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yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi

ÖNSÖZ

Kamuoyu ile úubat 2005’te paylaûtıøımız Türkiye’de Din ve Eøitim: Deøiûim ùhtiyacı
çalıûmamızda, “din ve eøitimde deøiûimin ulusal mahkemeler veya Avrupa ùnsan Hakları
Mahkemesi kararları güdümüne gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldıøı
katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını” amaçladıøımızı ifade etmiûtik. O çalıûma
kapsamında üzerinde hemfikir olduøumuz önemli bir ilke de “… Örgün eøitim içinde Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi eøitiminin devletin her dine ve mezhebe eûit uzaklıkta durduøu bir
laiklik anlayıûı temeline oturtulması” idi.
Bundan hemen bir ay sonra Milli Eøitim Bakanlıøı yeni Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öøretim programını yayınladı. Biz de, özellikle üzerinde hassasiyetle durduøumuz
konularda kamu politikalarını sürekli izlemeye gayret eden bir kurum olarak yeni programı
mercek altına almaya karar verdik. Ortaöøretime devam eden çocuklarımızın zorunlu olarak
okuduøu bu dersin yukarıda altını çizdiøim yaklaûım ve ilke doørultusunda bir geliûme
gösterip göstermediøini merak ediyorduk.
Sakarya Üniversitesi ùlahiyat Fakültesi öøretim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan tarafından
gerçekleûtirilen Yeni Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öøretim Programı
Deøerlendirmesi çalıûmasının bulguları genel olarak bir iyileûmeye iûaret ediyor. Ancak,
program hazırlanırken farklı mezhep ve azınlıkların konuyla ilgili uzman temsilcilerinin de
fikrinin alınmasının katılımcılık açısından olumlu bir adım olacaøına inanıyoruz. Öte yandan,
programın her dine ve mezhebe eûit uzaklıkta olması için daha yol alınması gerekiyor.
Eøitim Reformu Giriûimi olarak bu konuyla ilgili çalıûmalarımızı sürdürüyoruz. Eøitim
politikasıyla ilgili tartıûmaların araûtırma ve verilere dayalı olarak rasyonel ve katılımcı bir
platformda yapılmasına katkıda bulunmaya devam edeceøiz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Üstün Ergüder
Direktör
Eøitim Reformu Giriûimi
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YÖNETùCù ÖZETù

G‹R‹ú
Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca dinin devlet, eøitim, toplum ve birey hayatında
yerinin ne olması gerektiøi konusu tartıûılmıûtır. Dinle ilgili bu arayıû ve tartıûmaların
önemli bir boyutunu da okullarda din öøretimi oluûturmaktadır. 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
denenmiûtir. Bu tecrübeler soøukkanlılıkla analiz edildiøi takdirde gelecekte oluûturulacak
din eøitimi politikalarına önemli katkılar saølanacaktır. Belirli bir dönem için geliûtirilen
bir din veya din eøitimi politikasının deøiûen ûartlar göz önüne al›narak yeniden gözden
geçirilmesinin gerekliliøi ortadadır.
Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri dahil olmak üzere, din eøitiminde geleneksel
ùslam öøretimi anlayıûının günümüz ihtiyaçlarını karûılama konusunda yetersizliøi genel
kabul görmektedir. Diøer bir ifade ile deøiûim ihtiyacı kendini hissettirmektedir. Ülkemizde,
okullarda din öøretiminde yaûanan bu deøiûim ihtiyacına verilen cevabın somut bir ifadesi
de 2005 yılında deøiûtirilen yeni Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öøretim
programıdır.
Raporda, Milli Eøitim Bakanlıøı Talim Terbiye Kurulu’nun 31.03.2005 tarih ve 16 sayılı
kararı ile yürürlüøe giren Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öøretim programı, eski
program da dikkate al›narak Eøitim Reform Giriûimi’nin “Öøretim Programları ùnceleme
ve Deøerlendirme” raporundaki ölçütlerden istifade edilmek suretiyle teorik düzeyde
deøerlendirilecektir. Türkiye’deki DKAB tartıûmalarının son zamanlarda yoøunlaûtıøı Alevilik
ve ùslam dıûı dinlerin öøretimi ayrı baûlıklar halinde yeni programla baølantılı olarak
incelenecektir.

GENEL DE÷ERLEND‹RME
1982’de hazırlandıøından bu yana sınırlı bazı düzeltmelerin dıûında ortaöøretim DKAB dersi
öøretim programında köklü bir deøiûiklik olmamıûtır. Her ûeyden önce, 23 yıl sonra 2005’te
geliûen yeni pedagoji anlayıûı ve deøiûen ihtiyaçlar çerçevesinde, programın diøer derslerle
aynı kriterlere göre yeniden hazırlanmasının önemli bir kazanım olduøunu söyleyebiliriz.
Ayrıca programın açıklanması ve uygulamaya yönelik etkinlikler bakımından diøer derslerin
öøretim programından daha detaylı olduøu görülmektedir.
Yeni DKAB programın›n pedagoji, program hazırlama yöntemi, esneklik, öørenen
merkezlilik, eøitim sürecine iliûkin detaylı açıklama gibi birçok açıdan eski programa göre
ileri atılmıû önemli bir adım olduøu görülmektedir. Ancak, yeni programın gerek kullandıøı
terminoloji ve gerekse önerdiøi yöntemler itibarıyla davranıûçılıktan epeyce uzaklaûtıøı;
fakat bu haliyle programın oluûturmacı ya da yapılandırmacı olamadıøı söylenebilir.
Öørenci merkezli olma iddiasıyla hazırlanmasına raømen, yeni program yine konu merkezli
ve öøretmenin aûırı yönlendirmelerine açık bırakılmıû izlenimi vermektedir. Ayrıca

yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi

3

epistemolojik olarak diøer bilgi türlerinden farklı olan dinin, yapılandırmacı yaklaûıma
göre nasıl öøretim konusu yapılabileceøi ve bunun olabilirliøi üzerinde yeterli düzeyde
durulmadıøı görülmektedir.
Yeni öøretim programlarında, içeriklerin düzenlenmesinde genellikle tematik yaklaûım göz
önüne alınmıûtır ve bu çerçevede öørenme alanları belirlenmiûtir. Öørenme alanlarının
altında ünitelere ve konulara yer verilmiûtir. Öørenme alanı; birbiri ile iliûkili beceri, tema,
kavram ve deøerlerin bir bütün olarak görülebildiøi, öørenmeyi organize eden yapı olarak
tanımlanmıûtır. DKAB dersi için belirlenen yedi öørenim alanı (1) inanç, (2) ibadet, (3) Hz.
Muhammed, (4) vahiy ve akıl, (5) ahlak ve deøerler, (6) din ve laiklik ve din, (7) kültür ve
medeniyettir.
Eski ve büyük oranda yeni DKAB programında da ùslamın bir dünya dini olarak ele
alınmadıøı gözlenmektedir. ùslamiyetin ilk doøuû dönemi ve kaynaklarından bahsedilmekte,
daha sonra ise Türkiye’de bizlerin anladıøı ùslam anlayıûına geçilmektedir. Tarihte ve
günümüzde, farklı coørafya ve topluluklar tarafından ùslamiyetin algılanması ve yaûanması
üzerinde durulmamaktadır. Diøer bir ifade ile milliyetçi düûünce ile barıûık bir ùslam anlayıûı
öne çıkarılmaktadır. ùçerik olarak ùslam öøretiminde, Türk seküler anlayıûı ile uyumlu olan
ùslam dininin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarına yer verildiøi ve sosyal boyutuna büyük
ölçüde yer verilmediøi gözlenmektedir. Ayrıca yeni programda, dinin sunumunda genelde
teolojik perspektiften daha çok sosyal bilimler bakıûının öncelendiøi anlaûılmaktadır.
Deøerler öøretimine programda doørudan yer verilmesi bir yeniliktir. Son yıllarda dünyada
deøer odaklı bir eøitim anlayıûı giderek beøeni kazanmakta ve bir dersin sınırları dıûında
okul kültürü içerisinde deøerlerin nasıl kazandırılacaøı tartıûılmaktadır. Deøerler öøretimine
katkı potansiyeli yüksek olan DKAB öøretim programında deøerler öøretimine yer verilmesi
anlamlıdır. Programda içselleûtirilmesi istenen baøımsızlık, bilimsellik gibi modern
deøerlerle misafirperverlik, alçak gönüllülük gibi geleneksel deøerlere birlikte yer verilmiûtir.
Bu, geleneksel deøerlerle modern deøerler arasında bir denge kurulmaya çalıûıldıøının
göstergesidir. Ancak mantıksal olarak birbirinden farklı olan bu deøerlerin, tutarlı olarak
nasıl verileceøi veya bunun mümkün olup olamayacaøı üzerinde düûünülmelidir. Deøerlerin
öøretimine öøretim programında yer verilmesi bir geliûme olmakla birlikte, deøerlerin nasıl
öøretileceøi üzerinde çalıûılması gereken bir konudur.
Eski DKAB öøretim program›nda sorumluluklar merkezli bir vatandaûlık bilinci ön planda
iken, yeni programda hakları temele alan bir vatandaûlık ve onun dinle iliûkilendirilmiû
ûekline yer verildiøi görülmektedir. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok
gündeme gelen ve bireyin haklarını önceleyen ùnsan Hakları anlayıûının programa yansıdıøı
anlaûılmaktadır.
Yeni programın önceki programdan farklılaûtıøı önemli ayrımlardan biri de öørenme
çıktıları için kullanılan terminolojidir. Önceki programda “amaç” ve “hedef” davranıûlardan
bahsedilirken, yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazanım” ifadesi
kullanılmıûtır. Bu kullanımın programın benimsediøi felsefi yaklaûıma uygun olduøu
söylenebilir. Programda “kazanım” sözcüøü kullanılarak daha çok öørenciyi merkeze alan
bir tutum takınılmıûtır. Kazanımların, eøitim sürecinin sonunda öørencilerin edinecekleri
bilgi, deøer, beceri ve tutumları kapsadıøı; dolayısıyla, öørencilerin öørenme alanlarındaki
geliûmelerinin, kazanımların edinilmesine baølı olduøu; kazanımların, programda
öørencilerin geliûim düzeyine ve öørenme alanının özelliøine göre verilmiû olduøu;
kazanımların yazılımında genelde bir mantık bütünlüøünün gözetildiøi görülmektedir.
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Yeni DKAB ortaöøretim programında öørenme-öøretme süreçleri ve öøretmenin rolü önceki
programa göre daha ayrıntılı bir ûekilde ele alınmıûtır. Bilgi ve becerilerin kazanımı ile ilgili
uygulama sürecine yönelik öneriler yapılmıû ve “Etkinlik Örnekleri” verilmiûtir. Etkinliklerin
örnek niteliøinde olduøu ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel ûartlar dikkate
alınarak esnek olmanın gereøi üzerinde durulmuûtur. Önceki programda, öørenme-öøretme
durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıûken, yeni programda öøretmenin önünü
açan, neyi nasıl yapacaøına yönelik ayrıntılı açıklama ve bilgileri içeren “Öøretmen Bilgi
Notları”na yer verilmiûtir. Yeni programda, eskisine oranla öørenme-öøretme sürecinde daha
fazla araç-gereç kullanımının özendirildiøi ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildiøi
görülmektedir.
Yeni öøretim programında, öøretmene “öøretici” yerine “ortam düzenleyici”, “yönlendirici”
ve “kolaylaûtırıcı” roller yüklenmektedir. Öøretmenin temel rolü öørenme-öøretme
ortamını düzenlemek, etkinlikler konusunda öørencilere rehberlik yapmaktır. Öøretmene
rehberliøin yanı sıra iûbirliøi saølayıcı, yardımcı, kolaylaûtırıcı, kendini geliûtirici, planlayıcı,
yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, saølık ve güvenliøi saølayıcı roller verilmiûtir.
Son olarak, yeni DKAB öøretim programının ùslam dıûı dinlerin öøretimine objektif
yaklaûımı, din içerisindeki çoøulculuøa göreceli olarak yer vermesi, ùslam öøretiminde
teolojik yaklaûım yerine dinbilimsel yaklaûımı ön plana çıkarması, konuların açıklamasında
rasyonelliøi ve eleûtirel düûünceyi önemsemesi gibi açılardan önceki programa göre dersin
adına uygun olarak din kültürü olma yönünde önemli bir mesafe kaydettiøi söylenebilir.

