisi ise Alevili e bu ders programında nasıl yer 

verilece idir.

1.1. alevili e dkab dersinde yer verilmesi konusundaki argümanlar

Öncelikle DKAB programlarında Alevili e yer verilmesi konusunda çekincesi olan bazı

görü ler u ekilde özetlenebilir:

1. Alevilik tanımlamasındaki belirsizlik: “Alevili e DKAB dersinde nasıl yer verilecektir? 

Alevilik bir mezhep mi, tarikat mı, dinî gelenek olarak mı ele alınacaktır?” gibi sorularla 

bu görü ü dile getirenler, Alevi gruplar arasında bile, kendilerini nasıl tanımlayacakları

konusunda bir uzla ı bulunmadı ını ileri sürmektedirler. Yine bu görü tekilere göre yapılan

tanımlamaların bazısı bilimsel yönden bazısı ise hukukî yönden problem olu turmaktadır.

Türkiye’deki Alevilikten mezhep olarak bahsetmenin bilimsel açıdan oldukça zor oldu u,

Türkiye Alevili inin tarihsel ve teolojik olarak mezhep olgusunu destekleyecek özelliklerinin 

bulunmadı ı bir iddia olarak gündeme gelmektedir. Öte yandan Alevili e, Bekta ilikle

ko ut olarak tasavvufî bir olu um veya tarikat denildi i takdirde ise DKAB dersinde varlı ı
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konusunda hukukî yönden sorun olu abilecektir. Çünkü bilindi i gibi tekke ve zaviyelerin 

kapatılması ile ilgili kanuna göre ülkemizde tarikatlar yasaklanmı tır. Ayrıca ileride di er

tarikatların da bu ders içerisinde kendilerinden bahsedilmesini isteyebilece i yine bu iddia 

sahipleri tarafından gündeme getirilmektedir.

Konuyla ilgili di er problematik alan ise kendi içerisinde geni  bir farklılık içeren Alevili in,

hangi yorum veya yorumlarına DKAB dersinde yer verilece idir. Bu yorumlara yer verilirken 

hangi kriterin esas alınaca ı ise dü ünülmesi gereken bir di er konudur.

2. Mevcut programların mezhepler üstü olu u: Mevcut DKAB ö retim programın›n

mezhepler üstü dinler açılımlı bir program oldu u iddia edilmektedir. Gerek slam gerekse 

di er dinler hakkında bilimsel ve ara tırmaya dayalı bilginin ön planda tutuldu u ve 

hurafeye ve yanlı  bilgilere dayalı bilgilerden uzak duruldu u ifade edilmektedir. slamla

ilgili bilgilerde Kur’an merkezli, birle tirici ve mezhepler üstü bir yakla ımın benimsendi i

ve slam kaynaklı bütün dinsel olu umları ku atacak kök de erlerin ortaya çıkarılmasına

özen gösterildi i belirtilmektedir. Dolayısıyla Sünnî anlayı a göre bir slam ö retilmedi i

için Alevi yorumuna göre bir slam ö retisine de gerek olmadı ı, do rudan veya dolaylı

olarak öne sürülmektedir. Ayrıca yine bu görü  ba lamında toplumsal barı  ve birlikte 

ya ama kültürü açısından “ayrılıkların” de il, “ortak paydaların” vurgulanması açısından da 

mezhepler üstülü ün korunması gerekti i iddiasına da de inilmelidir.

3. Din derslerinin yapısını kökten de i tirme olasılı ı: Bu çerçevede okullarda DKAB 

derslerinde Alevilik konusuna yer verildi i takdirde bunun ileride müstakil Alevilik dersine 

yol açabilece i endi eleri dile getirilmektedir. Bunun iki ekilde gerçekle me olasılı ının

bulundu u ileri sürülmektedir. lk olarak bunun bazı Alevi grupları tarafından müstakil 

Alevi dersi için bir basamak olarak kullanılaca ı ve bir ileri a ama olarak bunun yeterli 

olmadı ından hareketle müstakil bir ders istenebilece i iddia edilmektedir. kinci olarak, 

di er slam yorumları arasında Alevili e yer verilirken yapılacak kar ıla tırmanın, Alevili i

slam içerisinde, ancak slamdan birçok eyi içermeyen bir yorum olarak gösterme durumu 

söz konusu olacaktır. Bu durumun Alevi çocuk üzerinde sorgulama hissi uyandırması

ihtimali bulunmaktadır. Bu da ileride ba ımsız bir Alevi din dersi istenmesine neden olacak 

ve din derslerini gelecekte mezhebe ba lı bir modele götürme potansiyeli ta ıyacaktır. Bu 

durumda gelecekte okulların mezheplerin din dersi üzerinden bir mücadele platformuna 

dönü mesi olasılı ını içermektedir. Sonuçta bu ders, birlikte ya ama ve ulusal birli e

yardımcı olma özelli ini kaybederek, okul programlarından tamamen çıkarılmaya kadar 

gidecek bir sürece maruz kalabilecektir.

DKAB programlarında Alevili e yer verilmesi gerekti ine dair görü ler u ekilde

özetlenebilir:

1. Yükselen ço ulculuk trendi: Özellikle üyesi olmaya çalı tı ımız AB ülkelerindeki 

e itimde ve okullarda verilen din derslerinde ço ulcu anlayı lar ön plana çıkmaktadır.

Devlet okullarındaki dinî farklılıkları görmezden gelmek yerine, din derslerinin toplumdaki 

dinî gelenekleri yansıtması öngörülmektedir. AB’nin okullarda din dersleri ile ilgili üye 

devletleri ba layıcı bir kriteri bulunmamaktadır. Ancak di er derslerde oldu u gibi 

din derslerinin de Avrupa vatanda lı ına katkı sa laması ve bu derslerde ço unluk

dı ındaki dinî gelenekleri yargılamadan, onları anlamaya çalı acak ekilde yer verilmesi 

beklenmektedir. Bu çerçevede DKAB derslerinde slam içerisindeki ço ulculu un gere i

olarak, Alevili e yer verilmesinin anlamlı olaca ı ileri sürülmektedir.
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2. Din ve vicdan özgürlü ü: Son zamanlarda Türk medyasında Avrupa Konseyi’nin aldı ı

karara da göndermede bulunularak, Türkiye’nin AB sürecinde, okullarda okutulmakta 

olan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması yeniden 

gündeme getirilmektedir. Anayasanın 24. maddesi ile birlikte bu derslerin ilk ve ortaö retim

kurumlarında zorunlu olması, bazı çevrelerce dinî özgürlüklere, laikli e aykırı oldu u ve 

aslında bu dersin Din Kültürü olarak öngörülmesine ra men din e itimi içeren bazı unsurlar 

barındırd›¤› gerekçesiyle ele tirilmekte ve zorunlulu un kaldırılması istenmektedir. Bu görü

ba ta Birle mi  Milletler nsan Hakları Bildirgesi’nin 18. maddesi ve bazı uluslararası insan 

hakları konusunu içeren hukuki metinlerdeki din ve vicdan özgürlü ü ile ilgili maddelere ve 

onların okullardaki din e itimi ba lamında yorumlanmasına dayandırılmaktadır.

Avrupa nsan Hakları Sözle mesi 1. Protokol madde 2 öyledir:

“Hiç kimse e itim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, e itim ve ö retim alanında

yüklenece i görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu e itim ve ö retimin

kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılması haklarına saygı gösterir.”

Yukarıdaki metindeki ebeveynin çocuklarını kendi dinî inanç ve felsefesine göre yeti tirme

hakkından hareketle, zorunlu din dersinin kaldırılmasının gerekti ini iddia edenler 

bulunmaktadır. Aslında bu ve konuyla ilgili di er uluslararası metinlerde, do rudan

okullarda zorunlu din dersine yönelik kar ıtlık söz konusu de ildir. Burada sorun 

uradan kaynaklanmaktadır: E er din dersinde bir din veya mezhep esas alınıp, bunların

benimsetilmesine yönelik bir din e itimi veya dinî e itim verilip di er din ve mezhep 

mensupları veya inanmayanlar bu derse girmeye zorlanıyorsa, bu din ve vicdan özgürlü ü

açısından problem olu turmaktadır. Ayrıca bu maddenin bir yorumuna göre, bu madde 

belirli bir din ve inanca ba lı olarak okul kurulması hakkını da vermektedir.

Yakın dönemde konuyla ilgili iki olay ya anmı tır. lk olarak, 2004 yılında stanbul’da bir 

Alevi ö renci velisi DKAB dersinde Alevilikten bahsedilmeyip, Sünnî slamın benimsetilmeye 

çalı ıldı ını ve bunun ebeveynin çocuklarını kendi dinî inanç ve felsefesine göre e itim

hakkını ihlal etti ini savunarak mahkemeye ba vurmu tur. Ö rencinin bu dersten muaf 

olma iste inin mahkemeler tarafından reddedilmesi üzerine veli, Avrupa nsan Hakları

Mahkemesine’ne ba vurmu tur. Henüz mahkeme sonuçlanmamı tır. Ancak 2005 yılında

ilgili mahkemenin savunma için Milli E itim Bakanlı ı’na sordu u sorulardan birisi Alevilik 

konusuna zorunlu DKAB derslerinde yer verilip verilmedi idir. 2006 yılında ise stanbul’da

bir yerel mahkeme Alevi bir ö renci velisinin DKAB dersine katılmama iste ini kabul 

etmi tir. DKAB dersi ile ilgili bu hukukî geli meler, bu dersin zorunlu olarak varlı ını devam 

ettirebilmesi için bir mezhep veya dinin savunuculu unu yapmadan, farklı dinî anlayı  ve 

gelenekleri kapsayacak ekilde yapılandırılmasının gerekli oldu unu göstermektedir. Bu 

ba lamda DKAB dersinde Alevili e yer verilmesinin uygun olaca ı dü ünülmektedir.

3. Ö renci merkezlilik: Yeni pedagoji anlayı ları “çocu u”, di er bir ifade ile “ö reneni”

esas almaktadır. Türkiye’de okullarda Alevi ö renciler e itim görmekte ve DKAB derslerine 

girmektedir. Pedagojik yönden bu dersin sınıfta bulunan Alevi ö rencileri görmezden 

gelerek Alevili e yer vermemesinin do ru olmadı ı ve özellikle de devlet okullarında

ayrımcılık yapıldı ı iddia edilmektedir. Bu nedenle Alevilik konusuna DKAB programlarında

yeterli düzeyde yer verilerek, bu dinî gelene e mensup ö rencilerin göz önüne alınmasın›n

dersten beklenen akademik verim, birlikte ya ama kültürüne katkı ve Sünnî ve Alevi slam

yorumlarını benimseyen ö rencilerin birbirlerini dönü türmeye çalı madan anlamas›na 

katkı sa lanabilece i ifade edilmektedir.
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1.2. dkab programında alevilik

DKAB dersinde Alevilik konusuna yer verilmesi ile ilgili farklı görü lere de inildikten sonra 

bu bölümde yeni ortaö retim DKAB programında konuya nasıl yer verildi i incelenecektir.

Alevilik konusuna en geni  anlamda programda okuma parçalarında yer verilmektedir. 

Dört yılı kapsayan ortaö retim DKAB programında 9 okuma parçası bulunmaktadır. Dokuz 

okuma parçasının be inin Alevilik ve Bekta ilikle ilgili metinler oldu u görülmektedir. Bu 

okuma parçalarını öyle sıralayabiliriz:

1. Hz. Fatıma ve Aile Fertleriyle li kileri (9. sınıf)

2. Hacı Bekta  Veli’nin Makalat Adlı Eserinde Tevhit ve nanç Esasları (10. sınıf)

3. Hz. Ali’nin Örnek ahsiyeti ve badetin Önemine Dair Sözleri (10. sınıf)

4. Barı  ve Karde lik (Cebbar Kulu) (11. sınıf)

5. Hacı Bekta  Veli’nin Makalat’ından Dört Kapı Kırk Makam (12. sınıf)

12. sınıfta “ slam Dü üncesinde Tasavvufî Yorumlar” ö renme alanı içerisinde, 

kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar arasında Yesevilik, Mevlevilik ve Ahilikle 

birlikte Alevilik-Bekta ilik dü üncesi konusuna yer verilmektedir.

11. sınıf “ slam Dü üncesinde Yorumlar” ö renme alanında ilk defa 4 Sünnî Fıkhî-Amelî

mezheple birlikte “Caferilik” mezhebine yer verildi i görülmektedir. Ayrıca aynı sınıfın “Hz. 

Muhammed’in Örnekli i” ö renme alanı içerisinde “Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi” konusu 

bulunmaktadır.

Yeni ortaö retim DKAB ö retim programında eski programla kıyaslandı ında Alevilik-

Bekta ilik konusuna kısmen yer verildi i görülmektedir. Özellikle okuma parçalarında

Alevilik-Bekta ilikten bahsedilmesinin bir yenilik oldu u söylenebilir.

Yeni ortaö retim programında Alevilikle ilgili durum tespitinden sonra, sonraki bölümde 

DKAB derslerinde slam içerisinde ço ulculuk çerçevesinde Alevili in ö retim konusu 

yapılması de erlendirilecektir.

1.3. de erlendirme ve öneriler

Yeni programda okuma parçası a ırlıklı da olsa Alevili e yer verilmesinin göreli olarak 

bir geli me oldu u söylenebilir. Ancak bunun yeterli oldu u söylenemez. Çünkü okuma 

parçaları ö retim sürecinde ikincil derecede bir fonksiyona sahiptir. Alevilik ve Bekta ilik

dü üncesi konusu da bir ö renme alanının bir konusu olarak geçmektedir. Bu ise Alevi in

slamın bir yorumu ve kültürümüzün bir ögesi olarak Alevi gelene i hakkında yeterli bilgi 

vermekten uzaktır. O halde programda konuyla ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir. 

slamiyeti kendi içerisindeki ço ulculu a yer verecek ekilde ö retim konusu yapmak 

yeni bir deneyimdir. Bu nedenle bazı endi elerin olması öngörülebilir bir durumdur. 

Ancak konu üzerinde tartı madan yeni politikalar olu turmaksızın mevcut durumu aynen 

devam ettirmenin de bir çözüm olmadı ı ortadadır. DKAB derslerinde Alevilik meselesinin, 

ilgili akademisyenler, sivil toplum kurulu ları, Milli E itim Bakanlı ı vb. olabildi ince

payda ların geni  katılımının sa landı ı ortamlarda, bilimin öncülük etti i bir zeminde 

tartı ılması gerekmektedir. DKAB dersine katılan çocukların veya ebeveynlerinin kendi dinî 

gelene inden bahsedilmesi iste inin dinî özgürlükler, bireyi ön planda tutan demokrasi 

anlayı ı, bilimsellik perpektifi yönünden anlamlı oldu u yadsınamaz. Ayrıca aynı ders 
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içerisinde farklı slam yorumununu benimseyen çocuklar›n birbirlerinin kültürleri hakkında

bilgi sahibi olup anlamaya çalı maları, Alevilik ve Sünnîlik konusunda olu an veya 

olu turulan önyargıların a ılmasına da katkı sa layacaktır.

Ortaö retim DKAB ö retim programında Alevili e daha kapsamlı yer verilmesi için iki 

seçenek önerilebilir. Birinci seçenekte, ö retim alanlarında do rudan din ve ahlakla ilgili 

konular i lenirken, Alevi dinî yorumunun bakı  açısına yer verilebilir. Örne in, ibadet 

ö renme alanı içerisinde slamda namaz, oruç, hac vb. konulara Sünnî slam anlayı ına

mevcut programlarda yer verildikten sonra, Alevi gelene inde bu konularda farklı olan 

yönler betimsel (descriptive) olarak açıklanabilir. Bunu di er ö renme alanlarında da 

yapmak olasıdır. Bu bir anlamda kar ıla tırmalı bir din e itimi yakla ımıdır.

kinci seçenek ise, her sınıf için öngörülen 7 ö renme alanına müstakil “Alevilik” ba lı ı

altında yeni bir ö renme alanının eklenmesi tarzında olabilir. Ortaö retimin 4 yıllık süresi 

içinde her yıl Alevili e ait ö renme alanında inanç, ibadet, ahlak, gelenek vb. yönleri 

kapsayan bilgiler sunulabilir. Buna din e itiminde sistem yakla ımı da diyebiliriz. Bir 

konu anlatılırken Sünnî ve Alevi slam yorumları birlikte de il, ayrı ö renme alanlarında

kar ıla tırma yapmaksız›n verilmektedir. En azından ilk a amada ikinci seçene in daha 

uygulanabilir oldu unu iddia etmek daha olasıdır. lk seçenek tercih edildi inde yeni 

bir deneyim oldu u için ö renci ve ö retmenlerin hazır bulunu luk düzeyleri bakımında

yetersizli inden kaynaklanan sorunların ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Örne in, sınıf

ortamında oruç konusu i lenirken, Alevi ve Sünnî anlayı ı farklılık göstermektedir. Bir dinî 

konuya farklı açılardan bakabilmek ve de erlendirebilmek, pedagojik açıdan, ço ulculuk

açısından ve dinî konulara ele tirel bakabilme açısından bir fırsat olsa da Alevi ve Sünnî 

slam gelene ine ba lı ö renciler açısından ö retim iyi planlanmadı ı takdirde hangi dinî 

yorumun daha üstün oldu u tartı masına neden olma potansiyeli oldukça yüksektir.