ùSLAM ùÇER‹S‹NDEK‹ ÇO÷ULLUK BA÷LAMINDA ALEV‹L‹K
Modern, çoøulcu din eøitimi anlayıûı, okullarda din derslerinde bir din içerisindeki
farklılıkları da dikkate alarak öøretmeyi öngörmektedir. Bu farklılıklar, bir din içerisindeki
farklı mezheplerin görüûleri olabileceøi gibi bir din içerisindeki yeni geliûen teolojik ve
sosyolojik yorumları da içerebilmektedir. Bu çerçevede son zamanlarda okullarda DKAB dersi
ile ilgili tartıûmaların yoøunlaûtıøı Aleviliøe yeni programda nasıl yer verildiøi konusunu
ilgili farklı yaklaûımları da göz önüne alarak özetlemeye çalıûalım.
Aleviliøe DKAB programında yer verilmesine karûı olanların argümanların bazılar›n›
kısaca ûöyle 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 uzlaûı bulunmadıøı belirtilmektedir.
(2) Mevcut programların mezhepler üstü oluûu: Yeni DKAB öøretim programın›n
mezhepler üstü dinler açılımlı bir program olduøu iddia edilmektedir. Dolayısıyla Sünnî
anlayıûa göre bir ùslam öøretilmediøi için Alevi yorumuna göre bir ùslam öøretisine de gerek
olmadıøı doørudan veya dolaylı olarak öne sürülmektedir.
(3) Din derslerinin yapısını kökten deøiûtirme olasılıøı: Bu çerçevede okullarda DKAB
derslerinde Alevilik konusuna yer verildiøi takdirde bunun ileride müstakil Alevilik dersine
yol açabileceøi yönündeki endiûeler görülmektedir.
Aleviliøe derste yer verilmesine taraftar olan görüûleri de ûöyle sıralayabiliriz:
(1) Yükselen çoøulculuk trendi: Özellikle üyesi olmaya çalıûtıøımız AB ülkelerindeki
eøitimde ve okullarda veriler din derslerinde çoøulcu anlayıûlar ön plana çıkmaktadır. Devlet
okullarındaki dinî farklılıkları görmezden gelmek yerine, din derslerinin toplumdaki dinî
gelenekleri yansıtması öngörülmektedir. Bu çerçevede DKAB derslerinde ùslam içerisindeki
yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi
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çoøulculuøun gereøi olarak, Aleviliøe yer verilmesinin anlamlı olacaøı ileri sürülmektedir.
(2) Din ve vicdan özgürlüøü: Anayasanın 24. maddesi ile birlikte bu derslerin ilk ve
ortaöøretim kurumlarında zorunlu olması, bazı çevrelerce dinî özgürlüklere, laikliøe
aykırı olduøu ve aslında bu dersin Din Kültürü olarak öngörülmesine raømen din eøitimi
içeren bazı unsurlar barındırd›¤› gerekçesiyle eleûtirilmekte ve zorunluluøun kaldırılması
istenmektedir. 2004 yılında, Alevi bir öørenci velisi, konuyu Avrupa ùnsan Hakları
mahkemesine götürmüû ve 2006’da yerel bir mahkeme de Alevi bir öørencinin derse
katılmama isteøini uygun bulmuûtur. DKAB dersi ile ilgili bu hukukî geliûmeler, bu dersin
zorunlu olarak varlıøını devam ettirebilmesi için bir mezhep veya dinin savunuculuøunu
yapmadan, farklı dinî anlayıû ve gelenekleri kapsayacak ûekilde yapılandırılmasının gerekli
olduøunu göstermekte ve bu, DKAB dersinde Aleviliøe yer verilmesini gerektirmektedir.
(3) Öørenci merkezlilik: Yeni pedagoji anlayıûları “çocuøu”, diøer bir ifade ile “öøreneni”
esas almaktadır. Türkiye’de Alevi öørenciler, DKAB derslerine girmektedir. Pedagojik yönden
bu dersin sınıfta bulunan Alevi öørencileri görmezden gelerek, Aleviliøe yer vermemesinin
doøru olmadıøı ifade edilmektedir.
Yeni ortaöøretim DKAB öøretim programında, eski programla kıyaslandıøında AlevilikBektaûilik konusuna kısmen yer verildiøi görülmektedir. Özellikle okuma parçalarında
Alevilik-Bektaûilikten bahsedilmesinin bir yenilik olduøu söylenebilir. Bu göreli olarak
bir geliûmedir. Ancak bunun yeterli olduøu söylenemez. Çünkü okuma parçaları
öøretim sürecinde ikincil derecede bir fonksiyona sahiptir. Bu ise ùslamın bir yorumu ve
kültürümüzün bir ögesi olarak Alevi geleneøi hakkında yeterli bilgi vermekten uzaktır.
O halde programda konuyla ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir. ùslamiyeti kendi
içerisindeki çoøulculuøa yer verecek ûekilde öøretim konusu yapmak yeni bir deneyimdir.
Bu nedenle bazı endiûelerin olması öngörülebilir bir durumdur. Ancak konu üzerinde
tartıûmadan yeni politikalar oluûturmaksızın, mevcut durumu aynen devam ettirmenin de
bir çözüm olmadıøı ortadadır. DKAB derslerinde Alevilik meselesinin, ilgili akademisyenler,
sivil toplum kuruluûları, Milli Eøitim Bakanlıøı vb. olabildiøince paydaûların geniû katılımının
saølandıøı ortamlarda bilimin öncülük ettiøi bir zeminde tartıûılması gerekmektedir. DKAB
dersine katılan çocukların veya ebeveynlerinin kendi dinî geleneøinden bahsedilmesi
isteøinin dinî özgürlükler, bireyi ön planda tutan demokrasi anlayıûı ve bilimsellik
perpektifinden anlamlı olduøu yadsınamaz. Ayrıca aynı ders içerisinde farklı ùslam
yorumunu benimseyen çocuklar›n, birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olup
anlamaya çalıûmaları, Alevilik ve Sünnîlik konusunda oluûan veya oluûturulan önyargıların
aûılmasına da katkı saølayacaktır.

D‹÷ER D‹NLER‹N Ö÷RET‹M‹
Dünyada, bir ülkenin din dersinin niteliøini belirlemede, çoøunluøun dini dıûındaki
diøer dinlere din derslerinde yer verilip verilmemesi ve yer verildiøi takdirde bu dinlerin
öøretiminde nasıl bir yaklaûımın benimsendiøi, önemli bir deøiûken olarak kabul
edilmektedir. Din eøitiminde çoøulculuk, aynı zamanda devlet okullarında din derslerinde
birden fazla dinin öøretilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldıøında 1982’de Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilk ve ortaöøretim kurumlarında zorunlu olarak okutulmaya
baûlamasından itibaren, hazırlanan DKAB öøretim programlarında diøer dinlere yer
verilmiûtir. Dersin ismi ve amacı da ùslam dıûı dinlerin program içerisinde öøretim konusu
yapılmasını gerekli kılmaktadır.
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Eski ortaöøretim DKAB programındaki, ùslamiyetin diøer dinleri bakıûını içeren, geleneksel
din öøretimi anlayıûının ve dinlere batıl olan ve olmayan tarzındaki derecelendirmeye
yönelik üslubun yeni programda terk edildiøi görülmektedir.
Dinlerle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra dinlerde ortak olan konulara deøinilmesi, diøer
dinleri anlamaya ve dinlerin özde birçok açıdan benzer özelliklere sahip olduøuna vurgu
yapılması, çoøulcu bir din eøitimi açısından olumlu bir adımdır. Eski programlarda ve
özellikle de ders kitaplarında Hristiyanlık ve Yahudilikle, ùslam arasındaki benzer yönlerden
öte, farklıl›¤›n ve bu dinler arasında sorunlu olan boyutların öncelendiøini düûünecek
olursak, yeni programdaki bu deøiûim daha iyi gözlenebilecektir.
Yeni programda 7 öørenme alanı bulunmaktadır ve ortaöøretimin de 4 yıl olduøu
düûünülecek olursa, 28 temel ünite bulunmaktadır. ùslam dıûı dinlere ise 3’e yakın temel
ünite ayrılmaktadır. Nicelik olarak % 10 civarında diøer dinlere yer verilmektedir. Bu
oranın yeterli olduøunu söylemek oldukça zordur. Özellikle, üyesi olmaya çalıûtıøımız AB
ülkelerinin halklarının büyük çoøunluøunun Hristiyan dinine baølı olduøu düûünülecek
olursa en azından Hristiyan din ve kültürüne özel bir önem verilmesi ve daha geniû ûekilde
programda yer alması gereklidir.
Yeni DKAB öøretim programında diøer dinlerin sunumunda, bilimsel ve ötekini
yargılamadan anlamaya çalıûan çoøulculuk yönünde bir deøiûimin olduøunu
anlaûılmaktadır. Yeni programların diøer dinleri objektif olarak öøretmeyi öngören
“din hakkında” öørenme modelini geleneksel “dini öørenme” modeline tercih ettiøi
görülmektedir. Din hakkında öørenme tarzı, eøitimsel deøeri yönünden tartıûılabilir. Onun
yerine “dinden öørenme” olarak ifadelendirilebilecek din ile ilgili kutsal metinler ve onu
günümüzde yaûayan inananların fert, aile ve sosyal hayatlarındaki yansıma ve yorumlarını
da içeren bir yaklaûımın, pedagojik olarak öørencilerin ilgisini daha çok çekeceøi bir
gerçektir.

UYGULAMAYA YÖNEL‹K ÖNER‹LER
Kapsamlı ve iyi organize edilmiû öøretmen eøitimine gereksinim vardır. Yeni bir öøretim
yaklaûımına göre hazırlanan ve öøretmenlerden farklı roller beklenen DKAB programının
baûarılı olması için programın yapısı, felsefesi ve uygulamasına yönelik bilgilerin, hızlı
bir ûekilde öøretmenlere verilmesi gerekmektedir. Baûta branû öøretmenleri olmak üzere,
verilecek hizmet içi eøitim aktiviteleri için Milli Eøitim Bakanlıøı tarafından rehber program
hazırlanması ve bu eøitimi verecek eøitmenlerin bilgilendirilmesi faydalı olacaktır.
Öøretmenlerin formasyonu, bu programın saølıklı bir ûekilde uygulanabilmesi için kritik
baûarı faktörüdür.
Uygulamada daha baûarılı olabilmek için ortaöøretim DKAB ders kitaplarının ve öøretmen
kılavuz kitaplarının, programın yapı ve felsefesine uygun olarak hazırlanması ve yeni
öøretim yılına yetiûtirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca yeni eøitim anlayıûına 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 yapılacaøı ile ilgili çalıûmalar yapılmalı ve öøretmenler
bu konuda bilgilendirilmelidir. Sınıfların çok kalabalık olduøu okullarda bu programın nasıl
uygulanacaøı da yanıtlanması gereken bir sorudur.
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Programların baûarısı, deøerlendirme sürecinin ne kadar sürekli olduøuna ve bu sürecin
araûtırmalarla desteklenerek programın geliûtirmesine nasıl katkıda bulunacaøı ile ilgilidir.
Yeni programların geliûtirilmesi gereken en önemli yönü, deøerlendirme modelinin
eksikliøidir. Yeni programın okullarda ne düzeyde uygulandıøının bilimsel olarak tespit
edilip, öneriler geliûtirilmesi bir gereksinimdir. Bu çerçevede yeni programın okullardaki
uygulamasını öørenmeye yönelik kapsamlı ampirik bir araûtırmanın yapılması anlamlı
olacaktır.
Okulların fiziksel ve diøer açılardan bu programların gerektirdiøi koûullara ne derece sahip
olduøu, 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 eøitim sistemi içerisinde dinin yeri sürekli tartıûma konusu olmuûtur ve olmaya
devam etmektedir. Bu tartıûmaları iki açıdan deøerlendirebiliriz. ùlki, dinin ve dolayısıyla
din eøitiminin önemli bir problem alanı olarak algılanmasıdır. Diøeri ise Türk toplumunun
yaûadıøı sekülerleûme sürecine raømen toplum tarafından dine verilen önemin devam etmesidir.
Aslında bu iki yorumu bir arada deøerlendirmek de mümkündür. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi
boyunca dinin devlet, eøitim, toplum ve fert hayatında yerinin ne olması gerektiøi konusu gündeme
gelmiûtir. Dinle ilgili bu arayıû ve tartıûmaların önemli bir yönünü de okullarda din öøretiminin
nasıl olması gerektiøine 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 denenmiûtir. Bu tecrübeler soøukkanlılıkla analiz
edildiøi takdirde gelecekte oluûturulacak din eøitimi politikalarına önemli katkılar saølanacaktır.
Belirli bir dönem için geliûtirilen bir din veya din eøitimi politikasının deøiûen ûartlar göz önüne
al›narak yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliøi ortadadır. úüphesiz demokratik bir toplumda din
eøitiminin ilgili paydaûlar tarafından tartıûılıp eleûtirel deøerlendirmelerde bulunulması normaldir ve
gereklidir. Ancak bu tartıûma ortamına çoøu zaman bilimsellikten daha çok ideolojik duruûların din ve
din eøitimi konusundaki pozisyonların etkin olduøu görülmektedir. Aslında din eøitimi tartıûmaları
Türkiye’de dinin birey, toplum, eøitim gibi alanlarda yerinin ne olduøu ve ne olması gerektiøi
konusuyla irtibatlıdır. Diøer bir ifade ile ülkelerin din eøitimi politikaları, o ülkedeki bireyin ve devletin
hayatında dinin konumundan baøımsız deøildir. Son zamanlarda ise Türkiye’nin Avrupa Birliøi’ne
tam üyelik süreci ile baølantılı olarak din eøitimi tartıûmalarına AB boyutu eklenmiû gözükmektedir.
Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dahil olmak üzere din eøitiminde geleneksel ùslam
öøretimi anlayıûının günümüz ihtiyaçlarını karûılama konusunda yetersizliøi genel kabul görmektedir.
Diøer bir ifade ile deøiûim ihtiyacı kendini hissettirmektedir. Fakat içerik ve yaklaûım yönlerinden nasıl
bir din öøretilmesi gerektiøi konusunda ise bir arayıû söz konusudur. Yakın zamanda gençlikle ilgili
kapsamlı deneysel bir araûtırmanın1 sonucu, liseli öørencilerin din eøitiminin hem geleneksel hem de
modern amaçlarını benzer düzeyde onayladıøını göstermektedir. Bu ise genel olarak da okullarda din
öøretimi anlayıûı yönünden bir geçiû döneminde olunduøunu desteklemektedir. Bu çerçevede ERG
gibi sivil toplum kuruluûlarının katkılarının anlamlı ve gerekli olduøu düûünülmektedir.
Ülkemizde okullarda din öøretiminde yaûanan bu deøiûim sürecine verilen cevabın somut bir
ifadesi de 2005 yılında deøiûtirilen yeni Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öøretim
programıdır.2 Raporda, Milli Eøitim Bakanlıøı Talim Terbiye Kurulu’nun 31.03.2005 tarih ve 16
sayılı kararı ile yürürlüøe giren Ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öøretim programı, eski
program da dikkate al›narak Eøitim Reform Giriûimi’nin “Öøretim Programları ùnceleme
ve Deøerlendirme” raporundaki ölçütlerden istifade edilmek suretiyle teorik düzeyde
deøerlendirilecektir. Türkiye’deki DKAB tartıûmalarının son zamanlarda yoøunlaûtıøı
Alevilik ve ùslam dıûı dinlerin öøretimi “ùslam ùçerisinde Çoøulluk Baølamında Alevilik” ve
“Diøer Dinlerin Öøretimi” ûeklinde ayrı baûlıklar halinde yeni programla baølantılı olarak

1 “Religion and Life
Perspectives Among
Adolescents in Europe”
baûlıklı kapsamlı proje
German Academy of Sciences
(Alman Bilim Akademisi)
tarafından desteklenmekte
ve Alman Wuezburg
Üniversitesi tarafından
koordine edilmektedir.
ùngiltere, ùrlanda, Polonya,
Hollanda, Finlandiya,
ùsveç, Hırvatistan, Türkiye
ve ùsrail projeye katılan
ülkelerdir. Araûtırmanın
Türkiye bölümü Sakarya
Üniversitesinden Recep
Kaymakcan tarafından
yürütülmektedir. Araûtırma
raporu yazım aûamasındadır.
2 Liselere din dersi ilk
olarak 1967 yılında isteøe
baølı olarak konulmuûtur.
Aynı yıl 3 yıl denenmek
üzere hazırlanan din dersi
programı 1976’ya kadar
yürürlükte kalmıûtır.
1976’daki program ise isteøe
baølı din dersi ve zorunlu
ahlak dersinin birleûtirilerek
zorunlu hale getirildiøi
1982’ye kadar uygulamada
kalmıûtır. 1982’de hazırlanan
DKAB öøretim programı
ise 1986 ve 1992’de esasla
ilgili olmayan bazı sınırlı
deøiûikliklerle birlikte
2005’e kadar ortaöøretimde
uygulanmıûtır. 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 ùslam dıûı dinlere
mensup olan öørencilere
dersten muaf olma hakkı
tanınmıûtır.
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incelenecektir. Rapor yeni ortaöøretim DKAB öøretim programı ve onun eski programla
karûılaûtırılması ile sınırlıdır.

1. ùSLAM ùÇERùSùNDEK‹ ÇO÷ULLUK BA÷LAMINDA ALEVùLùK
Geleneksel okul kültürlerinde çoøunlukla “farklılıklar” görmezden gelinmiû veya en azından
kontrol altında tutulmaya çalıûılmıûtır. Çünkü farklılıklar bir zenginlik olmaktan öte
öøretimin ve öørenmenin önünde bir engel olarak görülmüûtür.
Dewey ve diøer reformist pedagoglardan esinlenen eøitim teorilerinde çocuk merkezli bir
yaklaûım ön plana çıkmıûtır. Dolayısıyla “çoøulluk” herhangi bir eøitimsel aktivitenin pek
çok yönden baûlangıç noktası olarak görülmüûtür. Bununla birlikte çoøulluk kavramının
anlaûılmasında psikolojik perspektif kültürel olanın önüne geçmiûtir.
Din eøitiminde de durum kısmen böyle olmakla birlikte son zamanlarda “kültürel olana”
dönüldüøüne yönelik iûaretler vardır. Artık “çocuk” ve “genç”, bir sosyo-kültürel çevrenin
parçası olarak görülmektedir. Geliûen eøitimde yeni çoøulluk anlayıûı çerçevesinde bir
eøitim projesi olarak din eøitimi de bu sosyo-kültürel çoøulluk baølamında kendisini
doørulamak, meûrulaûtırmasını yaparak kendisine bir zemin bulmak istemektedir. Bu
çerçevede çoøulcu bir toplumda herkese yönelik eøitim veren devlet okullarındaki din
eøitiminin, çoøulluøu kabul edip ona deøer vermesi, temel özelliklerinden biri olarak kabul
edilmelidir.
Geleneksel çoøulculuøun okullarda din eøitimine yansıması, çoøunluk dıûındaki dinlerin
de öøretim programı içerisinde yer alması ile temin edilmeye çalıûılmaktadır. Modern
çoøulculuk ise, din eøitiminde bir din içerisindeki farklılıkları da dikkate alarak öøretmeyi
öngörmektedir. Bu farklılıklar bir din içerisindeki farklı mezheplerin görüûleri olabileceøi gibi
bir din içerisindeki yeni geliûen teolojik ve sosyolojik yorumları da içerebilmektedir.
Okullarda din eøitiminde çoøulculuk konusundaki bu kısa teorik çerçeveden sonra
ülkemizdeki din derslerinde ùslam içerisinde çoøulluøun bir gereøi olarak Alevilik konusuna
yer verilmesi ile ilgili bakıû açılarını deøerlendirirken, bu deøerlendirmemizin baûlangıç
noktası yeni Ortaöøretim DKAB Öøretim Programı olacaktır. Konuyla ilgili tartıûma ve
deøerlendirmeleri iki ana grupta ele alabiliriz. ùlki, DKAB dersinde Aleviliøe yer verilmesine
olumlu ve olumsuz yaklaûan argümanlar, ikincisi ise Aleviliøe bu ders programında nasıl yer
verileceøidir.