Alevilik ve din dersi ba lamında üzerinde dü ünülmesi gereken noktalardan biri de 

hangi Alevi yorum ve yorumlarına yer verilece idir. slamiyetin ortak temel yönlerinden 

bahsedildikten sonra, Alevi yorumunun farklıla tı ı konular üzerinde durulabilir. Burada 

ise u soru akla gelmektedir? Türkiye’deki Alevi yorumlarından hangisine yer verilecektir? 

üphesiz bütün Alevi yorumlarına din dersi sınırları içerisinde yer vermek mümkün 

olmayacaktır. Türkiye’de varolan Alevilik içerisindeki ço ullu u da birle tirme imkânı

olmadı ına göre çözüm ne olabilir? Olası çözümlerden biri Türkiye’deki Alevi yorumlarından

ana grubu olu turan birkaç yoruma, herhangi birini savunmaksızın veya ele tirmeksizin yer 

vermektir. Alevi slam yorumuna yer verirken, bu gruplar kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa 

o ekilde DKAB programında yer alabilir. Bir anlamda Alevili in sunumunda fenomenolojik 

bir din e itimi yakla ımı benimsenebilir. Alevilik konularının anlatısında teolojik yönlerden 

daha çok, ya ayan Alevilikten bahsedilmesi slamiyetin farklı yorumlarını benimseyen 

ö rencilerin birbirini daha iyi anlamalarında katkı sa layacaktır. Bu model ö¤rencilerin 

slamiyetin ortak temel de erleri ile birlikte farklılıkları anlamalarına yardımcı olacaktır.

Di er bir ifade ile bir din dersi içerisinde slamiyet, farklılık içerisinde birlik prensibine 

uygun olarak ö retilecektir. Ana hatlarıyla belirtilen bu önerinin pedagojik, teolojik, 

sosyolojik, psikolojik açılardan tartı ılmaya ve geli tirilmeye gereksinim duydu u bir 

gerçektir.

Son olarak Alevi slam yorumu DKAB ö retim programlarına kapsamlı olarak dahil edilirken 

dikkat edilmesi gereken bazı yönleri vurgulamaya çalı alım.
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1. Konuyla ilgili tartı malar yapılırken, mezhebe ba lı müstakil Alevilik dersi sonucuna 

ula ılmamalıdır. Ba ımsız Alevilik din dersi, bu dersten beklenen slam dini içerisindeki 

farklı yorumları anlama ve ho görü ile kar ılama, milli birli e katkı sa lama hedeflerine 

yardımcı olmayacaktır. Ayrıca müstakil Alevilik din dersi, uluslararası düzeyde her geçen 

gün daha fazla destek bulan bir din dersinde farklı inançların ö retilmesi yakla ımlarıyla

da örtü memektedir.

2. DKAB ö retim programları ve ders kitaplarında, siyasal Sünnî ve Alevi slam

anlayı larına yer vermekten özenle kaçınılmalıdır.

3. slam içerisindeki ço ulculu u kapsayacak ekilde din dersi yakla ımı yeni bir uygulama 

oldu u için ba arıya ula masına azami gayret gösterilmelidir. Ö retmenler hizmetiçi 

e itim yoluyla Alevilik ve di er dinî gruplarla ilgili bilgilendirilmeli ve özellikle Alevilik 

konusunda yeterli ders materyali geli tirilmelidir.

2. D‹ ER D‹NLER‹N Ö RET‹M‹

Dünyada bir ülkede din dersinin niteli ini belirlemede, ço unlu un dini dı ında di er

dinlere din derslerinde yer verilip verilmemesi ve yer verildi i takdirde bu dinlerin 

ö retiminde nasıl bir yakla ımın benimsendi i, önemli bir de i ken olarak kabul 

edilmektedir. Din e itiminde ço ulculuk, aynı zamanda devlet okullarında din derslerinde 

birden fazla dinin ö retilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldı ında 1982’de Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilk ve ortaö retim kurumlarında zorunlu olarak okutulmaya 

ba lamasından itibaren hazırlanan DKAB ö retim programlarında di er dinlere yer 

verilmi tir. Dersin ismi ve amacı da slam dı ı dinlerin de program içerisinde ö retim

konusu yapılmasını gerekli kılmaktadır. Farklı dinlerin kendilerine bu ders içerisinde yer 

bulabilmesi, dersin Anayasal amacına ve ho görü kültürünün dinî açıdan olu masına katkı

sa layacaktır. Bu bölümde yeni ortaö retim DKAB ö retim programında slam dı ı di er

din ve inançlara hangi düzeyde ve nasıl yer verildi i sunulacak ve konuyla ilgili öneriler 

sıralanacaktır. Öncelikle okullarda di er dinlere yer verme açısından üç tür din e itim

anlayı ından kısaca bahsedildikten sonra, di er dinlerin ö retiminde u anın ve de i imin

daha iyi anla ılmasına yardımcı olmak için eski program ve ders kitaplarında di er dinlerin 

sunumuna de inilecektir.

2.1. din yakla ımları

Okullardaki din e itimi yakla ımlarını ba ka ekilde sınıflandırmak mümkünse de biz son 

yıllarda literatürde kabul gören üç din e itiminin yakla ımını özetlemeye çalı alım. Bu 

di er dinlerin ö retimi açısından yeni ortaö retim DKAB ö retim programının pozisyonunu 

kavramsal olarak anlamaya yardımcı olacaktır. Bu yakla ımlar, dini ö renme, din hakkında

ö renme ve dinden ö renmedir.

Dini ö renme, din e itimi programı içerisinde tek bir dine yer veren ve ö retilen

dinin benimsenmesini veya inancın güçlenmesini hedefleyen din e itimi yakla ımıdır.

Ö retmenlerin de dine inananlar olması beklenmektedir. Bu din e itimi yakla ımına

geleneksel ve savunmacı din e itimi de denilmektedir. Ço unlu un dini dı ında bir 

din ö retildi i durumda, di er dinlerin ö retimine ço unluk dini bakı  açısına göre yer 

verilir. Bu modelin versiyonları, farklı din veya mezhep inancına sahip ki ilere ayrı ayrı din 

dersine de imkân tanımaktadır. Buna aynı zamanda paralel dini ö renme de denilmektedir. 

Dünyada, uzun yıllar okullarda din e itiminde bu yakla ım etkin olmu tur. Bu din e itimi
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yakla ımı ço ulculuk dü üncesinin toplumda yaygınla ması ile birlikte sorgulanmaya 

ba lanmı tır.

Din hakkında ö renme, geleneksel dinî ö renme yakla ımının günümüz seküler ve ço ulcu

toplumlarında yetersizli ine kar ı bir tepki olarak ortaya çıkmı tır. Din dersi içerisinde farklı

dinlere de yer verilebilir. Dinler dı tan bakı  (outsider) açısına göre ö retilmeye çalı ılır.

Bu çe it din e itimi, “kar ıla tırmalı din e itimi” olarakta da adlandırılabilmektedir. Dinî 

çalı malar anlayı ı hakimdir. Betimsel, objektif, tarihsel ve ele tirel özelliklerinden dolayı

“din hakkında ö renme” olarak adlandırılan bu yakla ım herhangi bir dine haksız üstünlük 

sa lamayı hedeflemez. Dinlerin objektif olarak içeriklerine güdülenme e ilimi ta ıması,

e itimsel yönden zayıf yönünü olu turmaktadır. Bu ise ö rencilerin derse olan ilgilerini 

azaltmaktadır. Bu tür din e itim yakla ımı, ö rencilerin dünyası ve ilgilerini göz önüne 

almadı ından, onların ahlaki ve manevi de er arayı larına katkısı son derece sınırlıdır.

Dinden ö renme, e itimsel de eri oldukça fazla olan ve ö rencinin ihtiyaçlarını merkeze 

alan bir din e itimi yakla ımıdır. Dinî ö renme ile dinden ö renme arasındaki temel 

fark, ilkinde ö renciden, ö retilen dinin inanç ve uygulamalarına katılması istenmesidir. 

Dinden ö renmede ise ö renci ile dinî içerik arasındaki mesafe korunur. E itim programını

ekillendirmede dinî içerik yerine, ö rencilerin hayatı ve dünyası belirgin unsurdur. 

Temel soru udur: Çocuklar ve gençler ne ölçüde ve hangi yollarla din e itiminden

fayda sa layacaklardır? Ba lıca amacı insancılla tırmak olan dinden ö renme yakla ımı

ö rencilerin ahlaki ve manevi geli imine önemli katkılar sa layacaktır. Dinî ö renme ve 

din hakkında ö renme yakla ımlarında, din ya çocukların ça rılıp benimsetilecek bir inanç 

objesi ya da ele tirel çalı maya uygun bir konu olarak ö retilmektedir. Dinden ö renme

yakla ımında ise din, çocuklar ve ö retmenlere odaklanır ve onlar için ö retilir. Dinin 

kendisi insancılla ma sürecine yardımcı olmaktadır. Bu yakla ımda ana hedef çocu un

e itimine katkıda bulunmaktır. Bu sebeple bu yakla ım “e itimsel din e itimi” olarak 

da adlandırılmaktadır. Dinden ö renme yakla ımına di er bir ifade ile pedagoik açıdan

uyarlanmı  din hakkında ö renme yakla ımını da diyebiliriz. 

2.2. eski programlarda di er dinlerin ö retimi

Eski DKAB ders programları ve özellikle de ders kitapların›n analizi sonucunda di er dinlerin 

ö retimi ile ilgili a a ıdaki sonuçlara ula ılabilir.

1.  Di er dinlerin ö retiminde savunmacı (confessional) bir din e itimi yakla ımı hakimdir. 

Bunu ders kitaplarında ilk ba ta dinlerin tasnifi konusunda görmek mümkündür. Öteki 

dinlere kar ı geleneksel slami bakı  açısından hareketle dinler, ilahi olan ve olmayan 

olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. lahi olan dinler kategorisine Yahudilik, Hristiyanlık

ve slamiyet dahil edilmektedir. lahi dinler de kendi içerisinde aslı bozulan ve 

bozulmayan ilahi dinler olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. slamiyet ise aslı bozulmayan 

tek ilahi din olarak zikredilmektedir. Di er dinler hakkında herhangi bir anlatıma

girmeden, tanımlayıcı ve sınıflandırıcı bir yakla ımla slamiyetin di er dinler üzerindeki 

üstünlü ü ifade edilmekte ve di er dinler sonuçta aslından saptırılmı  veya gerçek 

olmayan din sınıfı içerisinde de erlendirilmi  olmaktadır.

2.  Dinlerin sunumunda bu dini kendi kavramlarıyla anlamak yerine, slamiyetin din 

anlayı ına göre Hristiyanlıktaki kutsal kitap, peygamberlik vb. kavramlar ölçüt alınarak

ö retilmeye çalı ılmaktadır. Örne in, slamiyetteki Allah tarafından Cebrail aracılı ı ile 

peygambere vahyedilen ve peygamber döneminde ezberlenen ve yazılarak muhafaza 
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altına alınan bir kutsal kitap anlayı ı esas alındı ında günümüzde slam dı ında

hiçbir dinin kutsal kitabı bu kritere uymamaktadır. Dolayısıyla do rudan veya dolaylı

olarak di er dinlerin kutsal kitaplar›nın bozuldu u sonucu çıkmaktadır. Oysaki di er

dinlerin farklı kutsal kitap kriterleri olabilmektedir. Özellikle Hristiyanlık ve Yahudili in

sunumunda slamiyetin geleneksel ehli kitap anlayı ı belirleyici olmaktadır.

3.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında di er dinlere verilen sınırlı yerde slam ile 

bu dinler arasındaki polemiksel konulara a ırlık verilmektedir. Örne in Hristiyanlıkla

slamiyet arasında teolojik yönden tartı manın yo un oldu u Hz. sa’nın çarmıha

gerilmesi, ncil’in mahiyeti vb konular.

4.  Di er dinlerin ö retiminde bu dinlerin ya ayan ekillerinden daha ziyade, tarihsel 

formlarının ön plana çıktı ı görülmektedir. Günümüzde bir din ba lısının inançlarının

fert, aile ve kültürel hayatı üzerindeki etkisine ve ya anı ekline yer verilmedi i

anla ılmaktadır. Dinler, monolitik olarak sunulmakta ve bir din içerisindeki ço ulculu a

yer verilmemektedir.

2.3. yeni programda di er dinler

Yeni ortaö retim DKAB programında di er dinlere yer verilen ö renme alanlarını ve nasıl bir 

ba lamda yer verildi ini açıklamaya çalı alım.

1. nanç ö renme alanının 9. sınıfı kapsayan ilk ana konusu “ nsan ve Din”dir. Bu ba lık

altında insanın evrendeki konumu, din ve insan arasındaki ili kilere de inilmektedir.

Ayrıca “ nanmanın Çe itli Biçimleri” konusu içerisinde tektanrıcılık, monoteizm, 

politeizm, gnostisizm, agnostisizm ve ateizm inanma ekilleri olarak zikredilmektedir.

2. badet ö renme alanın 12. sınıftaki “Dinlerde badetler” ünitesi de tamamen dinlerde 

ibadet konusuna ayrılmı tır. Ünitede üç ana ba lık bulunmaktadır. Bu ba lıklar öyledir:   

a) Dinlerde ibadetler b) Dinlerde ibadet yerleri c) Dinlerde önemli günler ve geceler.

3.  Di er dinlere yer verilen son ö renme alanı ise “Din, Kültür ve Medeniyet”tir. 12. sınıfta

“Ya ayan Dinler ve Benzer Özellikleri” ba lı ı altında dinler 4 gruba ayrılmakta ve 

bunlardan kısaca bahsedildikten sonra dinlerdeki benzer özelliklere de inilmektedir.

Son yılların popüler konularından olan dinlerde çevre bilinci ve küreselle en dünyadaki 

dinler arası ili kiler temalarına da yer verildi i görülmektedir. Ya ayan dinler u

ekilde gruplandırılarak ö retim konusu yapılmaktadır: a) brahimi dinler: Yahudilik, 

Hristiyanlık ve slamiyet b) Hint dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm c) Çin ve 

Japon dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm ve intoizm d) Geleneksel dinler.

Eski ilk ve ortaö retim DKAB program ve ders kitapları analizini göz önüne alarak yeni DKAB 

programının getirdiklerini anlamaya çalı alım.

1.   Eski programlardaki batıl olan ve olmayan tarzında, slamiyetin di er dinlere bakı ını

içeren dinleri derecelendirmeye yönelik geleneksel slam anlayı ının terk edildi i

görülmektedir. Onun yerine daha tanımlayıcı ve günümüzde uluslararası Dinler Tarihi 

veya Kar ıla tırmalı Dinler disiplininde kabul gören bir sınıflandırmanın benimsendi i

anla ılmaktadır. Di er bir ifade ile genel olarak din hakkında ö renme yakla ımının

öncelendi i görülmektedir.

2.   Eski programlarda di er dinlere göre tarihsel, teolojik ve pratik nedenlerden dolayı

Yahudilik ve Hristiyanlık ö retimi di er dinler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip 
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olmaktaydı. Program analizinde bu iki brahimi dine yeni programda bir ayrıcalık

tanınmadı ı görülmektedir.

3. nanmanın farklı biçimleri ba lı ı altında ateizm, gnostisizm gibi konulara yer verilmesi ise 

yeni bir durumdur. Muhtemelen günümüz dünyasında sayıları artan farklı inanma biçimleri 

konusunda ö rencilere tanımlayıcı temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

4. badet ö renme alanında dinlerde ibadet ve yerleri konusuna yer verilip, ahlak ve de erler

alanında niçin di er dinlere yer verilmedi inin veya niçin do rudan “Din, Kültür ve 

Medeniyet” ö renme alanında dinlere de inildi¤inin mantı ını anlamak oldukça zordur. 

Di er bir ifade ile hangi mantıksal, pedagojik gerekçe ile di er dinlerin ö retiminin programa 

yerle tirildi i programda da açıklanmamaktadır.