1.1. aleviliøe dkab dersinde yer verilmesi konusundaki argümanlar
Öncelikle DKAB programlarında Aleviliøe yer verilmesi konusunda çekincesi olan bazı
görüûler ûu ûekilde özetlenebilir:
1. Alevilik tanımlamasındaki belirsizlik: “Aleviliøe DKAB dersinde nasıl yer verilecektir?
Alevilik bir mezhep mi, tarikat mı, dinî gelenek olarak mı ele alınacaktır?” gibi sorularla
bu görüûü dile getirenler, Alevi gruplar arasında bile, kendilerini nasıl tanımlayacakları
konusunda bir uzlaûı bulunmadıøını ileri sürmektedirler. Yine bu görüûtekilere göre yapılan
tanımlamaların bazısı bilimsel yönden bazısı ise hukukî yönden problem oluûturmaktadır.
Türkiye’deki Alevilikten mezhep olarak bahsetmenin bilimsel açıdan oldukça zor olduøu,
Türkiye Aleviliøinin tarihsel ve teolojik olarak mezhep olgusunu destekleyecek özelliklerinin
bulunmadıøı bir iddia olarak gündeme gelmektedir. Öte yandan Aleviliøe, Bektaûilikle
koûut olarak tasavvufî bir oluûum veya tarikat denildiøi takdirde ise DKAB dersinde varlıøı
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konusunda hukukî yönden sorun oluûabilecektir. Çünkü bilindiøi gibi tekke ve zaviyelerin
kapatılması ile ilgili kanuna göre ülkemizde tarikatlar yasaklanmıûtır. Ayrıca ileride diøer
tarikatların da bu ders içerisinde kendilerinden bahsedilmesini isteyebileceøi yine bu iddia
sahipleri tarafından gündeme getirilmektedir.
Konuyla ilgili diøer problematik alan ise kendi içerisinde geniû bir farklılık içeren Aleviliøin,
hangi yorum veya yorumlarına DKAB dersinde yer verileceøidir. Bu yorumlara yer verilirken
hangi kriterin esas alınacaøı ise düûünülmesi gereken bir diøer konudur.
2. Mevcut programların mezhepler üstü oluûu: Mevcut DKAB öøretim programın›n
mezhepler üstü dinler açılımlı bir program olduøu iddia edilmektedir. Gerek ùslam gerekse
diøer dinler hakkında bilimsel ve araûtırmaya dayalı bilginin ön planda tutulduøu ve
hurafeye ve yanlıû bilgilere dayalı bilgilerden uzak durulduøu ifade edilmektedir. ùslamla
ilgili bilgilerde Kur’an merkezli, birleûtirici ve mezhepler üstü bir yaklaûımın benimsendiøi
ve ùslam kaynaklı bütün dinsel oluûumları kuûatacak kök deøerlerin ortaya çıkarılmasına
özen gösterildiøi belirtilmektedir. Dolayısıyla Sünnî anlayıûa göre bir ùslam öøretilmediøi
için Alevi yorumuna göre bir ùslam öøretisine de gerek olmadıøı, doørudan veya dolaylı
olarak öne sürülmektedir. Ayrıca yine bu görüû baølamında toplumsal barıû ve birlikte
yaûama kültürü açısından “ayrılıkların” deøil, “ortak paydaların” vurgulanması açısından da
mezhepler üstülüøün korunması gerektiøi iddiasına da deøinilmelidir.
3. Din derslerinin yapısını kökten deøiûtirme olasılıøı: Bu çerçevede okullarda DKAB
derslerinde Alevilik konusuna yer verildiøi takdirde bunun ileride müstakil Alevilik dersine
yol açabileceøi endiûeleri dile getirilmektedir. Bunun iki ûekilde gerçekleûme olasılıøının
bulunduøu ileri sürülmektedir. ùlk olarak bunun bazı Alevi grupları tarafından müstakil
Alevi dersi için bir basamak olarak kullanılacaøı ve bir ileri aûama olarak bunun yeterli
olmadıøından hareketle müstakil bir ders istenebileceøi iddia edilmektedir. ùkinci olarak,
diøer ùslam yorumları arasında Aleviliøe yer verilirken yapılacak karûılaûtırmanın, Aleviliøi
ùslam içerisinde, ancak ùslamdan birçok ûeyi içermeyen bir yorum olarak gösterme durumu
söz konusu olacaktır. Bu durumun Alevi çocuk üzerinde sorgulama hissi uyandırması
ihtimali bulunmaktadır. Bu da ileride baøımsız bir Alevi din dersi istenmesine neden olacak
ve din derslerini gelecekte mezhebe baølı bir modele götürme potansiyeli taûıyacaktır. Bu
durumda gelecekte okulların mezheplerin din dersi üzerinden bir mücadele platformuna
dönüûmesi olasılıøını içermektedir. Sonuçta bu ders, birlikte yaûama ve ulusal birliøe
yardımcı olma özelliøini kaybederek, okul programlarından tamamen çıkarılmaya kadar
gidecek bir sürece maruz kalabilecektir.
DKAB programlarında Aleviliøe yer verilmesi gerektiøine dair görüûler ûu ûekilde
özetlenebilir:
1. Yükselen çoøulculuk trendi: Özellikle üyesi olmaya çalıûtıøımız AB ülkelerindeki
eøitimde ve okullarda verilen din derslerinde çoøulcu anlayıûlar 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 baølayıcı bir kriteri bulunmamaktadır. Ancak diøer derslerde olduøu gibi
din derslerinin de Avrupa vatandaûlıøına katkı saølaması ve bu derslerde çoøunluk
dıûındaki dinî gelenekleri yargılamadan, onları anlamaya çalıûacak ûekilde yer verilmesi
beklenmektedir. Bu çerçevede DKAB derslerinde ùslam içerisindeki çoøulculuøun gereøi
olarak, Aleviliøe yer verilmesinin anlamlı olacaøı ileri sürülmektedir.
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2. Din ve vicdan özgürlüøü: Son zamanlarda Türk medyasında Avrupa Konseyi’nin aldıøı
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 ortaöøretim
kurumlarında zorunlu olması, bazı çevrelerce dinî özgürlüklere, laikliøe aykırı olduøu ve
aslında bu dersin Din Kültürü olarak öngörülmesine raømen din eøitimi içeren bazı unsurlar
barındırd›¤› gerekçesiyle eleûtirilmekte ve zorunluluøun kaldırılması istenmektedir. Bu görüû
baûta Birleûmiû Milletler ùnsan Hakları Bildirgesi’nin 18. maddesi ve bazı uluslararası insan
hakları konusunu içeren hukuki metinlerdeki din ve vicdan özgürlüøü ile ilgili maddelere ve
onların okullardaki din eøitimi baølamında yorumlanmasına dayandırılmaktadır.
Avrupa ùnsan Hakları Sözleûmesi 1. Protokol madde 2 ûöyledir:
“Hiç kimse eøitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eøitim ve öøretim alanında
yükleneceøi görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eøitim ve öøretimin
kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılması haklarına saygı gösterir.”
Yukarıdaki metindeki ebeveynin çocuklarını kendi dinî inanç ve felsefesine göre yetiûtirme
hakkından hareketle, zorunlu din dersinin kaldırılmasının gerektiøini iddia edenler
bulunmaktadır. Aslında bu ve konuyla ilgili diøer uluslararası metinlerde, doørudan
okullarda zorunlu din dersine yönelik karûıtlık söz konusu deøildir. Burada sorun
ûuradan kaynaklanmaktadır: Eøer din dersinde bir din veya mezhep esas alınıp, bunların
benimsetilmesine yönelik bir din eøitimi veya dinî eøitim verilip diøer din ve mezhep
mensupları veya inanmayanlar bu derse girmeye zorlanıyorsa, bu din ve vicdan özgürlüøü
açısından problem oluûturmaktadır. Ayrıca bu maddenin bir yorumuna göre, bu madde
belirli bir din ve inanca baølı olarak okul kurulması hakkını da vermektedir.
Yakın dönemde konuyla ilgili iki olay yaûanmıûtır. ùlk olarak, 2004 yılında ùstanbul’da bir
Alevi öørenci velisi DKAB dersinde Alevilikten bahsedilmeyip, Sünnî ùslamın benimsetilmeye
çalıûıldıøını ve bunun ebeveynin çocuklarını kendi dinî inanç ve felsefesine göre eøitim
hakkını ihlal ettiøini savunarak mahkemeye baûvurmuûtur. Öørencinin bu dersten muaf
olma isteøinin mahkemeler tarafından reddedilmesi üzerine veli, Avrupa ùnsan Hakları
Mahkemesine’ne baûvurmuûtur. Henüz mahkeme sonuçlanmamıûtır. Ancak 2005 yılında
ilgili mahkemenin savunma için Milli Eøitim Bakanlıøı’na sorduøu sorulardan birisi Alevilik
konusuna zorunlu DKAB derslerinde yer verilip verilmediøidir. 2006 yılında ise ùstanbul’da
bir yerel mahkeme Alevi bir öørenci velisinin DKAB dersine katılmama isteøini kabul
etmiûtir. DKAB dersi ile ilgili bu hukukî geliûmeler, bu dersin zorunlu olarak varlıøını devam
ettirebilmesi için bir mezhep veya dinin savunuculuøunu yapmadan, farklı dinî anlayıû ve
gelenekleri kapsayacak ûekilde yapılandırılmasının gerekli olduøunu göstermektedir. Bu
baølamda DKAB dersinde Aleviliøe yer verilmesinin uygun olacaøı düûünülmektedir.
3. Öørenci merkezlilik: Yeni pedagoji anlayıûları “çocuøu”, diøer bir ifade ile “öøreneni”
esas almaktadır. Türkiye’de okullarda Alevi öørenciler eøitim görmekte ve DKAB derslerine
girmektedir. Pedagojik yönden bu dersin sınıfta bulunan Alevi öørencileri görmezden
gelerek Aleviliøe yer vermemesinin doøru olmadıøı ve özellikle de devlet okullarında
ayrımcılık yapıldıøı iddia edilmektedir. Bu nedenle Alevilik konusuna DKAB programlarında
yeterli düzeyde yer verilerek, bu dinî geleneøe mensup öørencilerin göz önüne alınmasın›n
dersten beklenen akademik verim, birlikte yaûama kültürüne katkı ve Sünnî ve Alevi ùslam
yorumlarını benimseyen öørencilerin birbirlerini dönüûtürmeye çalıûmadan anlamas›na
katkı saølanabileceøi ifade edilmektedir.
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1.2. dkab programında alevilik
DKAB dersinde Alevilik konusuna yer verilmesi ile ilgili farklı görüûlere deøinildikten sonra
bu bölümde yeni ortaöøretim DKAB programında konuya nasıl yer verildiøi incelenecektir.
Alevilik konusuna en geniû anlamda programda okuma parçalarında yer verilmektedir.
Dört yılı kapsayan ortaöøretim DKAB programında 9 okuma parçası bulunmaktadır. Dokuz
okuma parçasının beûinin Alevilik ve Bektaûilikle ilgili metinler olduøu görülmektedir. Bu
okuma parçalarını ûöyle sıralayabiliriz:
1. Hz. Fatıma ve Aile Fertleriyle ùliûkileri (9. sınıf)
2. Hacı Bektaû Veli’nin Makalat Adlı Eserinde Tevhit ve ùnanç Esasları (10. sınıf)
3. Hz. Ali’nin Örnek úahsiyeti ve ùbadetin Önemine Dair Sözleri (10. sınıf)
4. Barıû ve Kardeûlik (Cebbar Kulu) (11. sınıf)
5. Hacı Bektaû Veli’nin Makalat’ından Dört Kapı Kırk Makam (12. sınıf)
12. sınıfta “ùslam Düûüncesinde Tasavvufî Yorumlar” öørenme alanı içerisinde,
kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar arasında Yesevilik, Mevlevilik ve Ahilikle
birlikte Alevilik-Bektaûilik düûüncesi konusuna yer verilmektedir.
11. sınıf “ùslam Düûüncesinde Yorumlar” öørenme alanında ilk defa 4 Sünnî Fıkhî-Amelî
mezheple birlikte “Caferilik” mezhebine yer verildiøi görülmektedir. Ayrıca aynı sınıfın “Hz.
Muhammed’in Örnekliøi” öørenme alanı içerisinde “Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi” konusu
bulunmaktadır.
Yeni ortaöøretim DKAB öøretim programında eski programla kıyaslandıøında AlevilikBektaûilik konusuna kısmen yer verildiøi görülmektedir. Özellikle okuma parçalarında
Alevilik-Bektaûilikten bahsedilmesinin bir yenilik olduøu söylenebilir.
Yeni ortaöøretim programında Alevilikle ilgili durum tespitinden sonra, sonraki bölümde
DKAB derslerinde ùslam içerisinde çoøulculuk çerçevesinde Aleviliøin öøretim konusu
yapılması deøerlendirilecektir.

1.3. deøerlendirme ve öneriler
Yeni programda okuma parçası aøırlıklı da olsa Aleviliøe yer verilmesinin göreli olarak
bir geliûme olduøu söylenebilir. Ancak bunun yeterli olduøu söylenemez. Çünkü okuma
parçaları öøretim sürecinde ikincil derecede bir fonksiyona sahiptir. Alevilik ve Bektaûilik
düûüncesi konusu da bir öørenme alanının bir konusu olarak geçmektedir. Bu ise Aleviøin
ùslamın bir yorumu ve kültürümüzün bir ögesi olarak Alevi geleneøi hakkında yeterli bilgi
vermekten uzaktır. O halde programda konuyla ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir.
ùslamiyeti kendi içerisindeki çoøulculuøa yer verecek ûekilde öøretim konusu yapmak
yeni bir deneyimdir. Bu nedenle bazı endiûelerin olması öngörülebilir bir durumdur.
Ancak konu üzerinde tartıûmadan yeni politikalar oluûturmaksızın mevcut durumu aynen
devam ettirmenin de bir çözüm olmadıøı ortadadır. DKAB derslerinde Alevilik meselesinin,
ilgili akademisyenler, sivil toplum kuruluûları, Milli Eøitim Bakanlıøı vb. olabildiøince
paydaûların geniû katılımının saølandıøı ortamlarda, bilimin öncülük ettiøi bir zeminde
tartıûılması gerekmektedir. DKAB dersine katılan çocukların veya ebeveynlerinin kendi dinî
geleneøinden bahsedilmesi isteøinin dinî özgürlükler, bireyi ön planda tutan demokrasi
anlayıûı, bilimsellik perpektifi yönünden anlamlı olduøu yadsınamaz. Ayrıca aynı ders
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içerisinde farklı ùslam yorumununu benimseyen çocuklar›n birbirlerinin kültürleri hakkında
bilgi sahibi olup anlamaya çalıûmaları, Alevilik ve Sünnîlik konusunda oluûan veya
oluûturulan önyargıların aûılmasına da katkı saølayacaktır.
Ortaöøretim DKAB öøretim programında Aleviliøe daha kapsamlı yer verilmesi için iki
seçenek önerilebilir. Birinci seçenekte, öøretim alanlarında doørudan din ve ahlakla ilgili
konular iûlenirken, Alevi dinî yorumunun bakıû açısına yer verilebilir. Örneøin, ibadet
öørenme alanı içerisinde ùslamda namaz, oruç, hac vb. konulara Sünnî ùslam anlayıûına
mevcut programlarda yer verildikten sonra, Alevi geleneøinde bu konularda farklı olan
yönler betimsel (descriptive) olarak açıklanabilir. Bunu diøer öørenme alanlarında da
yapmak olasıdır. Bu bir anlamda karûılaûtırmalı bir din eøitimi yaklaûımıdır.
ùkinci seçenek ise, her sınıf için öngörülen 7 öørenme alanına müstakil “Alevilik” baûlıøı
altında yeni bir öørenme alanının eklenmesi tarzında olabilir. Ortaöøretimin 4 yıllık süresi
içinde her yıl Aleviliøe ait öørenme alanında inanç, ibadet, ahlak, gelenek vb. yönleri
kapsayan bilgiler sunulabilir. Buna din eøitiminde sistem yaklaûımı da diyebiliriz. Bir
konu anlatılırken Sünnî ve Alevi ùslam yorumları birlikte deøil, ayrı öørenme alanlarında
karûılaûtırma yapmaksız›n verilmektedir. En azından ilk aûamada ikinci seçeneøin daha
uygulanabilir olduøunu iddia etmek daha olasıdır. ùlk seçenek tercih edildiøinde yeni
bir deneyim olduøu için öørenci ve öøretmenlerin hazır bulunuûluk düzeyleri bakımında
yetersizliøinden kaynaklanan sorunların ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Örneøin, sınıf
ortamında oruç konusu iûlenirken, Alevi ve Sünnî anlayıûı farklılık göstermektedir. Bir dinî
konuya farklı açılardan bakabilmek ve deøerlendirebilmek, pedagojik açıdan, çoøulculuk
açısından ve dinî konulara eleûtirel bakabilme açısından bir fırsat olsa da Alevi ve Sünnî
ùslam geleneøine baølı öørenciler açısından öøretim iyi planlanmadıøı takdirde hangi dinî
yorumun daha üstün olduøu tartıûmasına neden olma potansiyeli oldukça yüksektir.
Alevilik ve din dersi baølamında üzerinde düûünülmesi gereken noktalardan biri de
hangi Alevi yorum ve yorumlarına yer verileceøidir. ùslamiyetin ortak temel yönlerinden
bahsedildikten sonra, Alevi yorumunun farklılaûtıøı konular üzerinde durulabilir. Burada
ise ûu soru akla gelmektedir? Türkiye’deki Alevi yorumlarından hangisine yer verilecektir?
úüphesiz bütün Alevi yorumlarına din dersi sınırları içerisinde yer vermek mümkün
olmayacaktır. Türkiye’de varolan Alevilik içerisindeki çoøulluøu da birleûtirme imkânı
olmadıøına göre çözüm ne olabilir? Olası çözümlerden biri Türkiye’deki Alevi yorumlarından
ana grubu oluûturan birkaç yoruma, herhangi birini savunmaksızın veya eleûtirmeksizin yer
vermektir. Alevi ùslam yorumuna yer verirken, bu gruplar kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa
o ûekilde DKAB programında yer alabilir. Bir anlamda Aleviliøin sunumunda fenomenolojik
bir din eøitimi yaklaûımı benimsenebilir. Alevilik konularının anlatısında teolojik yönlerden
daha çok, yaûayan Alevilikten bahsedilmesi ùslamiyetin farklı yorumlarını benimseyen
öørencilerin birbirini daha iyi anlamalarında katkı saølayacaktır. Bu model ö¤rencilerin
ùslamiyetin ortak temel deøerleri ile birlikte farklılıkları anlamalarına yardımcı olacaktır.
Diøer bir ifade ile bir din dersi içerisinde ùslamiyet, farklılık içerisinde birlik prensibine
uygun olarak öøretilecektir. Ana hatlarıyla belirtilen bu önerinin pedagojik, teolojik,
sosyolojik, psikolojik açılardan tartıûılmaya ve geliûtirilmeye gereksinim duyduøu bir
gerçektir.
Son olarak Alevi ùslam yorumu DKAB öøretim programlarına kapsamlı olarak dahil edilirken
dikkat edilmesi gereken bazı yönleri vurgulamaya çalıûalım.
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1. Konuyla ilgili tartıûmalar yapılırken, mezhebe baølı müstakil Alevilik dersi sonucuna
ulaûılmamalıdır. Baøımsız Alevilik din dersi, bu dersten beklenen ùslam dini içerisindeki
farklı yorumları anlama ve hoûgörü ile karûılama, milli birliøe katkı saølama hedeflerine
yardımcı olmayacaktır. Ayrıca müstakil Alevilik din dersi, uluslararası düzeyde her geçen
gün daha fazla destek bulan bir din dersinde farklı inançların öøretilmesi yaklaûımlarıyla
da örtüûmemektedir.
2. DKAB öøretim programları ve ders kitaplarında, siyasal Sünnî ve Alevi ùslam
anlayıûlarına yer vermekten özenle kaçınılmalıdır.
3. ùslam içerisindeki çoøulculuøu kapsayacak ûekilde din dersi yaklaûımı yeni bir uygulama
olduøu için baûarıya ulaûmasına azami gayret gösterilmelidir. Öøretmenler hizmetiçi
eøitim yoluyla Alevilik ve diøer dinî gruplarla ilgili bilgilendirilmeli ve özellikle Alevilik
konusunda yeterli ders materyali geliûtirilmelidir.

2. D‹÷ER D‹NLER‹N Ö÷RET‹M‹
Dünyada bir ülkede din dersinin niteliøini belirlemede, çoøunluøun dini dıûında diøer
dinlere din derslerinde yer verilip verilmemesi ve yer verildiøi takdirde bu dinlerin
öøretiminde nasıl bir yaklaûımın benimsendiøi, önemli bir deøiûken olarak kabul
edilmektedir. Din eøitiminde çoøulculuk, aynı zamanda devlet okullarında din derslerinde
birden fazla dinin öøretilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldıøında 1982’de Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilk ve ortaöøretim kurumlarında zorunlu olarak okutulmaya
baûlamasından itibaren hazırlanan DKAB öøretim programlarında diøer dinlere yer
verilmiûtir. Dersin ismi ve amacı da ùslam dıûı dinlerin de program içerisinde öøretim
konusu yapılmasını gerekli kılmaktadır. Farklı dinlerin kendilerine bu ders içerisinde yer
bulabilmesi, dersin Anayasal amacına ve hoûgörü kültürünün dinî açıdan oluûmasına katkı
saølayacaktır. Bu bölümde yeni ortaöøretim DKAB öøretim programında ùslam dıûı diøer
din ve inançlara hangi düzeyde ve nasıl yer verildiøi sunulacak ve konuyla ilgili öneriler
sıralanacaktır. Öncelikle okullarda diøer dinlere yer verme açısından üç tür din eøitim
anlayıûından kısaca bahsedildikten sonra, diøer dinlerin öøretiminde ûu anın ve deøiûimin
daha iyi anlaûılmasına yardımcı olmak için eski program ve ders kitaplarında diøer dinlerin
sunumuna deøinilecektir.