5.   Dinlerle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra ortak olan konulara de inilmesi, di er dinleri 

anlamaya ve dinlerin özde birçok açıdan benzer özelliklere sahip oldu una vurgu yapılması,

ço ulcu bir din e itimi açısından olumlu bir adımdır. Eski programlarda ve özellikle de ders 

kitaplarında Hristiyanlık ve Yahudilikle slam arasındaki benzer yönlerden öte, farklı ve bu 

dinler arasında sorunlu olan boyutların öncelendi ini dü ünecek olursak, yeni programdaki 

bu de i im daha iyi gözlenebilecektir.

Yeni DKAB ö retim programında, di er dinlerin sunumunda ço ulculuk yönünde, bilimsel ve 

ötekini yargılamadan anlamaya çalı an bir de i imin oldu u anla ılmaktadır. Yeni programların

di er dinleri objektif olarak ö retmeyi öngören “din hakkında” ö renme modelini “dini 

ö renme” modeline tercih etti i görülmektedir. Din hakkında ö renme tarzı e itimsel de eri

yönünden tartı ılabilir. Onun yerine “dinden ö renme” olarak ifadelendirilebilecek din ile ilgili 

kutsal metinler ve onu günümüzde ya ayan inananların fert, aile ve sosyal hayatlarındaki

yansıma ve yorumlarını da içeren bir yakla ımın pedagojik olarak ö rencilerin ilgisini daha çok 

çekece i bir gerçektir.

Yeni programda 7 ö renme alanı bulunmaktadır ve ortaö retimin de 4 yıl oldu u dü ünülecek

olursa 28 temel ünite bulunmaktadır. slam dı ı dinlere ise 3’e yakın temel ünite ayrılmaktadır.

Nicelik olarak % 10 civarında di er dinlere yer verilmektedir. Bu oranın yeterli oldu unu

söylemek oldukça zordur. Özellikle, üyesi olmaya çalı tı ımız AB ülkelerinde halkların büyük 

ço unlu unun Hristiyan dinine ba lı oldu u dü ünülecek olursa, en azından Hristiyan din ve 

kültürüne özel bir önem verilmesi ve programda daha geni ekilde ele al›nması gereklidir. Ayrıca

program Hristiyan ve Yahudi dinine mensup ö rencilerin yo un oldu u bölgelerdeki okullarda 

bu dinlere ayrılan sürenin daha fazla olmasını sa layacak bir esnekli e sahip olmalıdır.

Son olarak, Türkiye gibi dindarlık düzeyi Batı ülkelerine göre oldukça yüksek olan ve geleneksel 

ö retisinde kurtulu un ancak slamda oldu u iddiasından hareketle di er dinler konusunda 

dı layıcı e ilimin fazla oldu u bir din anlayı ın›n yayg›n oldu¤u bir ülkede, ço ulcu bir din 

e itimi anlayı ının bu dersin payda ları tarafından hangi düzeyde kabul görüp görmeyece i,

üzerinde dü ünülmesi gereken konulardandır.

3. YEN‹ ORTAÖ RET‹M DKAB Ö RET‹M PROGRAMININ 

DI  ÖLÇÜTLER BOYUTUNDAN DE ERLEND‹R‹LMES‹

Bu bölümün amacı T.C. Milli E itim Bakanlı ı, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.03. 2005 tarih 

ve 16 sayılı kararı ile ortaö retim 9, 10, 11 ve 12. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

ögretim programının, 1992 yılından beri yürürlükte olan ö retim programı ile arasındaki

farklılıklar› temele aldı ı yakla ım, içerik, amaçlar, ö renme ve ö retme durumları ve ölçme 

de erlendirme açısından kar ıla tırmaktır.
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3.1. temele alınan yakla ım

Birçok yenilik getirici bakı  açısı bulunan yeni DKAB ö retim programı hazırlanırken,

ö rencinin aktif kılındı ı program geli tirme yakla ımları ve alan ile ilgili bilimsel kriterler 

olmak üzere iki temel husus gözetilmi tir. Böylelikle yeni programda temele alınan

yakla ımlara, e itimsel yakla ımlar ve dinbilimsel yakla ımlar olmak üzere iki ba lıkta

ayrıntılı bir biçimde yer verilmi tir. Ö retim programında belirtildi i ekilde bu yakla ımları

aktardıktan sonra bazı de erlendirmelerde bulunmaya çalı alım.

Yeni programda e itimsel yakla ımlar olarak, ça da  geli meler ı ı ında ö renciyi

merkeze alan yapılandırmacı yakla ım, çoklu zeka, ö renci merkezli ö renme ve kavramsal 

yakla ım temele alınmı tır.

Bilginin, duyularımızla ya da çe itli ileti im kanallarıyla edilgin olarak alınan ya da 

dı  dünyada bulunan bir ey olmadı ını; aksine bilginin, bilen (ö renen) tarafından

kendi ya antılarına ve çevreyle etkile imine dayalı olarak yapılandırıldı ını savunan 

yapılandırmacı yakla ıma göre, ö renme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, geli im

düzeyini dikkate alma, etkili ileti im kurma, anlam kurma, uygulama ve de erlendirme

önemli kavramlar olarak ifade edilmektedir. Ö renci merkezli ö renmeyi temel alan 

yapılandırmacı yakla ım, ö renme sürecinde ö renci katılımına ve ö retmen rehberli ine

a ırlık vermektedir.

Yapılandırmacı yakla ımı destekler mahiyetteki programda kavramsal bir yakla ım da 

izlenmi tir. Din ö retiminde kavramsal yakla ım, din ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal 

temellerinin olu turulmasına daha çok zaman ayırmayı ve böylece kavramsal ve i lemsel

bilgiler arasında ili kiler kurmayı gerektirmektedir. Benimsenen kavramsal yakla ımla,

ö rencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden, dinî ve ahlakî anlamlar olu turmalarına

ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmı tır. Bu yakla ımla dinî ve ahlakî 

kavramların geli tirilmesinin yanı sıra, bazı önemli becerilerin (problem çözme, ileti im

kurma, akıl yürütme vb.) geli tirilmesi de hedeflenmi tir. Ö rencilerin aktif ekilde din ve 

ahlakı ö renirken problem çözmeyi, çözümlerini ve dü üncelerini payla mayı, açıklamayı

ve savunmayı, din ve ahlakı hem kendi içinde hem de ba ka alanlarla ili kilendirmeyi

ö renmeleri hedeflenmektedir.

Programa konu edinilen gerek slam dini ve gerekse di er dinler hakkındaki bilgilerin nasıl

ya da hangi yakla ımla elde edilebilece i hususunda da dinbilimsel yakla ım olarak Kur’an 

merkezli, mezhepler üstü ve birle tirici bir yakla ım benimsenerek, slam kaynaklı bütün 

dinsel olu umları ku atacak kök de erler öne çıkarılmı t›r. ‹nanç, ibadet ve ahlak alanlarıyla

ilgili bu de erlerin, Kur’an’la ve Hz. Peygamberin çabalarıyla olu turulan ve bütün 

Müslümanları birle tiren ortak paydalar olmasına özen gösterildi i belirtilmektedir. Di er

dinlere de yer verilerek dinler arası açılımlı bir yaklafl›mın hedeflendi i ve dersin doktrin ve 

mezhep merkezli bir din ö retimine dönü memesine özen gösterildi i açıklanmaktadır.

Yeni program için saydı ımız bu temele alınan yakla ımlara, eski ortaö retim DKAB dersi 

programında açık bir ekilde rastlanmamaktadır. Eski programda e itimsel ya da dinbilimsel 

yakla ım olarak herhangi bir yakla ımın ismi söylenmemektedir. Programın uygulanmasıyla

ilgili ilkelerden ve programın amaçlar›, özel amaçlar› ve içeri inden anla ıldı ı kadarıyla,

e itimsel yakla ım olarak ö retmen merkezli, ö rencinin daha çok hazır olarak sunulan 

bilgileri kavramasını bekleyen ve bu ekilde önceden ö rencilere belirlenmi  istendik 

davranı ları kazandırmayı hedefleyen bir yaklafl›m söz konusudur. Ö renme modeli olarak 
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di er derslerde oldu u gibi davranı çılık esas alınmı tır. slam içerisindeki ço ulculu a

yer verilmemi tir. Di er dinlerle ilgili konular, okullarda bazı sınıflarda farklı dinlere ba lı

ö rencilerin olabilece inden hareketle programa dahil edilmi tir.

E itimsel yakla ım olarak sıralananlar, okullarda yeni program anlayı ı içerisinde geli tirilen

di er konularla aynı özellikleri ta ımaktadır. Yapılandırmacı ö renme teorisinin, din 

ö retiminde hangi düzeyde uygulanabilece i, üzerinde dü ünülmesi gereken bir konudur. 

Öznelci bilim anlayı ının ö renme teorisine yansıması olarak dü ünülecek yapılandırmacı

ö renme modeli, bilgiyi her insanın kendisinin olu turdu unu ve ö renenden ba ımsız bir 

ö renmenin olmadı ını iddia etmektedir. Batıda büyük ölçüde fen bilimleri ve matematik 

alanında uygulanan bu ö renme teorisinin, din ö retiminde ne düzeyde uygulanabilece i

tartı malıdır. Çünkü dinde, fertlerin anlamasından ve algılamasından ba ımsız dini inançlar, 

doktrinler ve pratikler bulunmaktadır. Bunlara herkesin anlayı ına göre de i meyen

nesnel esaslar olarak inanılmaktadır. Dini inancın inananlar üzerindeki etkileri ve kültürel 

hayatla ileti imi ve yorumu öznel olabilir. Yapılandırmacılık konusu yeni oldu u için 

din ö retimindeki özel konumunun sınıf ortamında göz önüne alınması ve ö retmenler

taraf›ndan hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde a ırı derecede göreli olan 

bir din ö retimine neden olabilir. Bu noktada yapılandırmacı yakla ıma göre dinin doktrin, 

pratik vb. boyutlarından daha çok, dinlerin fert ve toplum ya amına etkilerinin incelenmesi 

anlamlı olacaktır.

Dinbilimsel bir din e itimi pedagojisine literatürde do rudan rastlamak oldukça zordur. 

Programı hazırlayanların tanımladı ı ekliyle dinbilimsel yakla ım, slamın temel de erleri

ve ortak yönleri konusunda do ru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Herhangi bir yorumu 

telkin etmeyi öngörmemektedir. Dinbilimsel olarak isimlendirilen bu yakla ımdan tam 

olarak ne kastedildi i yeterince açık olmayıp, oldukça eklektik bir yakla ım izlenimi 

vermektedir. Ancak bu yakla ımın önceki programlardaki geleneksel savunmacı din e itimi

yakla ımından farklı oldu u da bir gerçektir. Bu yakla ımda slamla ilgili bilgilerde Kur’an 

merkezli mezhepler üstü kök de erlere yer verildi i ifade edilmektedir. Bir yönden modern 

slam söylemini ça rı tırmaktadır. Ancak program içeri inde mübarek gün ve geceler, öte 

dünyaya u urlama gibi konulara yer verildi i dü ünüldü ünde ise bu tanımın tam geçerli 

olmadı ı görülmektedir. 

3.2. içerik 

Yeni ö retim programlarında, içeriklerin düzenlenmesinde genellikle tematik yakla ım göz 

önüne alınmı tır ve bu çerçevede ö renme alanları belirlenmi tir. Ö renme alanlarının

altında ünitelere ve konulara yer verilmi tir. Ö renme alanı, birbiri ile ili kili beceri, tema, 

kavram ve de erlerin bir bütün olarak görülebildi i, ö renmeyi organize eden yapı olarak 

tanımlanarak, DKAB dersi için yedi ö renim alanı belirlenmi tir. Bu alanlar öyledir:

1. nanç

2. badet

3. Hz. Muhammed      

4. Vahiy ve Akıl

5. Ahlak ve De erler

6. Din ve Laiklik

7. Din, Kültür ve Medeniyet
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Yeni programda ö renme alanları, 9. sınıfta ba layıp 12. sınıfa kadar devam etmektedir. 

Her sınıfta, yedi ö renme alanından her birisi için bir ünite bulunmaktadır. Örne in inanç 

ö renme alanıyla ilgili 9. sınıfta “ nsan ve Din” ünitesi i lenirken, 10. sınıfta “Allah ‹nancı”,

11. sınıfta “ nsan ve Kaderi”, 12. sınıfta ise “Dünya Hayatı ve Ahiret” ünitesi yer almaktadır.

Programın her ö renme alanı “Ö renme Alanları” ba lı ı altında, ayrı ayrı alt ba lıklar

halinde ve belli bir düzen içinde ele alınarak açıklanmı ; önemi üzerinde durulmu ; beceri 

olarak geli tirilmesine dönük genel bilgiler verilmi ; ilgili kazanımların hangi ba lıklar

altında listelendi i belirtilmi tir.

Önceki programda içerik üniteler ve alt ba lıklardan olu turulmu tur. Örne in 9. sınıf 1. 

ünitesi olan Din ünitesi, “Dinin Tanımı”, “Din ve ‹nsanlık” ve “ slam Dini Açısından Dinin 

Geli imi” ba lıklarından olu mu tur. Önceki programda, programın bu ba lıklar üzerine 

yapılandırılı ına dair herhangi bir açıklama yapılmamı tır.

Bu durumda yeni programda, programın hangi ö renme alanları üzerine yapılandırıldı ı

ilgili ba lıklar altında, gerekçesiyle birlikte belli bir düzen içinde ele alınmı tır. Önceki 

programda bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamı ; gerekçesi belirtilmeksizin ve 

yeterli bir düzen kaygısı güdülmeksizin, ünite ve konular sıralanmı tır.

Yeni programda yer alan ö renme alanların›, eski programla ortak ve farklı konularıyla

kar ıla tırarak daha yakından incelemeye çalı alım.

nanç Ö renme Alanı: Yeni programda inanç ö renme alanıyla ilgili olarak, “ nanç, bir 

tanrıya, bir dine gönülden inanma ve ba lanma anlamına gelmektedir. Dinlerin 

esasını olu turur. slam dininde, bu inancın kesin bilgiye dayalı, temellendirilmi  ve 

gönülden benimsenmi  olması gerekir’’ tanımlamasına yer verilerek, 9. sınıfta “‹nsan-

Din ‹li kisi”, 10. sınıfta “Allah ‹nancı”, 11. sınıfta “‹nsan ve Kaderi” ile 12. sınıfta

“Ahiret ‹nancı” ünitelerine yer verilmi tir.

Önceki programda ise inanç konusuna bir ö renme alanı içerisinde düzenli bir ekilde

rastlanmamakla birlikte, 9. sınıfın 1. ünitesinde “Din ve ‹nsan ‹li kisi”, 10. sınıfın 1. 

ünitesinde “ slamın ‹nanç Esasları”, 11. sınıfın 1. ünitesinde “Allah’ın Yaratma Sıfatı” ve 

yine 11. sınıfın 2. ünitesinde “Allah Alemlerin Rabbidir” konularına yer verilmi tir.

Yeni programda, ö rencilerin hazırbulunu luk düzeylerinden dolayı ö retime konu 

edilmesi zor olan ve bundan dolayı önceki ö renmelerde yeterince açık ve do ru olarak 

anla ılamayan kader ve ahiret inancı özellikle 11. sınıfta “ nsan ve Kaderi” ve 12. sınıfta

“Dünya Hayatı ve Ahiret” üniteleriyle ayrı ba lıklar halinde yer almaktad›r. slam inanç 

sistemi içerisindeki temel konumları ve hayat felsefemiz üzerindeki etkileri, bu konuların her 

seviyede do ru bir ekilde kazandır›lmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda yeni programın

içerik açısından bu eksikli i giderdi i söylenebilir.

Din ve insan arasındaki ili ki ile Allah inancı, her iki programda da yer alan konulardır. Ama 

yeni programda Allah inancının da yine daha geni  bir ekilde ele alındı ı söylenebilir. Buna 

kar ılık eski programda yer alan dinin tarihsel geli imine yeni programda yer verilmemeyip, 

inanma biçimleri konusuna yer verildi i (gnostisizm, agnostisizm vb.) görülmektedir.

badet Ö renme Alanı: Yeni programda bu ö renme alanı u ekilde tanıtılmaktadır:

“ badet, Allah’ın buyruklarını yerine getirmek, Allah’ın yarattı ı bir insan olarak ona 

ükran ifade eden davranı larda bulunmak demektir. nancını gerçekle tiren ki i,

inandı ı dinin ibadetlerini yerine getirmeye özen gösterir.” badet ö renme alanı ile 
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ilgili olarak 9. sınıfta “Temizlik”, 10. sınıfta “ slam‘da badetler”, 11. sınıfta “ slam’da

badetlerin Faydaları” ve 12. sınıfta “Dinlerde badetler” üniteleri yer almaktadır.

Yeni programda 9. sınıfta temizlik ibadet ili kisine de inilirken, gusül ve namaz abdestiyle 

birlikte teyemmüme de yer verilmektedir. Bunun yanında eski programda hiç yer almazken, 

10. sınıfta ba lıca ibadetler konusu ile namaz, oruç, zekat, hac ve kurban tanıtılmaktadır.

Ayrıca yine aynı ünitede yeni olarak ibadetlerle ilgili ilkelere de yer verildi ini görmekteyiz. 

11. sınıfta, önceki programa göre, ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarının daha 

geni  bir ekilde yer aldı ı, 12. sınıfta ise ibadetlerin, di er dinlerdeki ekillerinin ve ibadet 

mekânlarının i lendi i görülmektedir.

Eski programda ibadetler konusuna, sadece 10. sınıfın 1. ünitesinde “ slamda ibadet 

anlayı ı” ve “inanç ibadet ili kisi” ba lıklarıyla yer verilmektedir.

Yeni ilkö retim DKAB programı henüz yürürlü e girmemi tir. Uygulamada olan programda 

ise ibadetler konusunda yer alan konuların ço unlu una de inilmektedir. Aynı bilgilerin 

çok az farkla ortaö retimde tekrar edilmesi ö renciler için dersi sıkıcı hale getirebilir. 

Bu dönemdeki gençler geli im özellikleri itibar›yla, küçüklüklerinden beri çevrelerinde 

ve ilkö retimde kar ıla mı  oldukları bu ibadetlerden ziyade, dinle ilgili tartı malı ve 

felsefi konulara ilgi duymaktadırlar. Hayata anlam vermede dinin rolü onlar için önem 

ta ımaktadır. badet konularıyla ilgili ö renciden gelebilecek sorulara ö retmen zamanı

içerisinde cevap verebilir. 

Hz. Muhammed Ö renme Alanı: Yeni programda Hz. Muhammed ve bu ö renme alanıyla

ilgili u açıklamalara yer verilmi tir.

“Hz. Muhammed, Allah‘ın insanlı a gönderdi i son peygamberdir. O, getirdi i

mesajla insanlı a önemli katkılarda bulunmu , inanan ve inanmayan pek çok 

insanın saygısını kazanmı tır. nsanlı a rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed, 

slam dininin do ru anla ılması ve uygulanmasında en güzel örnektir. O, fikir ve 

davranı larıyla günümüz insanını etkilemeye devam etmektedir.” Hz. Muhammed 

Ö renme Alanı, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Kuran’a göre Hz. Muhammed”, “Hz. 

Muhammed’in Örnekli i” ve “Hz. Muhammed’i Anlama” ünitelerini içermektedir.

Yeni programda bu amaçlarla belirtilen ö renme alanıyla ilgili olarak 9. sınıfta Hz. 

Muhammed’in hayatı anlatılmakta, 10. sınıfta Hz. Peygamberin peygamberlik ve insani 

yönlerine Kur’an perspektifinden bakılmakta, 11. sınıfta Hz. Muhammed’in örnekli i

üzerinde durulduktan sonra, 12. sınıfta O’nun nasıl anla ılabilece i yer almaktadır.

Eski programda ise Hz. Muhammed ile ilgili olarak do rudan bir konu bulunmamakla birlikte 

9. sınıfta “Son Din Müslümanlık” konusu çerçevesinde slamın do u u, ilk Müslümanlar ve 

Hz. Muhammed’in aile çevresi hakkında bilgi verilmekte ve bazı konuların sonunda da o 

konuyla ilgili Hz. Muhammed’in görü lerine yer verilmektedir.

Programdaki bu yeni alan, toplumumuzda son yıllarda geli en peygambere gösterilen 

ilginin (kutlu do um haftası etkinlikleri gibi) bir tezahürü olarak da de erlendirilebilir.

Ancak lise düzeyinde peygamber konu edilirken iyi bir ekilde planlanmasına ve ö renenin

hareketin a ırlık merkezi yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda bu konular i lenirken

ö rencileri sıkmamak, gereksiz tekrarlara dü memek için ö reticilere çok i  dü mektedir.

Ö reticiler konuları gerekli materyallerle zenginle tirebilir, ö rencilerin konulara ele tirel

bir gözle bakmasını sa layabilir ve olayları sadece tarihsel bir kronoloji olarak de il, konular 

üzerinde dü ündürerek sunabilirse ö renme alanı amacına ula abilir. Ayrıca 10. sınıftaki
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“Kur’an’a Göre Hz. Muhammed” ünitesiyle 12. sınıftaki “Hz. Muhammed’i Anlama” ünitesi, 

do ru bir peygamber ve sünnet anlayı ının geli mesine katkı sa laması açısından olumlu 

de erlendirilebilir.

Bu ö renme alanıyla ilgili bir hatırlatma gereklidir; eski ilk ve ortaö retim programlarında

Hz. Muhammed konusuna çok sınırlı olarak de inilmifltir. Bu eksiklik yapılan bazı ampirik 

çalı malarda dile getirilmi tir. Yeni hazırlanan programlarda bu eksikli in giderildi i

görülmektedir. Ancak u anda yürürlükte olan ilkö retim DKAB programındaki düzeyde, 

yeni hazırlanmakta olan programda da bu konuya detaylı olarak yer verildi i takdirde bu 

ortaö retim ö rencileri için tekrarı beraberinde getirecektir. Bu ise pedagojik boyuttan 

derse olan ilginin ve verimin azalmasına neden olabilir. En azından farklı seviyelerde Hz. 

Muhammed’in nasıl anlatılması gerekti i üzerine e itimsel de eri yüksek ve ö rencilerin

konuya farklı açılardan bakmasını sa layacak materyaller hazırlanmalıdır.

Vahiy ve Akıl Ö renme Alanı: Bu alanla ilgili yeni programda unlar belirtilmektedir: 

“Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdi i vahiylerin tamamı Kur’an’da toplanmı tır.

Dolayısıyla Kur’an, tamamıyla vahiy mahsulüdür. Allah‘ın insanlı a buyruklarını

içermesi ve son ilâhî kitap olması bakımından slam inancında Kur’an’ın önemli 

bir yeri vardır. Allah’ın vahyettikleri içinde aklın algılayamadı ı hususlar da 

bulunmaktadır. Aklın algılama sınırları içindeki vahiyler aklın ilkeleriyle ters dü mez;

akıl ve vahiy birbirini tamamlar. Bununla birlikte Allah, vahyin anla ılması ve 

yorumlanmasında aklı hakem kılmı tır. Dolayısıyla akıl ve vahiy dinin iki önemli 

kayna ıdır. slam dü üncesinde ortaya çıkan bütün yorumlar dinin anla ılmasıyla

ilgili olup akıl ve vahiyle do rudan ilgilidir.”

Bu ö renme alanıyla yeni olarak, Kur’an-ı Kerim 9. sınıfta geni  bir ekilde iç düzeni ve 

tarihi ile tanıtılmakta, 10. sınıfta anla ılması ve yorumlanması üzerinde durulmakta, 11. 

sınıfta slam dü üncesindeki yorumlar el alınmakta ve 12. sınıfta ise slam dü üncesindeki

tasavvufi yorumlara yer verilmektedir.

Eski programda bu ö renme alanıyla ilgili do rudan herhangi bir konuya yer verilmemi tir.

Sadece 11. sınıfın “Türk slam Kültür ve Uygarlı ı” ünitesinde slam dü üncesi ve tasavvuf 

konusu yer almı tır.

Bu yeni ö renme alanında slam içerisindeki farklı yorumların zenginlik olarak görülmesi 

ve slam içerisindeki ço ulculu a referans yap›lması bir yeniliktir. Fakat bununla birlikte 

ülkemizde bulunan slamın farklı yorumlarından en belirgini olan Alevili in programda 

yeterince yer aldı ını söylemek zordur. Bu eksikli in okuma parçalarında ilgili konulara yer 

verilerek giderilmeye çalı ılması çok da anlamlı görülmemektedir. Okuma parçalarının her 

zaman dersin di er konular› gibi gündeme getirilmedi ini dü ünecek olursak, söyledi imiz

daha da anlam kazanmaktadır.

Yeni programda ço ulcu anlayı ın bir göstergesi olarak, programda yer alan bu anlayı

faklılıklarının sebepleri üzerinde durulmakta ve bu farklılıklardan do an olu umlar

tanıtılmaktadır. Bu tanıtımla hiçbir slamî yorumun slamla özde le tirilemeyece inin

kavratılması amaçlanmaktadır. te bu noktada bireylere do runun tek olmadı ı, de i ik

yorumların olabilece i ve din anlayı larında da insanların çe itli nedenlerden dolayı farklı

dü ünebilece i kavratılabilirse, kendi dı ındaki yorumlara da saygı duyan, onları da kabul 

eden bireyler yeti tirilmesine katkı sa lanabilir.
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Yeni programda slam dü üncesindeki fıkhi yorumlar sayılırken, klasik ilmihal ö retisinden

farklı olarak Caferili e de yer verildi i görülmektedir. Yine 12. sınıfta tasavvufi yorumlara 

yer verilirken, kültürümüzdeki etkin olan tasavvufi yorumlar olarak Yesevili e, Mevlevili e,

Alevi-Bekta ili e ve Ahili e yer verilmektedir. Kültürümüzdeki etkin tasavvufi yorumlar 

belirlenirken, hangi kriterin dikkate alındı ı belirgin de ildir. Ülkemizde burada ele 

alınanların bazılarından daha fazla mensubu bulunan tasavvufi olu umların var oldu u bir 

gerçektir.

çerik dikkate alındı ında bu ö renme alanın›n bafllı ının ”Vahiy ve Akıl” yerine “Vahiy ve 

Yorumu” eklinde de i tirilmesi daha isabetli olacaktır.

Ahlak ve De erler Ö renme Alanı: Yeni programda ahlak ve de er tanımları olarak unlar

yer almaktadır:

“Ahlak, bir toplum içinde ki ilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları

davranı  biçimleri ve kuralları, de er ise yüksek, yararlı ve manevî nitelikler olarak 

tanımlanmaktadır. Dinlerin ortak ahlakî de erleri oldu u gibi birbirinden farklı

de erleri de vardır. Bununla birlikte, ahlakî de erleri yerle tirmek ve yaymak için 

gelmi  olan dinlerle ahlak ve de erler arasında sıkı bir ili ki bulunmaktadır. slam,

güzel ahlakı tamamlamak için ve insanî de erleri yüceltmek için gönderilmi tir.

Dinin ö reniminde ‘Ahlak ve De erler’ alanı önemli bir yer tutar.“

Yeni müfredatta bu saptamalarla, 9. sınıfta de erler ve aile konusuna, 10. sınıfta “Haklar, 

Özgürlükler ve Din” ünitesine, 11. sınıfta “ slam ve Barı ” ünitesine ve 12. sınıfta “Tövbe 

ve Ba ı lanma” ünitesine yer verilmektedir. Yeni programda ahlakla birlikte de erlere yer 

verilmesi müfredattaki yeniliklerdendir. 

Önceki programda ise dinin önemli bir boyutu olan ahlakla ilgili olarak çe itli ünitelerde din 

ahlak ili kisi, ahlak vicdan ili kisi, ahlaki görevler, örf ve âdetlerin ahlakla ili kisi, milli ahlak, 

milli seciye gibi konulara yer verilmi tir.

Küreselle me ve son yıllarda dünyadaki geli melerle sevgi, barı , ho görü, hak, özgürlük gibi 

evrensel nitelikteki de erlerin önemi artmaktadır. Fakat di er yandan da yine küreselle me

ve ileti im araçlarındaki ilerlemelerle birlikte popüler kültür, yerel de erlerle aile gibi temel 

kurumlarımızı olumsuz bir ekilde etkilemektedir. Her iki durum da ö retimde de erlere

etkin bir ekilde yer verilmesini gerekli kılmaktadır. Bu ba lamda yeni programda ahlak ve 

de er konularına eski programdan çok daha fazla yer verilmesi olumlu de erlendirilebilir.

Programın genel yapısı içerisinde de bu derste kazandırılması öngörülen de erler

sıralanmaktadır. Sıralanan bu de erlerin, geleneksel ve modern de erleri birlikte içerdi ini

görmekteyiz.

Son yıllarda dünyada bir kısım insanların slam adına terör eylemleri gerçekle tirmesi,

özellikle 11 Eylülden sonra slamın daha çok iddetle birlikte anılmaya ba lanmasına

neden olmu tur. Bunun yanlı  bir kanaat oldu unun gösterilmesi amac›yla slamın özünde 

varolan barı , ho görü, sevgi gibi de erlerin daha fazla öne çıkarılması için di er ö renme

alanlarındaki referanslarla birlikte, yeni programda 11. sınıfta “ slam ve Barı ” ünitesi 

tamamen bu konulara ayrılmı tır.

Ayrıca ahlaki özelliklerin ve de erlerin konu edilmesinde, önceki programda konular, 

toplumsal ödevler, yurtta lık ve vatanda lık bilinci gibi açılardan ele alınırken yeni 

programda ahlaki özelliklerin özellikle bireysel yönlerine vurgu yapılmı tır. Hem programın

temel yakla ımının hem de dünya insan haklarını esas alan geli melerin daha bireyselci bir 
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program anlayı ına sebebiyet verdi¤i söylenebilir. Böylelikle ahlak ve de erler ö renme

alanında 10. sınıfta haklar, özgürlükler ve bunların din ile ili kisine yer verilmi tir. Eski 

programda sorumluluklar merkezli bir vatanda lık ve din bilinci ön planda iken yeni 

programda hakları temele alan bir vatanda lık ve din anlayı ına do ru bir de i im söz 

konusudur. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok gündeme gelen ve 

bireyin haklarını önceleyen nsan Hakları anlayı ının programa yansıdı ı anla ılmaktadır.

Din ve Laiklik Ö renme Alanı: Bu ö renme alanı yeni programda öyle açıklanmı tır:

“Bir din olarak slam, Allah tarafından akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle 

mutlulu a ula tırmak için gönderilen kurallar bütünüdür. Laiklik ise, devlet ile din 

i lerinin ayrılı ı; devletin, din ve vicdan özgürlü ünün gerçekle mesi bakımından

tarafsız olması demektir. Bazı dinlerin mensupları, zaman zaman siyasî otoriteyi ele 

geçirerek kendi inançlarını ba kalarına zorla kabul ettirmek istemi lerdir. Dinlerin 

bu tutumu kar ısında, farklı din ve inançtaki insanların inanç ve ibadet özgürlü ünü

teminat altına almak için laiklik anlayı ı geli tirilmi tir.”

Milli e itimimizin genel amaçları açısından Atatürk ilke ve inkılapları, bütün programlarda 

ö rencilere kazandırılmaya çalı ılan öncelikli konulardır. Bu ba lamda Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersi programlarında da bu ilke ve inkılaplara ilgili konularda de inilmektedir. Bu 

konulardan en fazla, DKAB dersi ile do rudan ilgili olan laikli e yer verilmektedir. 9. sınıfta

“Laiklik ve Din”, 10. sınıfta Atatürk ve Din, 11. sınıfta “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din 

Hizmetleri” ve 12. sınıfta “Atatürk ve Din Ö retimi” üniteleri i lenmektedir.

Önceki programda ise Atatürk ve laiklikle ilgili olarak 11. sınıfta “Atatürk’ün Dinimiz ve 

Laiklikle lgili Görü leri” adlı üniteye yer verilmi tir. Bununla birlikte bazı konularla ilgili 

olarak da Atatürk’ün görü lerine yer verilmi tir.

Laiklik Cumhuriyetimizin temel de erlerinden biridir. Ancak laikli in ne oldu u ülkemizde 

oldukça tartı ılan bir konudur. Yeni programda ülkemizin laiklik konusunda ya adı ı

tecrübelere Atatürk merkezli ve din hizmetleri çerçevesinde yer verilmi tir. Bununla 

birlikte laikli in ülkemiz tecrübesinin yanında, dünyada farklı anlayı  ve tecrübelerinin de 

oldu unun, lise düzeyinde ö rencilere anlatılması önem ta ımaktadır. Yeni program ise bu 

konuya yeterince yer vermemektedir. Örne in, bu ö renme alanında laiklik açısından farklı

yakla ımlara sahip bir iki ülkeden örnekler verilmesi, ö rencilerin konuya daha evrensel 

boyutta bakmalarına yardımcı olacaktır.