2.1. din yaklaûımları
Okullardaki din eøitimi yaklaûımlarını baûka ûekilde sınıflandırmak mümkünse de biz son
yıllarda literatürde kabul gören üç din eøitiminin yaklaûımını özetlemeye çalıûalım. Bu
diøer dinlerin öøretimi açısından yeni ortaöøretim DKAB öøretim programının pozisyonunu
kavramsal olarak anlamaya yardımcı olacaktır. Bu yaklaûımlar, dini öørenme, din hakkında
öørenme ve dinden öørenmedir.
Dini öørenme, din eøitimi programı içerisinde tek bir dine yer veren ve öøretilen
dinin benimsenmesini veya inancın güçlenmesini hedefleyen din eøitimi yaklaûımıdır.
Öøretmenlerin de dine inananlar olması beklenmektedir. Bu din eøitimi yaklaûımına
geleneksel ve savunmacı din eøitimi de denilmektedir. Çoøunluøun dini dıûında bir
din öøretildiøi durumda, diøer dinlerin öøretimine çoøunluk dini bakıû açısına göre yer
verilir. Bu modelin versiyonları, farklı din veya mezhep inancına sahip kiûilere ayrı ayrı din
dersine de imkân tanımaktadır. Buna aynı zamanda paralel dini öørenme de denilmektedir.
Dünyada, uzun yıllar okullarda din eøitiminde bu yaklaûım etkin olmuûtur. Bu din eøitimi
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yaklaûımı çoøulculuk düûüncesinin toplumda yaygınlaûması ile birlikte sorgulanmaya
baûlanmıûtır.
Din hakkında öørenme, geleneksel dinî öørenme yaklaûımının günümüz seküler ve çoøulcu
toplumlarında yetersizliøine karûı bir tepki olarak ortaya çıkmıûtır. Din dersi içerisinde farklı
dinlere de yer verilebilir. Dinler dıûtan bakıû (outsider) açısına göre öøretilmeye çalıûılır.
Bu çeûit din eøitimi, “karûılaûtırmalı din eøitimi” olarakta da adlandırılabilmektedir. Dinî
çalıûmalar anlayıûı hakimdir. Betimsel, objektif, tarihsel ve eleûtirel özelliklerinden dolayı
“din hakkında öørenme” olarak adlandırılan bu yaklaûım herhangi bir dine haksız üstünlük
saølamayı hedeflemez. Dinlerin objektif olarak içeriklerine güdülenme eøilimi taûıması,
eøitimsel yönden zayıf yönünü oluûturmaktadır. Bu ise öørencilerin derse olan ilgilerini
azaltmaktadır. Bu tür din eøitim yaklaûımı, öørencilerin dünyası ve ilgilerini göz önüne
almadıøından, onların ahlaki ve manevi deøer arayıûlarına katkısı son derece sınırlıdır.
Dinden öørenme, eøitimsel deøeri oldukça fazla olan ve öørencinin ihtiyaçlarını merkeze
alan bir din eøitimi yaklaûımıdır. Dinî öørenme ile dinden öørenme arasındaki temel
fark, ilkinde öørenciden, öøretilen dinin inanç ve uygulamalarına katılması istenmesidir.
Dinden öørenmede ise öørenci ile dinî içerik arasındaki mesafe korunur. Eøitim programını
ûekillendirmede dinî içerik yerine, öørencilerin hayatı ve dünyası belirgin unsurdur.
Temel soru ûudur: Çocuklar ve gençler ne ölçüde ve hangi yollarla din eøitiminden
fayda saølayacaklardır? Baûlıca amacı insancıllaûtırmak olan dinden öørenme yaklaûımı
öørencilerin ahlaki ve manevi geliûimine önemli katkılar saølayacaktır. Dinî öørenme ve
din hakkında öørenme yaklaûımlarında, din ya çocukların çaørılıp benimsetilecek bir inanç
objesi ya da eleûtirel çalıûmaya uygun bir konu olarak öøretilmektedir. Dinden öørenme
yaklaûımında ise din, çocuklar ve öøretmenlere odaklanır ve onlar için öøretilir. Dinin
kendisi insancıllaûma sürecine yardımcı olmaktadır. Bu yaklaûımda ana hedef çocuøun
eøitimine katkıda bulunmaktır. Bu sebeple bu yaklaûım “eøitimsel din eøitimi” olarak
da adlandırılmaktadır. Dinden öørenme yaklaûımına diøer bir ifade ile pedagoik açıdan
uyarlanmıû din hakkında öørenme yaklaûımını da diyebiliriz.

2.2. eski programlarda diøer dinlerin öøretimi
Eski DKAB ders programları ve özellikle de ders kitapların›n analizi sonucunda diøer dinlerin
öøretimi ile ilgili aûaøıdaki sonuçlara ulaûılabilir.
1. Diøer dinlerin öøretiminde savunmacı (confessional) bir din eøitimi yaklaûımı hakimdir.
Bunu ders kitaplarında ilk baûta dinlerin tasnifi konusunda görmek mümkündür. Öteki
dinlere karûı geleneksel ùslami bakıû açısından hareketle dinler, ilahi olan ve olmayan
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. ùlahi olan dinler kategorisine Yahudilik, Hristiyanlık
ve ùslamiyet dahil edilmektedir. ùlahi dinler de kendi içerisinde aslı bozulan ve
bozulmayan ilahi dinler olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. ùslamiyet ise aslı bozulmayan
tek ilahi din olarak zikredilmektedir. Diøer dinler hakkında herhangi bir anlatıma
girmeden, tanımlayıcı ve sınıflandırıcı bir yaklaûımla ùslamiyetin diøer dinler üzerindeki
üstünlüøü ifade edilmekte ve diøer dinler sonuçta aslından saptırılmıû veya gerçek
olmayan din sınıfı içerisinde deøerlendirilmiû olmaktadır.
2. Dinlerin sunumunda bu dini kendi kavramlarıyla anlamak yerine, ùslamiyetin din
anlayıûına göre Hristiyanlıktaki kutsal kitap, peygamberlik vb. kavramlar ölçüt alınarak
öøretilmeye çalıûılmaktadır. Örneøin, ùslamiyetteki Allah tarafından Cebrail aracılıøı ile
peygambere vahyedilen ve peygamber döneminde ezberlenen ve yazılarak muhafaza

16 e¤itim reformu giriﬂimi

altına alınan bir kutsal kitap anlayıûı esas alındıøında günümüzde ùslam dıûında
hiçbir dinin kutsal kitabı bu kritere uymamaktadır. Dolayısıyla doørudan veya dolaylı
olarak diøer dinlerin kutsal kitaplar›nın bozulduøu sonucu çıkmaktadır. Oysaki diøer
dinlerin farklı kutsal kitap kriterleri olabilmektedir. Özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliøin
sunumunda ùslamiyetin geleneksel ehli kitap anlayıûı belirleyici olmaktadır.
3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında diøer dinlere verilen sınırlı yerde ùslam ile
bu dinler arasındaki polemiksel konulara aøırlık verilmektedir. Örneøin Hristiyanlıkla
ùslamiyet arasında teolojik yönden tartıûmanın yoøun olduøu Hz. ùsa’nın çarmıha
gerilmesi, ùncil’in mahiyeti vb konular.
4. Diøer dinlerin öøretiminde bu dinlerin yaûayan ûekillerinden daha ziyade, tarihsel
formlarının ön plana çıktıøı görülmektedir. Günümüzde bir din baølısının inançlarının
fert, aile ve kültürel hayatı üzerindeki etkisine ve yaûanıû ûekline yer verilmediøi
anlaûılmaktadır. Dinler, monolitik olarak sunulmakta ve bir din içerisindeki çoøulculuøa
yer verilmemektedir.