Yeni müfredatın öncekinden farklı olarak “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri” 

ve “Atatürk ve Din Ö retimi” ünitelerine laikli in yanında yer vermesi olumlu olarak 

de erlendirilebilir. Ö rencilerin günümüzde yer alan Diyanet leri Ba kanlı ı gibi 

kurumların nasıl kuruldu u ve yine günümüzde tartı ma alanı olan din ö retiminin tarihsel 

geli imi hakkında bilgi sahibi olmaları, günümüzü de erlendirmeleri açısından önemli bir 

kazanım olacaktır.

Din, Kültür ve Medeniyet Ö renme Alanı: Birbiriyle ili kisel olarak iç içe geçmi

kavramlardan olu an bu ö renme alanıyla ilgili olarak yeni programda 9. sınıfta “Türkler 

ve Müslümanlık” ünitesine, 10. sınıfta “ slam ve Bilim”, 11. sınıfta “ slam ve Estetik”, 12. 

sınıfta ise “Ya ayan Dinler ve Benzer Özellikleri” ünitelerine yer verildi i görülmektedir.

Önceki programda ise, 9. sınıfta “Dinler ve Özellikleri” ile 11. sınıfta “Türk- slam Kültür ve 

Uygarlı ı” ünitelerine yer verilmi tir.
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Türklerde slam anlayı ının olu masında etkin olan ahsiyetlere yer verilmesi yeni 

programdaki önemli yeniliklerdendir. Türklerin geleneksel dinlerinden sonra 10, 11. ve 12. 

yüzyıllarda slamı kabul etmelerinde etkin olan ahsiyetleri tanımak günümüz açısından

önemlidir. Sonuçta, o zamanki Türkler farklı bir din ve medeniyeti öz yapılarını koruyarak 

kendilerine uyarlayabilmi lerdir. Bu durum, günümüzde aynı olmasa bile Batı medeniyeti 

kar ısındaki tutumumuza örnek te kil edebilecektir. Bu yüzden bu dönemi ve ahsiyetlerini

iyi tanımak bizim için önem arz etmektedir.

Yeni programda farklı dinlerin ö retimine yeterince yer verilmemi  olması bir eksiklik olarak 

de erlendirilebilir. Di er dinlere 12. sınıfta “Dinlerde badet” ve son ünitede “Ya ayan

Dinler ve Benzer Özellikleri” olarak yer verilmi tir. Küreselle meden, medeniyetler arası

ittifaktan, dinler arası diyalogdan farklı din sahibi insanların artan ili kilerinden, dünya 

çapında uzla ı kültürünün olu um ihtiyacından ve bizim için Avrupa Birli i sürecinden 

bahsederken, kar ımızdaki insanları ve onların dinlerini her zamankinden daha fazla 

ö rencilere tanıtmamız gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle slam dı ı di er dinlerin 

ya ayan ekillerinin yan› s›ra Türkiye’nin AB perspektifi de göz önüne alınarak Hristiyanlık

konusuna detaylı olarak yer verilmelidir. 

Dinler arası diyalog ve medeniyetler ittifakı gibi süreçler de dünyanın bu yönde gitti ini

göstermektedir. Yeni müfredat, küreselle en dünyada dinler arası ili kileri aynı ünitede bir 

ba lık olarak i lemektedir. Ancak günümüz konjonktürünü dü ündü ümüzde bu konulara 

daha fazla yer verilmesi gereklili i anla ılabilmektedir.

Yeni programda, sınırlı da olsa yer alan di er dinlerin, önceki programdan farklı olarak 

de i ik biçimde sınıflandırıldı ı görülmektedir. Eski programda ilahi dinler diyebilece imiz

Yahudilik, Hristiyanlık ve slamiyetten, brahimi dinler olarak bahsedilmektedir. Önceki 

programda yer alan ve dünya nüfusunun büyük ço unlu unu olu turan Hint ve Çin 

dinlerine yeni programda da yer verilmi tir.

Son olarak yeni programda tekrar i lenmeyen konulara genel olarak bakıldı ında kar ımıza

en fazla milli birlik beraberlik, devlete kar ı görevlerimiz, örf ve âdetlerimiz gibi konular 

çıkmaktadır. Böylelikle yeni ö retim programlarında vurgunun bireye ve onun hak ve 

özgürlüklerine yap›ld›¤› görülmektedir. 

3.3. amaçlar

Yeni programın önceki programdan farklıla tı ı önemli ayrımlardan biri de ö renme

çıktıları için kullanılan terminolojidir. Önceki programda “amaç“ ve “hedef” davranı lardan

bahsedilirken yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazanım“ ifadesi 

kullanılmı tır. Bu kullanımın programın benimsedi i felsefi yakla ıma uygun oldu u

söylenebilir. Programda “kazanım“ sözcü ü kullanılarak daha çok ö renciyi merkeze alan 

bir tutum takınılmı tır. Kazanımların, e itim sürecinin sonunda ö rencilerin edinecekleri 

bilgi, de er, beceri ve tutumları kapsadı ı; dolayısıyla, ö rencilerin ö renme alanlarındaki

geli melerinin, kazanımların edinilmesine ba lı oldu u; kazanımların, programda 

ö rencilerin geli im düzeyine ve ö renme alanının özelli ine göre 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 

verilmi  oldu u; kazanımların yazılımında genelde bir mantık bütünlü ünün gözetildi i

görülmektedir.

Yeni DKAB ortaö retim programını amaçlar ba lamında ele alacak olursak genel amaçlar, 

temel beceriler ve de erler ba lıkları yardımıyla konuyu açıklayabiliriz.
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a. Genel Amaçlar: Yeni DKAB ortaö retim programında Türk Milli E itiminin Genel 

Amaçları ve Temel lkelerine uygun olarak 38 adet genel amaç sayılmı tır. Bunlardan 

bazıları unlardır: slamın iman, ibadet ve ahlak esaslarını tanır; inancını akılla bütünle tirir;

dinin “hukukun üstünlü ü”nü esas aldı ını kavrar; toplumdaki farklı dinî anlayı  ve 

ya ayı ların dinin özü ile ilgili olmayıp, sosyal bir olgu oldu u bilincine varır; din alanında

yetkin olan ile olmayanı ayırır; Allah ile ileti im kurmada yapay engelleri a ar; aklın, dinî 

sorumlulu un temel artı oldu unu, dinin aklın kullanılmasını istedi ini ve bilimsel bilgiyi 

te vik etti ini benimser; do ru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt eder; Hz. 

Muhammed’in örnekli ini analiz eder; slam dininde Kur’an-ı Kerim’e verilen önemi kavrar; 

birlikte ya ama ve ho görü kültürünü özümser; kader kavramın› yanlı  yorumlayarak 

sorumluluktan kaçınılamayaca ı bilincine sahip olur; toplumdaki dinî ve ahlaki davranı ları

tanır; ö renilen ahlaki de erleri içselle tirir.

b.Temel Beceriler: Yeni programın becerilere a ırlık verdi i gözlenmektedir. Temel 

becerilerden kastedilen ö renme alanlarındaki geli imleriyle ba lantılı olarak ö¤rencilerin 

yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat 

boyu kullanacakları becerilerdir. DKAB dersi ö retim programının içerdi i kazanımlarla,

ö rencilerde bu temel becerilerin geliflece¤i ifade edilerek programla ula ılması beklenen 25 

üst beceri sayılmı tır. Bunlar, “Ahlaklı ve ho görülü davranma, ele tirel dü ünme, ileti im

kurma, problem çözme, ara tırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giri imcilik,

metinler arasında anlam ili kisi kurma, ki isel ve sosyal de erlere önem verme, Türkçeyi 

do ru, güzel ve etkili kullanma, çevre bilinci, ö renmeyi ö renme, kendini tanıma, duygu 

yönetimi, sorumlu bir ekilde davranma, farklılıklara saygı, sosyal de i im, katılım ve i

birli i, amaç belirleme, kar ılıklı ba ımlılık, süreklilik, etkile im, zamanı ve mekânı do ru

algılama, kendini ifade etme” olarak belirtilmi tir.

c. De erler: Yeni DKAB ö retim programında yukarıda belirtilen temel becerilerin yanı sıra,

de erlerin ö retiminin de ön plana çıktı ı görülmektedir. DKAB dersi ö retimi programında

içselle tirilmesi öngörülen de erler olarak, adil olmak, aile kurumuna önem vermek, 

ba ımsızlık, bilimsellik, çalı kanlık, dayanı ma, ölçülülük, yumu ak huyluluk, güvenilir 

olmak, kanaatkârl›k, cömertlik, sabır, samimiyet, namuslu olmak, alçak gönüllülük, sözünde 

durmak, emanete riayet etmek, hakikat sevgisi, karde lik, duyarlılık, do ruluk, dürüstlük, 

estetik duyarlılık, ho görü, misafirperverlik, saygılı olmaya önem vermek, sevgi, sorumluluk, 

temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik, payla ımcı olmak ve fedakarlık sayılmı tır.

De erler ö retimine programda do rudan yer verilmesi bir yeniliktir. Son yıllarda dünyada 

de er odaklı bir e itim anlayı ı giderek be eni kazanmakta ve bir dersin sınırları dı ında

okul kültürü içerisinde de erlerin nasıl kazandırılaca ı tartı ılmaktadır. Bu çerçevede 

yeni programda de erler ö retimine yer verilmesi anlamlıdır. Üstelik DKAB dersi de erler

ö retimine katkı potansiyeli yüksek olan derslerdendir. Programda içselle tirilmesi istenen 

ba ımsızlık, bilimsellik gibi modern de erlerle misafirperverlik, alçak gönüllülük gibi 

geleneksel de erlere birlikte yer verilmi tir. De erlerin ö retimine ö retim programında yer 

verilmesi bir geli me olmakla birlikte, bu de erlerin nasıl ö retilece i üzerinde çalı ılması

gereken bir konudur. 

Eski DKAB ortaö retim programında “amaç” ve “hedef” kavramları kullanılmı  ve programın

ö renciye görelik durumu göz önünde bulundurulmayarak programın geleneksel bir 

ö retim programı oldu u bu ba lamda da ortaya çıkmı tır. Eski ortaö retim DKAB 

ö retiminin amacı ise 11 maddede toplanmı tır. Genel amaçlar öyle sıralanmı tır:
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1.   Ki inin ve toplumun dine olan ihtiyacını, insan -Allah ili kisini kavramak.

2.   Genel anlamda “din“ ve dinler hakkında bilgi edinmek.

3. slam dininin iman, ibadet ve özellikle ahlak esaslarını fikir düzeyinde ö renmek ve bunların

di er derslerde ö renilenlerle ili kisini kurabilmek.

4.   Milli birlik ve beraberli i sa layıcı vatan, millet, ehit, gazi, bayrak, sancak ve dostluk 

ba larını güçlendirici sevgi, saygı, karde lik ve arkada lık gibi yüce kavramları anlamak ve 

benimsemek.

5.   Kendi iç dünyasını düzenlemek; çevreyle, toplumla, ayrı dinden olanlarla, ilim, sanat ve 

uygarlık dünyası ile sa lıklı ili kiler kurmak; okul dı ındaki çe itli kaynaklardan alınması

muhtemel batıl inanç ve fikirlerden uzak, uygun, saygılı bir görü  ve tutum kazanmak.

6.   Ba kasının inancına, dü üncesine, canına, malına, di er haklarına saygı gösteren bir ho görü

kazanmak; dinî inanç ve duygularını ahsi çıkarlarına alet etmemek.

7. nsanın yaratılmı ların en üstünü oldu unu ve bütün varlıklara karflı yüklendi i sorumlulu unu

bilmek.

8. slam dininin ilme ve akla önem verdi ini, ilme te vik etti ini, bunu ibadet saydı ını, en son ve en 

geli mi  din oldu unu bilmek.

9.   Tarih boyunca Türklerin slama hizmetlerini bilmek, vatan savunmasında ve milli konularda 

Türklerin tarih boyunca geli tirip olgunla tırdı ı hamaset duygusunu benimsemek.

10. Örnek bir insan olarak Hz. Muhammed’in güzel ahlakını, ya ayı ını, çe itli alanlardaki ö üt, görü

ve dü üncelerini bilmek.

11. Milli benli imize ve dinimizin ana kaynaklarına dayalı din ve millet uurunu kavramak, bunu 

Atatürkçülükle bütünle tirmek, vatanda larına, din karde lerine, insanlı a ve bütün varlıklara kar ı

saygı, sevgi ve efkat duymak.

Önceki programda genel amaçların tespitinden ba ka, konuların özel amaçlarına hiç yer verilmemi tir.

Yeni programda ise ö renme çıktıları olarak her konu için kazanımlar belirlenmi tir. Böylelikle her 

bir ö renme alanının altında yer alan üniteler ve konular için kazanımlar belirlenmi tir. Kazanımlar,

programda ö rencilerin geli im düzeyine ve ö renme alanının özelli ine göre 9. sınıftan 12. sınıfa

kadar verilmi  olup, kazanımların yazılımında bir mantık bütünlü ü de gözetilmi tir. Program, 

ö renciye görelikten hareket edilerek hazırlandı ı için ö renme çıktıları için de amaç kavramı yerine, 

ö renciyi merkeze alan kazanım kavramının kullanılması, benimsenen felsefi yakla ımı yansıtması

açısından önem ta ımaktadır.

Yeni DKAB ortaö retim programında genel amaçlar, temel beceriler ve de erler olarak çok fazla 

madde yer almaktadır. Haftalık bir kredilik bir ders süresi ve bir dersten beklentiler dikkate alındı ında

bu kadar fazla amaç, beceri ve de erin gerçekle tirilebilmesi oldukça zor gözükmektedir.

3.4. ö renme ve ö retme süreçleri

Yeni DKAB ortaö retim programında ö renme-ö retme süreçleri ve ö retmenin rolü önceki 

programa göre daha ayrıntılı bir ekilde ele alınmı tır. Bilgi ve becerilerin kazanımı ile ilgili 



yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi 29

uygulama sürecine yönelik öneriler yapılmı  ve “Etkinlik Örnekleri” verilmi tir. Etkinliklerin 

örnek niteli inde oldu u ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel artlar dikkate 

alınarak esnek olma gere i üzerinde durulmu tur. Önceki programda, ö renme-ö retme

durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamı ken, yeni programda ö retmenin önünü 

açan, neyi nasıl yapaca ına yönelik ayrıntılı açıklama ve bilgileri içeren “Ö retmen Bilgi 

Notları”na yer verilmi tir.

Programda verilen etkinliklerin birer öneri ve örnek niteli inde oldu u; ö retmenin,

bu etkinlikleri aynen kullanabilece i gibi, ekleme ve çıkarmalar da yapabilece i; ba ka

etkinlikler de ekleyebilece i belirtilmi tir. Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik 

oldu una ve içeri ine dikkat edilmesi gerekti i, ayrıca çevresel özelliklerle, ö rencilerin

ilgi ve ihtiyaçların›n da göz önünde bulundurulması gerekti i ifade edilmifltir. Etkinliklerin, 

ö renci merkezli oldu¤u ve ö renme sü recinde ö rencinin etkin bir rol üstlenmesini 

sa layacak ekilde düzenlendi i belirtilmektedir.

Yeni programda, eskisine oranla ö renme-ö retme sürecinde araç-gereç kullanımının

daha fazla özendirildi i ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildi i görülmektedir. 

Ö rencilerin ara tırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını

sa layacak etkinliklerin kullanılması önerilmi tir. Ayrıca “yaparak-dü ü nerek” ö renme

etkinliklerinin önemli oldu u vurgulanmı  ve i  birlikli ö renme stratejilerinin gerekti i

ölçüde kullanılması öngörülmü tür. Etkinliklerin geli tirilmesinde zaman zaman “Çoklu 

Zeka” kuramından yararlanıldı ı gözlemlenmi tir. Ö retim sürecinde ö retmenin rolü ise, 

ö rencilere rehberlik yaparak ö renmeyi kolayla  tırmak olarak belirlenmi tir.

Programda aktif ö renme, i birli ine dayalı ö renme, ba ımsız ö renme, ö renmeyi

ö renme, sınıf dı ında e itim, bireysel farklılıklara duyarlı e itim gibi çe itli uygulama ve 

yakla ımlara a ırlık verildi i görülmektedir.

Yeni programda ö renciye, dinleyen, alı tırma yapan ve sorulara cevap veren bir rol yerine; 

sorular soran, problem kuran, problem çözen, tıpkı bir bilim insanı gibi ihtiyaç duyulan 

bilgiyi ortaya çıkarmaya ve de erlendirmeye yönelik faaliyetlere giri en, etkinlikler yoluyla 

kendi bili sel yapısını olu turan aktif bir rol öngörülmektedir. Programda, ö rencinin aktif 

ve bilgiyi yapılandırmacı rolü üzerinde altı çizilerek durulmaktadır. Ö renci, bilgiye ula ması

gerekti ini bilen, bilgiye ula arak bunu zihninde yeniden yapılandıran, sonunda da yeni 

bilgi üretebilen bireydir.

Yeni ö retim programında, ö retmene “ö retici” yerine “ortam düzenleyici”, “yönlendirici” 

ve “kolayla tırıcı” roller yüklenmektedir. Ö retmenin temel rolü ö renme-ö retme

ortamını düzenlemek, etkinlikler konusunda ö rencilere rehberlik yapmaktır. Ö retmene

rehberli in yanı sıra i birli i sa layıcı, yardımcı, kolayla tırıcı, kendini geli tirici, planlayıcı,

yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, sa lık ve güvenli i sa layıcı roller verilmi tir.

DKAB programının uygulanması sürecinde gerekli beceri, bilgi ve kavramların kazanımında

i e ko ulabilecek ve etkinliklere temel olu turabilecek bazı uygulamalardan olmak 

üzere Örnek Olay Analizi (Çözümlemesi), Sonuç Çıkarma, Geri Plandaki Dü ünceleri

Bulma, Slogan Bulma, Reklam Hazırlama / Poster Afi  Hazırlama, iir-Hikaye Yazma, 

Görsel mge Olu turma, Önem Sırasına Koyma, Ba lık Bulma, Sınıflama, Örnek Verme, 

Kendini De erlendirme, Yordama Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Tavsiyede Bulunma, 

Kar ıla tırma, Problem Çözme, Görü me Yapma, Alan Gezileri, Kavram Haritası Olu turma,

Kanıtlama, Beyin Fırtınası, Akrosti  Tekni i gibi uygulamalara yer verilmi tir. Ayrıca bu 
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uygulamaların nasıl yapılaca ına yönelik ayrıntılı açıklamalar Ö retmen Bilgi Notlarında

verilmi tir.

Tüm bu uygulamalarla birlikte, empati kurma, de erlendirme, benzetim, günlük ya amla

ili kilendirme, not alma, görü  tarama, gözlem, formülle tirme, haber toplama, önceki 

dü ündükleriyle kar ıla tırma, bildikleriyle ba  kurma, dosya olu turma, öykü tamamlama, 

ö retim malzemesi hazırlama, çalı ma yapra ı, koleksiyon yapma, hipotez olu turma ve 

sınama, yıllık hazırlama, tersinden dü ünme, anla ma imzalama, pandomim, ö rendiklerini

listeleme, proje, gazete çıkarma, yeniden yazma gibi uygulamalar etrafında ö retim

etkinlikleri hazırlanabilece i de belirtilmektedir.

Eski DKAB ö retim programında ö renme–ö retme sürecine dair unları söyleyebiliriz. 

Önceki programda dersin “özel ö retim ilkeleri”ne göre i lenece i, konular i lenirken

yeri geldikçe i lenen konular ile ö rencilerin di er derslerde kazandıkları bilgiler arasında

ba lantı kurulaca ı ve konuların sınıf seviyelerine göre, ö rencilerin genel kültür ve 

pedagojik geli meleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, onların kültür düzeylerini 

a madan sevdirilerek, dü ündürücü ve ikna edici bir ekilde i lenece i ifade edilmi tir.

Ancak bu ifadelerin nasıl gerçekle tirilece i ile ilgili somut örnekler ve açıklamalara

rastlanılmamaktadır. Yani önceki ö retim programı geleneksel ö renme ilkelerine göre 

uygulanmı  ve ö retmen uygulamalarda yalnız ve desteksiz bırakılmı tır.

4. YEN‹ ORTAÖ RET‹M DKAB Ö RET‹M PROGRAMININ 

‹Ç ÖLÇÜTLER BOYUTUNDAN DE ERLEND‹R‹LMES‹

Bu bölümde, programın ö eleri olan kazanımların, etkinlik örneklerinin, açıklamaların ve 

ölçme de erlendirmenin yakla ım, de erler/beceriler, açıklık, esneklik, ö renciye görelik, 

süreklilik ve tutarlılık ölçütleri açısından yapılan incelemelerinin sonuçları, program bazında

ele alınarak sunulmu tur. Her sınıf düzeyindeki kazanımların % 10’u rastgele seçilerek 

incelenmi tir. A a ıda bu incelemelerin genel sonuçlarına yer verilmi tir.

Yeni programdaki kazanımların, her sınıf düzeyi için ö renme alanlarına göre da ılımı ve 

her sınıf düzeyinde incelenen kazanım sayısı a a ıdaki tabloda görülmektedir.

ö¤renme

alanları
inanç ibadet

hz.

muhammed

vahiy ve 

akıl

ahlak ve 

de erler

din ve 

laiklik

din,

kültür ve 

medeniyet

toplam
incelenen

kazanım

9. s›n›f 9 8 8 7 13 6 4 55 5

10. s›n›f 10 7 5 6 16 4 8 56 6

11. s›n›f 7 6 6 8 9 4 10 50 5

12. s›n›f 12 7 7 6 11 3 13 59 6

toplam 38 28 26 27 49 17 35 220 23

Tabloya göre ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı için ö renci kazanımı

olarak toplam 220 kazanım belirlenmi tir. Ö renme alanlarındaki kazanım sayısının toplam 

kazanımlar içindeki da ılımı ise yakla ık olarak öyledir:

nanç Ö renme Alanı   : %17

badet Ö renme Alanı   : % 13
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 Hz. Muhammed Ö renme Alanı  : % 12

 Vahiy ve Akıl Ö renme Alanı  : % 12

 Ahlak ve De erler Ö renme Alanı  : % 22

 Din ve Laiklik Ö renme Alanı  : % 8

 Din, Kültür ve Medeniyet Ö renme Alanı : % 16

dokuzuncu s›n›f 

Programda 9. sınıf için belirlenen kazanım sayısı 55, incelenen kazanım sayısı 5’tir. 

1) 9. sınıf inanç ö renme alanı 2. kazanım: ‹nsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma 

özelli iyle di er varlıklardan ayrıldı ını kavrar. 

Ö rencilerin insanın evrendeki konumunu kavramaları açısından, kazanım›n önemli 

oldu u söylenebilir. Kavram ifadesinde temele alınan hem e itimsel hem de dinbilimsel 

yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. Ara tırma, de i kenlik, benzerlik 

becerilerini geli tirebilir. fade yeterince açıktır. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki di er

kazanımlarla ili kilendirilmedi i için süreklili inin oldu u söylenemez. 9. sınıf düzeyine 

uygundur. Örnek olarak “evren ve ben” etkinli i verilmi tir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak

olursa, verilen etkinliklerin ba langıç için uygun oldu u dü ünülebilir. Verilecek de er

olarak, bilimsellik ve sorumluluk belirtilmi tir. Ölçme ve de erlendirme için genel olarak 

ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı

testler, proje de erlendirme formu, öz de erlendirme formu ve gözlem formu gibi ölçütler 

önerilmi tir.

2) 9. sınıf ibadet ö renme alanı 6. kazanım: Beden, mekân ve çevre temizli ine bir bütün 

olarak özen gösterir. 

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir 

özellik sezilmemektedir. Çevre bilinci, sa lı ını koruma, katılım, i  birli i ve takım çalı ması

becerilerini geli tirebilir. fade yeterince açıktır. Temizlik için beden, mekân ve çevre 

temizli i sıralanmı  olup, manevi temizli e de inilmemi tir. Kazanımın esnek uygulamalar 

yapmaya elveri li oldu u söylenebilir. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki di er

kazanımlarla ili kilendirilmedi i için program açısından süreklili inin oldu u söylenemez. 

9. sınıf düzeyine uygundur. Örnek olarak, “sınıfımızın temizli ine önem veriyoruz” ve 

“her yerde temizlik” etkinliklerine yer verilmi tir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, 

verilen etkinliklerin uygulanabilir uygun etkinlikler oldu u söylenebilir. Öncelikle verilecek 

de er olarak temizlik belirtilmi tir. Ölçme ve de erlendirme için genel olarak ünitede 

kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje 

de erlendirme formu, öz de erlendirme formu ve gözlem formu gibi araçlar önerilmi tir.

3) 9. sınıf Hz. Muhammed ö renme alanı 2. kazanımı: Hz. Muhammed’in çocuklu u,

gençli i, peygamberlik öncesi hayatı ve ailesini ana hatları ile tanır.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ara tırma, zaman ve mekânı do ru algılama, de i im

becerilerini geli tirebilir. fade yeterince açıktır. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki 

di er ilgili ünitelerin kazanımları için temel bilgileri içerdi inden, program açısından

süreklili inin oldu u söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak, 

ö rencilerden Hz. Muhammed’in kimlik kartını çıkarmaların›n istenmesi önerilmektedir. 
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Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinli in uygulanabilir uygun etkinlik oldu u

söylenebilir. Öncelikle verilecek de er olarak; gerçek sevgisi ve sorumluluk belirtilmi tir. Ölçme 

ve de erlendirme için genel olarak ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i gibi araçlar önerilmi tir. Ölçme ve 

de erlendirmede geleneksel ve alternatif araçların birlikte verildi i görülmektedir.

4) 9. sınıf vahiy ve akıl ö renme alanı 5. kazanımı: Kur’an’ın anla ılması ve yorumlanması ile 

ilgili meal tercüme ve tefsir kavramlarının anlamlarını ayırt eder.

Kur’an’ın mushaflarındaki farklılıkların anla ılması için meal, tefsir ve tercüme kavramlarının

ö renilmesi ve aralarındaki farkların bilinmesinin önem ta ıdı ı söylenebilir. Bu ba lamda

bu kavramların ö retime konu edilmesi ve kazanım olarak belirlenmesi anlamlıdır. Kazanım

ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik 

sezilmemektedir. Sebep sonuç ili kisi ve ileti im becerileri ile örtü tü ü söylenebilir. fade

yeterince açıktır. 11. sınıf “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri” ünitesinin 3. kazanımı

ile ili kilendirilebilir ve bu anlamda süreklili i oldu u söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur. 

Örnek etkinlik olarak ö rencilerden sınıfa getirilen meal ve tefsirin farklılıklarının istenmesi 

ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili bulmaca çalı ması yaptırılması önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate 

alınacak olursa, verilen etkinli in uygulanabilir uygun etkinlik oldu u söylenebilir. Öncelikle 

verilecek de er olarak, duyarlılık ve saygı belirtilmi tir. Ölçme ve de erlendirme için genel olarak 

ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, 

proje de erlendirme ölçe i, grup de erlendirme formu gibi de erlendirme araçları sıralanmı tır.

Ölçme ve de erlendirmede geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildi i görülmektedir.

5) 9. sınıf din kültür ve medeniyet ö renme alanı 3. kazanımı: Türk bilginlerinin slam

medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir 

özellik sezilmemektedir. Ara tırma, zaman ve kronolojiyi algılama becerileri ile örtü tü ü

söylenebilir. fade yeterince açıktır. “Kur’an’ın Ana Konuları” ünitesinin 7. kazanımı ile 

ili kilendirilebilir ve bu anlamda süreklili i oldu u söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur. 

Örnek etkinlik olarak ö rencilerden Türklerin slam uygarlı ı içerisindeki yerini ve katkısını

içeren powerpoint sunumu hazırlamaların›n ve Türklerde slam anlayı ının olu masında etkili 

olan tarihî ahsiyetlerin fikirlerini ara tırmaların›n istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate 

alınacak olursa, verilen etkinli in uygulanabilir uygun etkinlik oldu u söylenebilir. Ö rencilerin

farklı örnekler vermesine fırsat tanıdı ı için esnek oldu u söylenebilir. Öncelikle verilecek de er

olarak duyarlılık, kültürel miras, saygı ve ho görü sayılabilir. Ölçme ve de erlendirme için genel 

olarak ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı

testler, proje de erlendirme ölçe i, grup de erlendirme formu gibi de erlendirme araçları

sıralanmı tır. Ölçme ve de erlendirmede geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildi i

görülmektedir.

onuncu s›n›f 

Onuncu sınıf için toplam 56 kazanım belirlenmi tir. Bunlardan 6 tanesi incelenmi tir.

1) 10. sınıf inanç ö renme alanı 7. kazanım: Kendisinin Allah’la ileti imde hangi yollara 

ba vurdu unu nedenleriyle açıklar.

Sa lıklı bir insan Allah ili kisinin olu ması ve yine aracısız bir biçimde insan Allah ileti iminin

kurulma yollarının kavratılması açısından önemli bir kazanım oldu u söylenebilir. 
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9. sınıfın ilk ünitesiyle ili kilendirildi i için süreklili i sa ladı ı dü ünülebilir. 10. sınıf düzeyine 

uygundur. Etkinlik örne i olarak ö rencilerden ileti im kurma biçimlerini gösteren görsel 

materyalleri ara t›rarak sınıfa getirmeleri ve bu gereçler üzerinde konu maları istenmektedir. 

Ö rencilerden ne beklendi i açıkça ifade edilmi tir. Ara tırma, karar verme, duygu yönelimi, 

ileti im becerilerine dönük oldu u dü ünülebilir. Güven, saygı ve sevgi verilebilecek de erler

olarak sıralanabilir. Temele alınan dinbilimsel ve e itimsel yakla ımlarla örtü meyecek

herhangi bir özellik sezilmemektedir. Ö renciler kendi dü ünceleri do rultusunda çe itli ileti im

biçimlerini söz konusu edebilir. Bu anlamda esneklik oldu u söylenebilir. Bu kazanım için 

tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i,

öz de erlendirme formu, gözlem formu ve yazılı raporlar gibi araçlar ölçme ve de erlendirme

amacıyla seçilebilir. 

2) 10. sınıf ibadet ö renme alanı 3. kazanımı: Namazın önemini fark eder.

Namazın dinin önemli bir ibadeti oldu u tartı masız bir ekilde açıktır. Bu anlamda dinbilimsel 

yakla ım açısından örtü meyecek herhangi bir özellik sezilmemektedir. 9. sınıfın ilk ünitesiyle 

ili kilendirildi i için süreklili i sa ladı ı dü ünülebilir. Herhangi bir etkinlik örne i verilmemi tir.

Açıklamalar kısmında inanç-ibadet ili kisi ve ibadetlerdeki temel ilkelerin vurgulanması

istenmi tir. Ö rencilerden ne beklendi i açıkça ifade edilmi tir. Ara tırma, karar verme, ileti im,

ahlaklı ve ho görülü olma, duygu yönetimi becerilerine dönük oldu u dü ünülebilir. Duyarlılık,

sorumluluk, temizlik, samimiyet verilebilecek de erler olarak sıralanabilir. Bu kazanım için 

tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, öz de erlendirme formu, 

çalı ma yaprakları ve çalı ma dosyası ölçme ve de erlendirme amacıyla seçilebilir. 

3) 10. sınıf Hz. Muhammed ö renme alanı 3. kazanımı: Hz. Muhammed’in görevlerinden 

birisinin Kur’an’ı açıklamak oldu unu vurgular.

Do ru bir sünnet anlayı ının, dolayısıyla din anlayı ının kazanılmasında Hz Muhammed’in 

do ru anla ılmasının önemi dü ünülecek olursa, kazanımın anlamlı oldu u söylenebilir. Kazanım

ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik 

sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, ileti im, sebep-sonuç ili kisi becerilerini geli tirebilir. fade

yeterince açıktır. Hz Muhammed’in görevlerinden birisinin sayılması di er görevleri hakkında

da dü ündürebilece inden, esnek oldu u söylenebilir. Di er ilgili ünitelerin kazanımları ile 

ili kilendirilmedi i için program açısından süreklili in oldu u söylenemez. 10. sınıf düzeyine 

uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerden Hz. Muhammed’i di er insanlardan ayıran

en önemli özelli inin Allah’tan vahiy alması oldu unu belirten ayetleri Kuran’dan bulmaları

istenmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinli in uygulanabilir uygun 

etkinlik oldu u söylenebilir. Öncelikle verilecek de er olarak bilimsellik, güven, sevgi ve saygı

belirtilmi tir. Açıklamalar kısmında Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan oldu u; ancak 

Allah tarafından kendisinin Kur’an’ı açıklamak ve insanî de erleri yerle tirmek için gönderilmi

bir peygamber oldu unun vurgulanması istenmi tir. Ölçme ve de erlendirme araçları olarak 

tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme

ölçe i, kavram haritaları, drama önerilmi tir. Ölçme ve de erlendirmede geleneksel ve alternatif 

araçların birlikte verildi i görülmektedir.