2.3. yeni programda diøer dinler
Yeni ortaöøretim DKAB programında diøer dinlere yer verilen öørenme alanlarını ve nasıl bir
baølamda yer verildiøini açıklamaya çalıûalım.
1. ùnanç öørenme alanının 9. sınıfı kapsayan ilk ana konusu “ùnsan ve Din”dir. Bu baûlık
altında insanın evrendeki konumu, din ve insan arasındaki iliûkilere deøinilmektedir.
Ayrıca “ùnanmanın Çeûitli Biçimleri” konusu içerisinde tektanrıcılık, monoteizm,
politeizm, gnostisizm, agnostisizm ve ateizm inanma ûekilleri olarak zikredilmektedir.
2. ùbadet öørenme alanın 12. sınıftaki “Dinlerde ùbadetler” ünitesi de tamamen dinlerde
ibadet konusuna ayrılmıûtır. Ünitede üç ana baûlık bulunmaktadır. Bu baûlıklar ûöyledir:
a) Dinlerde ibadetler b) Dinlerde ibadet yerleri c) Dinlerde önemli günler ve geceler.
3. Diøer dinlere yer verilen son öørenme alanı ise “Din, Kültür ve Medeniyet”tir. 12. sınıfta
“Yaûayan Dinler ve Benzer Özellikleri” baûlıøı altında dinler 4 gruba ayrılmakta ve
bunlardan kısaca bahsedildikten sonra dinlerdeki benzer özelliklere deøinilmektedir.
Son yılların popüler konularından olan dinlerde çevre bilinci ve küreselleûen dünyadaki
dinler arası iliûkiler temalarına da yer verildiøi görülmektedir. Yaûayan dinler ûu
ûekilde gruplandırılarak öøretim konusu yapılmaktadır: a) ùbrahimi dinler: Yahudilik,
Hristiyanlık ve ùslamiyet b) Hint dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm c) Çin ve
Japon dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm ve úintoizm d) Geleneksel dinler.
Eski ilk ve ortaöøretim DKAB program ve ders kitapları analizini göz önüne alarak yeni DKAB
programının getirdiklerini anlamaya çalıûalım.
1. Eski programlardaki batıl olan ve olmayan tarzında, ùslamiyetin diøer dinlere bakıûını
içeren dinleri derecelendirmeye yönelik geleneksel ùslam anlayıûının terk edildiøi
görülmektedir. Onun yerine daha tanımlayıcı ve günümüzde uluslararası Dinler Tarihi
veya Karûılaûtırmalı Dinler disiplininde kabul gören bir sınıflandırmanın benimsendiøi
anlaûılmaktadır. Diøer bir ifade ile genel olarak din hakkında öørenme yaklaûımının
öncelendiøi görülmektedir.
2. Eski programlarda diøer dinlere göre tarihsel, teolojik ve pratik nedenlerden dolayı
Yahudilik ve Hristiyanlık öøretimi diøer dinler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip
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olmaktaydı. Program analizinde bu iki ùbrahimi dine yeni programda bir ayrıcalık
tanınmadıøı görülmektedir.
3. ùnanmanın farklı biçimleri baûlıøı altında ateizm, gnostisizm gibi konulara yer verilmesi ise
yeni bir durumdur. Muhtemelen günümüz dünyasında sayıları artan farklı inanma biçimleri
konusunda öørencilere tanımlayıcı temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
4. ùbadet öørenme alanında dinlerde ibadet ve yerleri konusuna yer verilip, ahlak ve deøerler
alanında niçin diøer dinlere yer verilmediøinin veya niçin doørudan “Din, Kültür ve
Medeniyet” öørenme alanında dinlere deøinildi¤inin mantıøını anlamak oldukça zordur.
Diøer bir ifade ile hangi mantıksal, pedagojik gerekçe ile diøer dinlerin öøretiminin programa
yerleûtirildiøi programda da açıklanmamaktadır.
5. Dinlerle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra ortak olan konulara deøinilmesi, diøer dinleri
anlamaya ve dinlerin özde birçok açıdan benzer özelliklere sahip olduøuna vurgu yapılması,
çoøulcu bir din eøitimi açısından olumlu bir adımdır. Eski programlarda ve özellikle de ders
kitaplarında Hristiyanlık ve Yahudilikle ùslam arasındaki benzer yönlerden öte, farklı ve bu
dinler arasında sorunlu olan boyutların öncelendiøini düûünecek olursak, yeni programdaki
bu deøiûim daha iyi gözlenebilecektir.
Yeni DKAB öøretim programında, diøer dinlerin sunumunda çoøulculuk yönünde, bilimsel ve
ötekini yargılamadan anlamaya çalıûan bir deøiûimin olduøu anlaûılmaktadır. Yeni programların
diøer dinleri objektif olarak öøretmeyi öngören “din hakkında” öørenme modelini “dini
öørenme” modeline tercih ettiøi görülmektedir. Din hakkında öørenme tarzı eøitimsel deøeri
yönünden tartıûılabilir. Onun yerine “dinden öørenme” olarak ifadelendirilebilecek din ile ilgili
kutsal metinler ve onu günümüzde yaûayan inananların fert, aile ve sosyal hayatlarındaki
yansıma ve yorumlarını da içeren bir yaklaûımın pedagojik olarak öørencilerin ilgisini daha çok
çekeceøi bir gerçektir.
Yeni programda 7 öørenme alanı bulunmaktadır ve ortaöøretimin de 4 yıl olduøu düûünülecek
olursa 28 temel ünite bulunmaktadır. ùslam dıûı dinlere ise 3’e yakın temel ünite ayrılmaktadır.
Nicelik olarak % 10 civarında diøer dinlere yer verilmektedir. Bu oranın yeterli olduøunu
söylemek oldukça zordur. Özellikle, üyesi olmaya çalıûtıøımız AB ülkelerinde halkların büyük
çoøunluøunun Hristiyan dinine baølı olduøu düûünülecek olursa, en azından Hristiyan din ve
kültürüne özel bir önem verilmesi ve programda daha geniû ûekilde ele al›nması gereklidir. Ayrıca
program Hristiyan ve Yahudi dinine mensup öørencilerin yoøun olduøu bölgelerdeki okullarda
bu dinlere ayrılan sürenin daha fazla olmasını saølayacak bir esnekliøe sahip olmalıdır.
Son olarak, Türkiye gibi dindarlık düzeyi Batı ülkelerine göre oldukça yüksek olan ve geleneksel
öøretisinde kurtuluûun ancak ùslamda olduøu iddiasından hareketle diøer dinler konusunda
dıûlayıcı eøilimin fazla olduøu bir din anlayıûın›n yayg›n oldu¤u bir ülkede, çoøulcu bir din
eøitimi anlayıûının bu dersin paydaûları tarafından hangi düzeyde kabul görüp görmeyeceøi,
üzerinde düûünülmesi gereken konulardandır.

3. YEN‹ ORTAÖ÷RET‹M DKAB Ö÷RET‹M PROGRAMININ
DIú ÖLÇÜTLER BOYUTUNDAN DE÷ERLEND‹R‹LMES‹
Bu bölümün amacı T.C. Milli Eøitim Bakanlıøı, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.03. 2005 tarih
ve 16 sayılı kararı ile ortaöøretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
ögretim programının, 1992 yılından beri yürürlükte olan öøretim programı ile arasındaki
farklılıklar› temele aldıøı yaklaûım, içerik, amaçlar, öørenme ve öøretme durumları ve ölçme
deøerlendirme açısından karûılaûtırmaktır.
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3.1. temele alınan yaklaûım
Birçok yenilik getirici bakıû açısı bulunan yeni DKAB öøretim programı hazırlanırken,
öørencinin aktif kılındıøı program geliûtirme yaklaûımları ve alan ile ilgili bilimsel kriterler
olmak üzere iki temel husus gözetilmiûtir. Böylelikle yeni programda temele alınan
yaklaûımlara, eøitimsel yaklaûımlar ve dinbilimsel yaklaûımlar olmak üzere iki baûlıkta
ayrıntılı bir biçimde yer verilmiûtir. Öøretim programında belirtildiøi ûekilde bu yaklaûımları
aktardıktan sonra bazı deøerlendirmelerde bulunmaya çalıûalım.
Yeni programda eøitimsel yaklaûımlar olarak, çaødaû geliûmeler ıûıøında öørenciyi
merkeze alan yapılandırmacı yaklaûım, çoklu zeka, öørenci merkezli öørenme ve kavramsal
yaklaûım temele alınmıûtır.
Bilginin, duyularımızla ya da çeûitli iletiûim kanallarıyla edilgin olarak alınan ya da
dıû dünyada bulunan bir ûey olmadıøını; aksine bilginin, bilen (öørenen) tarafından
kendi yaûantılarına ve çevreyle etkileûimine dayalı olarak yapılandırıldıøını savunan
yapılandırmacı yaklaûıma göre, öørenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, geliûim
düzeyini dikkate alma, etkili iletiûim kurma, anlam kurma, uygulama ve deøerlendirme
önemli kavramlar olarak ifade edilmektedir. Öørenci merkezli öørenmeyi temel alan
yapılandırmacı yaklaûım, öørenme sürecinde öørenci katılımına ve öøretmen rehberliøine
aøırlık vermektedir.
Yapılandırmacı yaklaûımı destekler mahiyetteki programda kavramsal bir yaklaûım da
izlenmiûtir. Din öøretiminde kavramsal yaklaûım, din ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal
temellerinin oluûturulmasına daha çok zaman ayırmayı ve böylece kavramsal ve iûlemsel
bilgiler arasında iliûkiler kurmayı gerektirmektedir. Benimsenen kavramsal yaklaûımla,
öørencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden, dinî ve ahlakî anlamlar oluûturmalarına
ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmıûtır. Bu yaklaûımla dinî ve ahlakî
kavramların geliûtirilmesinin yanı sıra, bazı önemli becerilerin (problem çözme, iletiûim
kurma, akıl yürütme vb.) geliûtirilmesi de hedeflenmiûtir. Öørencilerin aktif ûekilde din ve
ahlakı öørenirken problem çözmeyi, çözümlerini ve düûüncelerini paylaûmayı, açıklamayı
ve savunmayı, din ve ahlakı hem kendi içinde hem de baûka alanlarla iliûkilendirmeyi
öørenmeleri hedeflenmektedir.
Programa konu edinilen gerek ùslam dini ve gerekse diøer dinler hakkındaki bilgilerin nasıl
ya da hangi yaklaûımla elde edilebileceøi hususunda da dinbilimsel yaklaûım olarak Kur’an
merkezli, mezhepler üstü ve birleûtirici bir yaklaûım benimsenerek, ùslam kaynaklı bütün
dinsel oluûumları kuûatacak kök deøerler öne çıkarılmıût›r. ‹nanç, ibadet ve ahlak alanlarıyla
ilgili bu deøerlerin, Kur’an’la ve Hz. Peygamberin çabalarıyla oluûturulan ve bütün
Müslümanları birleûtiren ortak paydalar olmasına özen gösterildiøi belirtilmektedir. Diøer
dinlere de yer verilerek dinler arası açılımlı bir yaklaﬂ›mın hedeflendiøi ve dersin doktrin ve
mezhep merkezli bir din öøretimine dönüûmemesine özen gösterildiøi açıklanmaktadır.
Yeni program için saydıøımız bu temele alınan yaklaûımlara, eski ortaöøretim DKAB dersi
programında açık bir ûekilde rastlanmamaktadır. Eski programda eøitimsel ya da dinbilimsel
yaklaûım olarak herhangi bir yaklaûımın ismi söylenmemektedir. Programın uygulanmasıyla
ilgili ilkelerden ve programın amaçlar›, özel amaçlar› ve içeriøinden anlaûıldıøı kadarıyla,
eøitimsel yaklaûım olarak öøretmen merkezli, öørencinin daha çok hazır olarak sunulan
bilgileri kavramasını bekleyen ve bu ûekilde önceden öørencilere belirlenmiû istendik
davranıûları kazandırmayı hedefleyen bir yaklaﬂ›m söz konusudur. Öørenme modeli olarak
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diøer derslerde olduøu gibi davranıûçılık esas alınmıûtır. ùslam içerisindeki çoøulculuøa
yer verilmemiûtir. Diøer dinlerle ilgili konular, okullarda bazı sınıflarda farklı dinlere baølı
öørencilerin olabileceøinden hareketle programa dahil edilmiûtir.
Eøitimsel yaklaûım olarak sıralananlar, okullarda yeni program anlayıûı içerisinde geliûtirilen
diøer konularla aynı özellikleri taûımaktadır. Yapılandırmacı öørenme teorisinin, din
öøretiminde hangi düzeyde uygulanabileceøi, üzerinde düûünülmesi gereken bir konudur.
Öznelci bilim anlayıûının öørenme teorisine yansıması olarak düûünülecek yapılandırmacı
öørenme modeli, bilgiyi her insanın kendisinin oluûturduøunu ve öørenenden baøımsız bir
öørenmenin olmadıøını iddia etmektedir. Batıda büyük ölçüde fen bilimleri ve matematik
alanında uygulanan bu öørenme teorisinin, din öøretiminde ne düzeyde uygulanabileceøi
tartıûmalıdır. Çünkü dinde, fertlerin anlamasından ve algılamasından baøımsız dini inançlar,
doktrinler ve pratikler bulunmaktadır. Bunlara herkesin anlayıûına göre deøiûmeyen
nesnel esaslar olarak inanılmaktadır. Dini inancın inananlar üzerindeki etkileri ve kültürel
hayatla iletiûimi ve yorumu öznel olabilir. Yapılandırmacılık konusu yeni olduøu için
din öøretimindeki özel konumunun sınıf ortamında göz önüne alınması ve öøretmenler
taraf›ndan hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aûırı derecede göreli olan
bir din öøretimine neden olabilir. Bu noktada yapılandırmacı yaklaûıma göre dinin doktrin,
pratik vb. boyutlarından daha çok, dinlerin fert ve toplum yaûamına etkilerinin incelenmesi
anlamlı olacaktır.
Dinbilimsel bir din eøitimi pedagojisine literatürde doørudan rastlamak oldukça zordur.
Programı hazırlayanların tanımladıøı ûekliyle dinbilimsel yaklaûım, ùslamın temel deøerleri
ve ortak yönleri konusunda doøru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Herhangi bir yorumu
telkin etmeyi öngörmemektedir. Dinbilimsel olarak isimlendirilen bu yaklaûımdan tam
olarak ne kastedildiøi yeterince açık olmayıp, oldukça eklektik bir yaklaûım izlenimi
vermektedir. Ancak bu yaklaûımın önceki programlardaki geleneksel savunmacı din eøitimi
yaklaûımından farklı olduøu da bir gerçektir. Bu yaklaûımda ùslamla ilgili bilgilerde Kur’an
merkezli mezhepler üstü kök deøerlere yer verildiøi ifade edilmektedir. Bir yönden modern
ùslam söylemini çaørıûtırmaktadır. Ancak program içeriøinde mübarek gün ve geceler, öte
dünyaya uøurlama gibi konulara yer verildiøi düûünüldüøünde ise bu tanımın tam geçerli
olmadıøı görülmektedir.