4) 10. sınıf haklar, özgürlükler ve din ö renme alanı 10. kazanımı: Alkol, uyu turucu,

kumar, sigara vb. zararlı alı kanlıkların, hak ve özgürlüklerin kullanımını engelledi ini fark 

eder.
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Birçok kötülü¤ün kayna ı olarak gösterilen bu zararlı alı kanlıkların, ö retimin her 

kademesinde konu edilmesinin anlamlı oldu u söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele 

alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. 

Karar verme, ara tırma, ahlaklı olma ve ho görülü davranma, sorumlu bir ekilde davranma, 

farklılıklara saygı, sebep-sonuç ili kisi becerilerini geli tirebilir. fade son derece açıktır.

Alkol, uyu turucu, kumar ve sigara örnekleri verilerek di er kötü alı kanlıklar ö retmene

ya da ö rencilere bırakılmı tır. Bu açıdan esnek oldu u söylenebilir. Di er ilgili ünitelerin 

kazanımları ile ili kilendirilmedi i için program açısından süreklili inin oldu u söylenemez. 

10. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerden zararlı alı kanlıkların

sonuçları ile ilgili senaryolar olu turmaları ve sınıfta canlandırmaları eklinde drama 

önerilmi tir. Öncelikle verilecek de er olarak adil olma, ba ımsızlık, dayanı ma ve ho görü,

saygı, sorumluluk, vatanseverlik sıralanmı tır. Ölçme ve de erlendirme araçları olarak 

tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme

ölçe i, kavram haritaları, yazılı raporlar, grup de erlendirme formu, ö renci ürün dosyası

önerilmi tir.

5) 10. sınıf din ve laiklik ö renme alanı 4. kazanımı: Atatürk’ün, slam dini ve Hz. 

Muhammed ile ilgili sözlerinden örnekler verir.

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’ün din hakkındaki görü lerinin do ru bir ekilde

bilinmesi, bu konudaki de i ik istismarları önleyece i için anlamlı oldu unu söylemek 

mümkündür. Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters 

dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. Ara tırma ve ele tirel dü ünme becerilerini 

geli tirebilir. fade son derece açıktır. Atatürk’ün din konusundaki de i ik görü lerinin

istenmesi açısından esnek oldu u söylenebilir. Di er ilgili ünitelerin kazanımları ile 

ili kilendirilmedi i için program açısından süreklili inin oldu u söylenemez. 10. sınıf

düzeyine uygundur. Açıklamalarda Atatürk’ün dinin vazgeçilmez ve yozla tırılmaması

gereken bir kurum oldu u inancın›n vurgulanması istenmi tir. Örnek etkinlik olarak 

ö rencilerden Atatürk’ün, slam dini ve Hz. Muhammed ile ilgili sözlerinden olu an bir 

Atatürk kö esi hazırlamaları önerilmi tir. Öncelikle verilecek de er olarak bilimsellik 

sayılabilir. Ölçme ve de erlendirme araçları olarak tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, görü me, yazılı raporlar 

önerilmi tir.

6) 10. sınıf din kültür ve medeniyet ö renme alanı 7. kazanımı: slam medeniyetinde 

e itim kurumlarının tarihî süreç içerisindeki yerini ve önemini fark eder ve örneklendirir.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, ara tırma, karar verme, zaman ve mekânı

do ru algılama, de i im becerileri ile örtü tü ü söylenebilir. fade yeterince açıktır. 9. sınıf

“Türkler ve Müslümanlık” ünitesinin 3. kazanımı ile ili kilendirilir ve bu anlamda süreklili i

oldu u söylenebilir. 10. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerden

slam bilginlerinin katkı sa ladı ı bilim dalları ve yaptıklar› çalı maları gösteren bir ema

olu turmalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen 

etkinli in uygulanabilir uygun etkinlik oldu u söylenebilir. Öncelikle verilecek de er olarak 

gerçek sevgisi, kültürel mirasa saygı ve bilimsellik sayılabilir. Ölçme ve de erlendirme

için genel olarak ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk

doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları, yazılı raporlar, e le tirmeli

sorular sıralanmı tır.



yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi                                          35

on birinci s›n›f

On birinci sınıf düzeyi için toplam 50 kazanım belirlenmi tir. Bunlardan rastgele seçilerek 

incelenen kazanım sayısı 5’tir.

1) 11. sınıf inanç ö renme alanı 2. kazanımı: nsanın kaderle ilgili olarak akıl sahibi, özgür 

ve sorumlu olmak gibi özelliklerini sorgular. 

Do ru bir kaza ve kader anlayı ı geli tirme açısından gerekli oldu u söylenebilecek bir 

kazanım olarak, e itimsel ve dinbilimsel yakla ım açısından örtü meyecek herhangi bir özellik 

sezilmemektedir. Di er herhangi bir kazanımla ili kilendirilmedi i için program dahilinde 

süreklili i oldu u söylenemez. Etkinlik örne i olarak ö rencilere “ nsan akıl sahibi, özgür 

ve sorumlu bir varlık olmasaydı günlük hayatta ne gibi sorunlar ortaya çıkardı?” sorusunun 

yöneltilerek tartı ma açılması, bir örnek olay verilerek akıl sahibi, özgür ve sorumlu insandan 

verilen olayla ilgili beklenen tutum ve davranı ların neler oldu u konusunda ö rencilerin

görü lerinin alınması, bu tutum ve davranı ların ki inin kendi iradesi dahilinde olup 

olmadı ının tartı ılması önerilmi tir. Açıklamalar kısmında ö rencilerin kültür ve geleneklerin 

etkisi ile körü körüne bir kaderci anlayı ı benimsememelerine dikkat çekilmesi ve insanın

sorumlulu una vurgu yapılması istenmi tir. Ö rencilerden ne beklendi i açıkça ifade edilmi tir.

Kazanımın sorumlu bir ekilde davranma, ele tirel dü ünme, problem çözme, sebep-sonuç 

ili kisi, karar verme, kendini tanıma becerilerine dönük oldu unu söylemek mümkündür. 

Bilimsellik, sorumluluk, güven, tevekkül verilebilecek de erler olarak sıralanabilir. Bu kazanım

için tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme

ölçe i, kavram haritaları, yazılı raporlar, drama, gözlem formu, öz de erlendirme formu gibi 

araçlardan uygun olanları ölçme ve de erlendirme amacıyla seçilebilir. 

2) 11. sınıf ibadet ö renme alanı 3. kazanımı: badetlerin bireysel ve toplumsal faydalarına

örnekler verir.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, ahlaklı ve ho görülü olma becerileri ile 

örtü tü ü söylenebilir. fade yeterince açıktır. 9. sınıf “Temizlik ve badet” ünitesinin 1. 

kazanımı ile ili kilendirildi i için süreklili i oldu u söylenebilir. 11. sınıf düzeyine uygundur. 

Ö rencilerin de i ik örnekler vermesine imkân sa laması bakımından esnek bir kazanımdır.

Örnek etkinlikler olarak ö rencilerden ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili 

bir ara tırma yapmaların›n, ibadetlerin faydaları ile ilgili ayet ve hadisleri ara tırmaların›n,

ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını kategorize eden çalı ma kâ ıdı olu turmaların›n

ve powerpoint sunumu hazırlamalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak

olursa, verilen etkinlik örneklerinin uygulanabilir uygun etkinlikler oldu u söylenebilir. 

Ayrıca birden fazla etkinlik örne inin verilmesinin de i ik artlardaki ö renci imkânları için 

kullanı lı oldu unu söylemek mümkündür. Öncelikle verilecek de erler olarak sorumluluk, 

do ruluk ve dürüstlük, sabır, di erkâmlık, yardımla ma, ve dayanı ma, temizlik, samimiyet 

sayılabilir. Bu kazanım için tartı ma, açık uçlu ve e le tirmeli sorular, çoktan seçmeli, bo luk

doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları, görü me, yazılı raporlar, 

öz de erlendirme formu gibi araçlardan uygun olanları ölçme ve de erlendirme amacıyla

seçilebilir.

3) 11. sınıf Hz. Muhammed ö renme alanı 4. kazanımı: Kültürümüzde Hz. Muhammed 

sevgisini Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektâ  Veli, Nesimî, Hatayî vb. 

örneklerle açıklar.



36 e¤itim reformu giriflimi

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, ileti im, ahlaklı ve ho görülü olma, 

Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geli tirebilir. fade yeterince açıktır.

Kültürümüzdeki di er ahsiyetlerin Hz. Muhammed sevgilerini bulmayı ö rencilere

bıraktı ı için esnek oldu u söylenebilir. 11. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak 

Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bekta  Veli’nin, Hatayî’nin rollerinin 

ö rencilere verilmesinin, di er ö rencilerden de bu roller içerisinde Hz. Muhammed’in hangi 

özelliklerine yer verildi ini bulmalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate 

alınacak olursa, verilen etkinli in uygulanabilir uygun etkinlik oldu u söylenebilir. Öncelikle 

verilecek de er olarak güven, merhamet, adil olma, ho görü, sabır, sevgi, dürüstlük, 

samimiyet belirtilmi tir. Açıklamalar kısmında, özellikle Hz. Muhammed’in bizim ahlakî 

yönden geli memizde örnek oldu unun vurgulanması ve onun güvenilirlili i, merhameti, 

adaleti, kolayla tırıcılı ı, ho görüsü, sabrı ve kararlılı ı üzerinde durulması istenmektedir. 

Ölçme ve de erlendirme araçları olarak tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk

doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları, drama, yazılı raporlar, 

grup de erlendirme formu, öz de erlendirme formu önerilmi tir.

4) 11. sınıf ahlak ve de erler ö renme alanı 3. kazanımı: slamın barı sever bir ki ilik

öngördü ünü fark eder ve buna uygun davranı lar sergiler.

Özellikle son yıllarda dünyada, slam ve terör kavramlarının yan yana getirilmesi yeni 

programda slamın bir barı  dini oldu unun vurgulanmasını gerekli kılmı tır. Bu ba lamda

“ slam ve Barı ” ünitesi programdaki yerini almı tır. Ünitenin kazanımlarından biri olarak 

belirlenen barı sever bir ki ili in geli tirilmesi, bugün ve her zaman tüm dünya insanları için 

geçerli olacak bir kazanım olarak görülmektedir. Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel

ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. Öncelikle verilecek 

de erler ho görü, saygı ve karde lik olarak belirlenmi tir. Yine öncelikle verilecek beceriler 

olarak ise ele tirel dü ünme, Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma, sorumlu bir ekilde

davranma, sebep-sonuç ili kisi sıralanmı tır. fade yeterince açıktır. Barı sever davranı lara

farklı örnekler verilebilece i için esnektir. Kazanım di er kazanımlarla ili kilendirilmedi i için 

program içerisinde süreklili in oldu u söylenemez. 11. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik 

olarak ö rencilerin slam diniyle ilgili barı  mesajı içeren görsel materyaller derleyerek bir pano 

hazırlamaları, toplumdaki bireylerin (anne, muhtar, esnaf, ba kan vb.) rolleri ile ilgili barı çıl

davranı lar sergilemeleri ve yine barı la ilgili iir ve kompozisyon yazma çalı ması yapmaları

önerilmektedir. Etkinliklerin sınıf düzeyine uygun seçeneklerle, uygulanabilir bir ekilde

örneklendirilmi  oldu u söylenebilir. Kazanımın, ö rencilerin farklı barı sever davranı lara

örnekler vermesine fırsat tanıdı ı için esnek oldu u söylenebilir. Ölçme ve de erlendirme için 

genel olarak ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk

doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, grup de erlendirme formu, yazılı raporlar, 

drama, poster gibi de erlendirme araçları sıralanmı tır. Ölçme ve de erlendirmede

geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildi i görülmektedir.

5) 11. sınıf din kültür ve medeniyet ö renme alanı 10. kazanımı: slam medeniyetinde, 

mimarî, edebiyat, musikî, hat, tezhip ve minyatür sanatından, hayatın çe itli alanlarına

yansıyan güzelliklere örnekler verir.

slam medeniyetinde geli en sanat alanlarını tanıtması bakımından anlamlı bir kazanımdır.

slam medeniyetinin kültürümüzü do rudan etkiledi i dü ünülecek olursa, aynı zamanda 

kendi kültürümüzün de anla ılmasına hizmet etti i söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele 
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alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. 

Öncelikle verilecek beceriler olarak ahlaklı ve ho görülü olma, duygu yönelimi, sorumlu bir 

ekilde davranma, kar ılıklı ba ımlılık sıralanmı tır. Do ruluk, dürüstlük, estetik, sorumluluk 

ve samimiyet verilmesi gereken de erler olarak belirlenmi tir. fade yeterince açıktır.

Ba ka herhangi bir kazanımla ili kilendirilmedi i için süreklili in oldu u söylenemez. 11. 

sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerden Türklerin slam uygarlı ı

içerisindeki yerini ve katkısını içeren powerpoint sunumu hazırlamaların›n ve Türklerde 

slam anlayı ının olu masında etkili olan tarihî ahsiyetlerin fikirlerini ara tırmaların›n

istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinli in

uygulanabilir uygun etkinlik oldu u söylenebilir. Ö rencilerin farklı örnekler vermesine 

fırsat tanıdı ı için esnek oldu u söylenebilir. Öncelikle verilecek de er olarak duyarlılık,

kültürel miras, saygı ve ho görü sayılabilir. Ölçme ve de erlendirme için genel olarak 

ünitede kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı

testler, proje de erlendirme ölçe i, gözlem formu, öz de erlendirme formu gibi araçlar 

sıralanmaktadır.

on ikinci s›n›f

Programda 12. sınıf için belirlenen kazanım sayısı 59, incelenen kazanım sayısı ise 6’d›r.

1) 12. sınıf nanç ö renme alanı 4. kazanımı: Yapılan iyilik ve kötülüklerin kar ılı ı

oldu u bilincine varır.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Açıklamalar kısmında hayatın amaçsız olmadı ı, yaptıklarımızın

bir kar ılı ının oldu u ve ölümün bir hayat gerçe i oldu unun vurgulanması istenmektedir. 

Böylelikle ö rencilerin hayatı anlamlandırmalarında ahiret inancından faydalanılmı

olunmaktadır. Kazanım di er herhangi bir kazanımla ili kilendirilmedi i için program 

dahilinde süreklili i oldu u söylenemez. 12. sınıf düzeyine uygundur. Etkinlik örne i olarak 

ö rencilerin “Ahiret inancının hayatımızı nasıl etkileyebilece i” konusunda kompozisyon 

yazmaları, iyilik ve kötülü e örnek olabilecek davranı lar listesi olu turarak, bu listeden 

kendi yaptıkları davranı ları seçmeleri, iyilik ve kötülük konusu ile ilgili atasözleri ve özlü 

sözler derlemeleri önerilmektedir. fade yeterince açıktır. Kazanımın karar verme, Türkçeyi 

do ru, etkili ve güzel kullanma, ahlaklı ve ho görülü olma, sorumlu bir ekilde davranma, 

de i im, süreklilik, amaç belirleme becerilerine dönük oldu unu söylemek mümkündür. 

Sorumluluk ise ilgili olan de erdir. Bu kazanım için tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, drama, grup de erlendirme

formu, görü me, yazılı raporlar, öz de erlendirme formu uygun ölçme ve de erlendirme

araçları olarak sıralanmaktadır.

2) 12. sınıf din ve laiklik ö renme alanı 2. kazanımı: Atatürk’ün din ö retiminin okulda 

verilmesini isteme nedenlerini kavrar.

Kazanım ifadesinde, temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, problem çözme, sebep-sonuç ili kisi,

ö renmeyi ö renme becerilerini geli tirebilir. fade son derece açıktır. Atatürk’ün 

din ö retimini okullarda istemesine farklı nedenler sıralanabilece i için esnek oldu u

söylenebilir. 10. sınıf “Atatürk ve Din” ünitesinin 2. kazanımı ile ili kilendirildi i için 

süreklili inin oldu u söylenebilir. 12. sınıf düzeyine uygundur. Açıklamalarda Atatürk’ün 

din ö retiminin okulda ehil olan kimseler tarafından verilmesini istemesinin öneminin 
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vurgulanması istenmi tir. Örnek etkinlik olarak ö rencilerin Atatürk’ün din ö retimi ile 

ilgili sözleri ve hatıralarını sınıfa getirerek de erlendirmeleri önerilmi tir. Öncelikle verilecek 

de erler olarak bilimsellik, çalı kanlık, sorumluluk, güven ve gerçek sevgisi, kültürel mirasa 

saygı sıralanmı tır. Ölçme ve de erlendirme araçları olarak tartı ma, açık uçlu sorular, 

çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, yazılı raporlar, 

görü me önerilmi tir.

3) 12. sınıf Hz. Muhammed ö renme alanı 4. kazanımı: Hz. Muhammed’in sözlerinin ve 

davranı larının inceliklerini anlayarak onu model alır.

Hz. Muhammed’in sözlerinin ve davranı larının inceliklerini bilerek kuru kuruya taklit yerine 

model alınması gerekti inin vurgulaması bakımından önemli bir kazanımdır. Kazanım

ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir özellik 

sezilmemektedir. Öncelikle verilecek de erler bilimsellik, sorumluluk, kültürel mirasa saygı

olarak belirlenmi tir. Yine öncelikle verilecek beceriler olarak ise ele tirel dü ünme, de i im,

sebep-sonuç ili kisi sıralanmı tır. fade yeterince açıktır. 12. sınıf düzeyine uygundur. 

Örnek etkinlik olarak ö rencilerin “Seçme Hadisler” ve “Kırk Hadis” gibi hadis kitaplarından

örnekler getirerek incelemeleri ve ayet ile hadis arasındaki lâfız farklılıklarına dikkat etmeleri 

önerilmektedir. Ölçme ve de erlendirme için tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, 

bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları, poster gibi araçlar 

önerilmektedir.

4) 12. sınıf vahiy ve akıl ö renme alanı 5. kazanımı: slam dü üncesinde ortaya çıkan

tasavvufî yorumların, slamla özde le tirilemeyece ini kavrar.

slam ile slam anlayı ları arasındaki farklılıkları vurgulaması açısından kazanımın anlamlı

oldu u söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma

ters dü en herhangi bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, farklılıklara saygı,

de i im becerileri ile örtü tü ü söylenebilir. fade yeterince açıktır. 11. sınıf “ slam ve 

Barı ” ünitesinin 3. kazanımı ile ili kilendirildi i için süreklili i oldu u söylenebilir. 12. sınıf

düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerin birlikte ya ama ve ho görü kültürünü 

gösteren pano olu turmaları önerilmektedir. Öncelikle verilecek de erler olarak ho görü,

duyarlılık, saygı ve güven verilmi tir. Ölçme ve de erlendirme için genel olarak ünitede 

kullanılabilecek tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje 

de erlendirme ölçe i, grup de erlendirme formu ve görü me teknikleri sıralanmı tır.

5) 12. sınıf ibadet ö renme alanı 3. kazanımı: Dinlerde ortak olan ibadetleri fark ederek 

benzer ve farklı yönleri kar ıla tırır.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi bir 

özellik sezilmemektedir. Öncelikle verilecek beceriler ahlaklı ve ho görülü olma, ara tırma,

farklılıklara saygı, kar ılıklı ba ımlılık sıralanmaktadır. fade yeterince açıktır. 10. sınıf “Allah 

nancı” ünitesinin 4. kazanımı ile ili kilendirildi i için süreklili i oldu u söylenebilir. 12. 

sınıf düzeyine uygundur. Ö rencilere farklı yorum yapabilme imkânı sa laması bakımından

esnek bir kazanım oldu u söylenebilir. Örnek etkinlikler olarak ö rencilerin dinlerdeki 

ibadetlerin yapılı  biçimlerini kar ıla tırmaları istenmektedir. Öncelikle verilecek de erler

olarak ho görü, saygı ve bilimsellik sayılabilir. Bu kazanım için tartı ma, açık uçlu sorular, 

çoktan seçmeli, bo luk doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları,

yazılı raporlar, poster, e le tirmeli ve do ru-yanlı  sorular gibi araçlardan uygun olanları

ölçme ve de erlendirme amacıyla önerilmektedir.
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6) 12. sınıf din kültür ve medeniyet ö renme alanı 10. kazanımı: Toplumsal barı  ve 

huzurun sa lanmasında inanca saygının önemini kabul eder.

Kazanım ifadesinde temele alınan e itimsel ve dinbilimsel yakla ıma ters dü en herhangi 

bir özellik sezilmemektedir. Ele tirel dü ünme, farklılıklara saygı, katılım, i birli i ve takım

çalı ması, de i kenlik ve benzerlik becerileri ile örtü tü ü söylenebilir. fade yeterince 

açıktır. 9. sınıf “Laiklik ve Din” ünitesinin 4. kazanımı ile ili kilendirildi i için süreklili i

oldu u söylenebilir. 12. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak ö rencilerden

slam bilginlerinin katkı sa ladı ı bilim dallarını ve yaptı ı çalı maları gösteren bir 

ema olu turmalarının istenmesi önerilmektedir. Örnek etkinli in kazanımla do rudan

nasıl bir ili kisi oldu u açık de ildir. Öncelikle verilecek de er olarak ho görü ve saygı

sayılabilir. Ölçme ve de erlendirme için tartı ma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, bo luk

doldurmalı testler, proje de erlendirme ölçe i, kavram haritaları, yazılı raporlar, poster, öz 

de erlendirme formu gibi araçlar önerilmi tir.



40 e¤itim reformu giriflimi

1. 1982’de hazırlandı ından bu yana, sınırlı bazı düzeltmelerin dı ında ortaö retim DKAB 

dersi ö retim programında bir de i iklik olmamı tır. Her eyden önce 23 yıl sonra geli en

yeni pedagoji anlayı ı ve de i en ihtiyaçlar çerçevesinde programın di er derslerle aynı

kriterlere göre yeniden hazırlanmasının önemli bir kazanım oldu unu söyleyebiliriz. Ayrıca

programın açıklanması ve uygulamaya yönelik etkinlikler bakımından di er derslerin 

ö retim programından daha detaylı oldu u görülmektedir.

2. Yeni programın pedagojik program hazırlama yöntemi, esneklik, ö renen merkezlilik, 

e itim sürecine ili kin detaylı açıklama gibi birçok açıdan eski programa göre ileri atılmı

önemli bir adım oldu u görülmektedir. Ancak, yeni programın gerek kullandı ı terminoloji 

ve gerekse önerdi i yöntemler itibarıyla davranı çılıktan epeyce uzakla tı ı fakat bu 

haliyle programın olu turmacı ya da yapılandırmacı olamadı ı söylenebilir. Ö renci

merkezli olma iddiasıyla hazırlanmasına ra men yeni program, yine konu merkezli ve 

ö retmenin a ırı yönlendirmelerine açık bırakılmı  izlenimi vermektedir. Ayrıca dinin 

yapılandırmacı yakla ıma göre nasıl ö retim konusu yapılabilece i ve bunun olabilirli i

üzerinde durulmalıdır. Çünkü epistemolojik olarak dinî bilgi di er bilgi türlerinden farklıdır.

Yapılandırmacı yakla ımın en iyi uygulanaca ı alan, dinin doktrin vb. boyutundan daha çok 

dinin fert ve toplum hayatındaki tezahürleri boyutudur.

3. Eski ve büyük oranda yeni DKAB programında da slamın bir dünya dini olarak ele 

alınmadı ı gözlenmektedir. slamiyetin ilk do u  dönemi ve kaynaklarından bahsedilmekte, 

daha sonra ise Türkiye’de bizlerin anladı ı slam anlayı ına geçilmektedir. Tarihte ve 

günümüzde farklı co rafya ve topluluklar tarafından slamiyetin algılanması ve ya anması

üzerinde durulmamaktadır. Di er bir ifade ile milliyetçi dü ünce ile barı ık bir slam

anlayı ı öne çıkarılmaktadır. Bu nedenle günümüzde slamiyetin insanların hayat ve 

kültürleri üzerindeki etkinli ini ve dünyada bu dinin nasıl algılandı ın› ö rencilerin daha iyi 

anlamalarını sa lamak için yeni bir ö renme alanı ilave edilebilir. Bu yeni ö renme alan›n›n 

ba lı ı: “Modern Dünyada slam” olabilir. Bu ö renme alanının açılımı u ekilde yapılabilir:

1. Türkiye’de slam (Türkiye’de dinî hayat, farklı din anlayı ları vb.), 2. Müslüman 

dünyasında slam ( slam co rafyası, farklı Müslüman ülkelerin kültür ve sanat hayatından

örnekler, slam dünyasından farklı slam yorumlarının ya ama yansımaları vb.), 3. Batıda

slam (Batıda Müslüman varlı ı, Bat›nın slam› algılaması ve buna etki eden faktörler vb.).

4. Yeni programda okuma parçası a ırlıklı olsa da Alevili e yer verilmesinin göreli olarak 

bir geli me oldu unu söyleyebiliriz. Ancak bunun yeterli oldu u söylenemez. Konuyla 

ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir. Alevilik konusuna programda daha kapsamlı

yer verilmesinin ilgili akademisyenler, sivil toplum örgütleri, Milli E itim Bakanlı ı gibi 

olabildi ince payda ların geni  katılımının sa landı ı ortamlarda, bilimin öncülük etti i bir 

zeminde, farklı seçeneklerle tartı ılması gerekmektedir.

5. Yeni DKAB ö retim programında, di er dinlerin sunumunda ço ulculuk yönünde, bilimsel 

ve ötekini yargılamadan anlamaya çalı an bir de i imin oldu unu anla ılmaktadır. Yeni 

SONUÇ VE ÖNER LER
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programların di er dinleri objektif olarak ö retmeyi öngören “din hakkında” ö renme

modelini “dini ö renme” modeline tercih etti i görülmektedir. Din hakkında ö renme

tarzı e itimsel de eri yönünden tartı ılabilir. Onun yerine “dinden ö renme” olarak 

ifadelendirilebilecek, din ile ilgili kutsal metinler ve onu günümüzde ya ayan inananların

fert, aile ve sosyal hayatlarındaki yansıma ve yorumlarını da içeren bir yakla ımın, pedagojik 

olarak ö rencilerin ilgisini daha çok çekece i bir gerçektir. Ayrıca di er dinlere ayrılan süre 

yeterli de ildir. Özellikle Türkiye’nin AB perspektifi dikkate alınarak Hristiyanlı a daha fazla 

yer verilmesi önerilmektedir.

6. Yeni ortaö retim DKAB programında ibadetler ve Hz. Muhammed ö renme alanları

bulunmaktadır. u anda uygulanan ilkö retim DKAB programlarında da benzer ekilde aynı

konulara yer verilmektedir. E er yakında de i ece i söylenen ilkö retim DKAB programında

da aynı konular az farkla tekrar edildi i takdirde ders ö renciler için pedagojik yönden sıkıcı

hale gelebilir. Bu konulara ilkö retim programında yer verilerek, bu dönemdeki gençlerin 

geli im özelliklerine ve ilgilerine uygun dinle ilgili tartı malı ve felsefi konulara de inilebilir.

Hayata anlam vermede dinin rolü tartı ılabilir.

7. Yeni programda de er konusuna yer verilmesi ve kazandırılması istenen de erlerden

do rudan bahsedilmesi bir yeniliktir. Üstelik kazanılması istenen de er eçiminde

bilimsellik, giri imcilik gibi modern de erlerle misafirperverlik, özgecilik gibi geleneksel 

de erlere birlikte yer verilmesi de de erler arasında bir denge kurulmaya çalı ıldı ının

göstergesidir. Ancak mantıksal olarak birbirinden oldukça farklı olan bu de erlerin tutarlı

olarak nasıl verilece i veya bunun mümkün olup olmadı ı üzerinde dü ünülmelidir. Ayrıca

bu de erlerin ders yoluyla nasıl ö retim konusu yapılaca ı konusunda deste e ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çünkü de erler e itimi ülkemizde oldukça yenidir. 

8. Eski programda sorumluluklar merkezli bir vatanda lık bilinci ön planda iken, yeni 

programda hakları temele alan bir vatanda lık ve onun dinle ili kilendirilmi ekline yer 

verildi i görülmektedir. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok gündeme 

gelen ve bireyin haklarını önceleyen nsan Hakları anlayı ının programa yansıdı ı

anla ılmaktadır.

9. Okullarda DKAB derslerinde din kültürü de il de din e itimi yapıldı ına yönelik 

ele tirilerin ba ında, bu derste Kur’an’dan bazı sure ve kısa duaların ö retilmesi gelmektedir. 

Yeni ve eski ortaö retim DKAB programlarında sure ve dua ö retim ve ezberletilmesine yer 

verilmemektedir.

10. Kapsamlı ve iyi organize edilmi  ö retmen e itimine gereksinim vardır. Yeni bir ö retim

yakla ımına göre hazırlanan ve ö retmenlerden farklı roller beklenen DKAB programının

ba arılı olması için programın yapısı, felsefesi ve uygulamasına yönelik bilgilerin hızlı

bir ekilde ö retmenlere verilmesi gerekmektedir. Ba ta bran  ö retmenleri olmak 

üzere verilecek hizmet içi e itim aktiviteleri için Milli E itim Bakanlı ı tarafından rehber 

program hazırlanması ve bu e itimi verecek e itmenlerin bilgilendirmesi faydalı olacaktır.

Ö retmenlerin formasyonu bu programın sa lıklı bir ekilde uygulanabilmesi için 

kritik ba arı faktörüdür.

11. Uygulamada daha ba arılı olabilmek için ortaö retim DKAB ders kitaplarının ve 

ö retmen kılavuz kitaplarının, programın yapı ve felsefesine uygun olarak hazırlanması ve 

yeni ö retim yılına yeti tirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca yeni e itim anlayı ına göre 

yardımcı araç-gereçler ve materyaller hazırlanmalı ve okullarda kullanılır halde olmalıdır.
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Yardımcı materyaller konusunda DKAB dersinin özel bir durumu bulunmaktadır. OKS veya 

ÖSS sınavlarında soru sorulan Matematik, Türkçe vb derslerle ilgili Bakanlı ın yanı sıra

özel sektörde yardımcı materyaller hazırlamaktadır. Özel sektör ekonomik yönden pazar 

imkânı olmadı ı için DKAB derslerine yönelik yardımcı materyal hazırlamada çekingen 

davranmaktadır. Bu nedenle Milli E itim Bakanlı ı ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yeni 

programın felsefesine uygun yardımcı ders materyalleri hazırlamaları önem arz etmektedir.

12. Yapılandırmacı yakla ım, ö renen merkezli bir e itim anlayı ını öngördü ü için önceki 

anlayı a göre konuların i lenmesinde daha fazla zaman gerekmektedir. Ayrıca yeni yakla ım,

de erlendirme sürecine de daha fazla zaman ayırmayı gerektirmektedir. Ortaö retimde

1 saat olan ders kredisi ile bu amaçların gerçekle mesi oldukça zordur. Bu nedenle 

ilkö retimde oldu u gibi haftalık DKAB ders kredisinin 2 saate çıkarılması dü ünülebilir.

13. Bu programın uygulanması için sınıf mevcutlarının istenilen düzeye çekilmesi 

gerekmektedir. Kalabalık sınıflarda yeni programın uygulanması daha zordur. Sınıf

mevcutlarına göre etkinliklerin nasıl yapılaca ı ile ilgili çalı malar yapılmalı ve ö retmenler

bu konuda bilgilendirilmelidir. Sınıfların çok kalabalık oldu u okullarda bu programın nasıl

uygulanaca ı da yanıtlanması gereken bir sorudur. 

14. Okulların fiziksel ve di er açılardan bu programların gerektirdi i ko ullara ne derece 

sahip oldu u, önemli bir sorudur. Bu açıdan okullar arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

Yeni programların uygulanabilmesi için okulların fiziksel ve donanımsal (bilgisayar, 

kütüphane vb.) olarak incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

15. Programların ba arısı, de erlendirme sürecinin ne kadar sürekli oldu u ve sürecin 

ara tırmalarla desteklenerek programı geli tirmede nasıl katkıda bulunaca ı ile ilgilidir. Yeni 

programların geli tirilmesi gereken en önemli yönü de erlendirme modelinin eksikli idir.

Yeni programın hazırlanması kadar, ne düzeyde uygulandı ının bilimsel olarak tespit edilip 

öneriler geli tirilmesi de bir gereksinimdir. Bu çerçevede yeni programın okullardaki 

uygulamasını ö renmeye yönelik, kapsamlı bir ampirik ara tırmanın yapılması

anlamlı olacaktır.

16. Son olarak, yeni DKAB ö retim programının, önceki programa göre slam dı ı dinlerin 

ö retimine objektif yakla ımı, din içerisindeki ço ulculu a göreceli olarak yer vermesi, 

slam ö retiminde teolojik yakla ım yerine dinbilimsel yakla ımı ön plana çıkarması,

konuların açıklamasında rasyonelli i ve ele tirel dü ünceyi önemsemesi gibi açılardan

dersin adına uygun bir flekilde din kültürü olma yönünde önemli bir mesafe kaydetti i

söyleyebiliriz.