3.2. içerik
Yeni öøretim programlarında, içeriklerin düzenlenmesinde genellikle tematik yaklaûım göz
önüne alınmıûtır ve bu çerçevede öørenme alanları belirlenmiûtir. Öørenme alanlarının
altında ünitelere ve konulara yer verilmiûtir. Öørenme alanı, birbiri ile iliûkili beceri, tema,
kavram ve deøerlerin bir bütün olarak görülebildiøi, öørenmeyi organize eden yapı olarak
tanımlanarak, DKAB dersi için yedi öørenim alanı belirlenmiûtir. Bu alanlar ûöyledir:
1. ùnanç
2. ùbadet
3. Hz. Muhammed
4. Vahiy ve Akıl
5. Ahlak ve Deøerler
6. Din ve Laiklik
7. Din, Kültür ve Medeniyet
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Yeni programda öørenme alanları, 9. sınıfta baûlayıp 12. sınıfa kadar devam etmektedir.
Her sınıfta, yedi öørenme alanından her birisi için bir ünite bulunmaktadır. Örneøin inanç
öørenme alanıyla ilgili 9. sınıfta “ùnsan ve Din” ünitesi iûlenirken, 10. sınıfta “Allah ‹nancı”,
11. sınıfta “ùnsan ve Kaderi”, 12. sınıfta ise “Dünya Hayatı ve Ahiret” ünitesi yer almaktadır.
Programın her öørenme alanı “Öørenme Alanları” baûlıøı altında, ayrı ayrı alt baûlıklar
halinde ve belli bir düzen içinde ele alınarak açıklanmıû; önemi üzerinde durulmuû; beceri
olarak geliûtirilmesine dönük genel bilgiler verilmiû; ilgili kazanımların hangi baûlıklar
altında listelendiøi belirtilmiûtir.
Önceki programda içerik üniteler ve alt baûlıklardan oluûturulmuûtur. Örneøin 9. sınıf 1.
ünitesi olan Din ünitesi, “Dinin Tanımı”, “Din ve ‹nsanlık” ve “ùslam Dini Açısından Dinin
Geliûimi” baûlıklarından oluûmuûtur. Önceki programda, programın bu baûlıklar üzerine
yapılandırılıûına dair herhangi bir açıklama yapılmamıûtır.
Bu durumda yeni programda, programın hangi öørenme alanları üzerine yapılandırıldıøı
ilgili baûlıklar altında, gerekçesiyle birlikte belli bir düzen içinde ele alınmıûtır. Önceki
programda bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıû; gerekçesi belirtilmeksizin ve
yeterli bir düzen kaygısı güdülmeksizin, ünite ve konular sıralanmıûtır.
Yeni programda yer alan öørenme alanların›, eski programla ortak ve farklı konularıyla
karûılaûtırarak daha yakından incelemeye çalıûalım.
ùnanç Öørenme Alanı: Yeni programda inanç öørenme alanıyla ilgili olarak, “ùnanç, bir
tanrıya, bir dine gönülden inanma ve baølanma anlamına gelmektedir. Dinlerin
esasını oluûturur. ùslam dininde, bu inancın kesin bilgiye dayalı, temellendirilmiû ve
gönülden benimsenmiû olması gerekir’’ tanımlamasına yer verilerek, 9. sınıfta “‹nsanDin ‹liûkisi”, 10. sınıfta “Allah ‹nancı”, 11. sınıfta “‹nsan ve Kaderi” ile 12. sınıfta
“Ahiret ‹nancı” ünitelerine yer verilmiûtir.
Önceki programda ise inanç konusuna bir öørenme alanı içerisinde düzenli bir ûekilde
rastlanmamakla birlikte, 9. sınıfın 1. ünitesinde “Din ve ‹nsan ‹liûkisi”, 10. sınıfın 1.
ünitesinde “ùslamın ‹nanç Esasları”, 11. sınıfın 1. ünitesinde “Allah’ın Yaratma Sıfatı” ve
yine 11. sınıfın 2. ünitesinde “Allah Alemlerin Rabbidir” konularına yer verilmiûtir.
Yeni programda, öørencilerin hazırbulunuûluk düzeylerinden dolayı öøretime konu
edilmesi zor olan ve bundan dolayı önceki öørenmelerde yeterince açık ve doøru olarak
anlaûılamayan kader ve ahiret inancı özellikle 11. sınıfta “ùnsan ve Kaderi” ve 12. sınıfta
“Dünya Hayatı ve Ahiret” üniteleriyle ayrı baûlıklar halinde yer almaktad›r. ùslam inanç
sistemi içerisindeki temel konumları ve hayat felsefemiz üzerindeki etkileri, bu konuların her
seviyede doøru bir ûekilde kazandır›lmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda yeni programın
içerik açısından bu eksikliøi giderdiøi söylenebilir.
Din ve insan arasındaki iliûki ile Allah inancı, her iki programda da yer alan konulardır. Ama
yeni programda Allah inancının da yine daha geniû bir ûekilde ele alındıøı söylenebilir. Buna
karûılık eski programda yer alan dinin tarihsel geliûimine yeni programda yer verilmemeyip,
inanma biçimleri konusuna yer verildiøi (gnostisizm, agnostisizm vb.) görülmektedir.
ùbadet Öørenme Alanı: Yeni programda bu öørenme alanı ûu ûekilde tanıtılmaktadır:
“ùbadet, Allah’ın buyruklarını yerine getirmek, Allah’ın yarattıøı bir insan olarak ona
ûükran ifade eden davranıûlarda bulunmak demektir. ùnancını gerçekleûtiren kiûi,
inandıøı dinin ibadetlerini yerine getirmeye özen gösterir.” ùbadet öørenme alanı ile

yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi

21

ilgili olarak 9. sınıfta “Temizlik”, 10. sınıfta “ùslam‘da ùbadetler”, 11. sınıfta “ùslam’da
ùbadetlerin Faydaları” ve 12. sınıfta “Dinlerde ùbadetler” üniteleri yer almaktadır.
Yeni programda 9. sınıfta temizlik ibadet iliûkisine deøinilirken, gusül ve namaz abdestiyle
birlikte teyemmüme de yer verilmektedir. Bunun yanında eski programda hiç yer almazken,
10. sınıfta baûlıca ibadetler konusu ile namaz, oruç, zekat, hac ve kurban tanıtılmaktadır.
Ayrıca yine aynı ünitede yeni olarak ibadetlerle ilgili ilkelere de yer verildiøini görmekteyiz.
11. sınıfta, önceki programa göre, ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarının daha
geniû bir ûekilde yer aldıøı, 12. sınıfta ise ibadetlerin, diøer dinlerdeki ûekillerinin ve ibadet
mekânlarının iûlendiøi görülmektedir.
Eski programda ibadetler konusuna, sadece 10. sınıfın 1. ünitesinde “ùslamda ibadet
anlayıûı” ve “inanç ibadet iliûkisi” baûlıklarıyla yer verilmektedir.
Yeni ilköøretim DKAB programı henüz yürürlüøe girmemiûtir. Uygulamada olan programda
ise ibadetler konusunda yer alan konuların çoøunluøuna deøinilmektedir. Aynı bilgilerin
çok az farkla ortaöøretimde tekrar edilmesi öørenciler için dersi sıkıcı hale getirebilir.
Bu dönemdeki gençler geliûim özellikleri itibar›yla, küçüklüklerinden beri çevrelerinde
ve ilköøretimde karûılaûmıû oldukları bu ibadetlerden ziyade, dinle ilgili tartıûmalı ve
felsefi konulara ilgi duymaktadırlar. Hayata anlam vermede dinin rolü onlar için önem
taûımaktadır. ùbadet konularıyla ilgili öørenciden gelebilecek sorulara öøretmen zamanı
içerisinde cevap verebilir.
Hz. Muhammed Öørenme Alanı: Yeni programda Hz. Muhammed ve bu öørenme alanıyla
ilgili ûu açıklamalara yer verilmiûtir.
“Hz. Muhammed, Allah‘ın insanlıøa gönderdiøi son peygamberdir. O, getirdiøi
mesajla insanlıøa önemli katkılarda bulunmuû, inanan ve inanmayan pek çok
insanın saygısını kazanmıûtır. ùnsanlıøa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed,
ùslam dininin doøru anlaûılması ve uygulanmasında en güzel örnektir. O, fikir ve
davranıûlarıyla günümüz insanını etkilemeye devam etmektedir.” Hz. Muhammed
Öørenme Alanı, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Kuran’a göre Hz. Muhammed”, “Hz.
Muhammed’in Örnekliøi” ve “Hz. Muhammed’i Anlama” ünitelerini içermektedir.
Yeni programda bu amaçlarla belirtilen öørenme 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 örnekliøi
üzerinde durulduktan sonra, 12. sınıfta O’nun nasıl anlaûılabileceøi yer almaktadır.
Eski programda ise Hz. Muhammed ile ilgili olarak doørudan bir konu bulunmamakla birlikte
9. sınıfta “Son Din Müslümanlık” konusu çerçevesinde ùslamın doøuûu, ilk Müslümanlar ve
Hz. Muhammed’in aile çevresi hakkında bilgi verilmekte ve bazı konuların sonunda da o
konuyla ilgili Hz. Muhammed’in görüûlerine yer verilmektedir.
Programdaki bu yeni alan, toplumumuzda son yıllarda geliûen peygambere gösterilen
ilginin (kutlu doøum haftası etkinlikleri gibi) bir tezahürü olarak da deøerlendirilebilir.
Ancak lise düzeyinde peygamber konu edilirken iyi bir ûekilde planlanmasına ve öørenenin
hareketin aøırlık merkezi yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda bu konular iûlenirken
öørencileri sıkmamak, gereksiz tekrarlara düûmemek için öøreticilere çok iû düûmektedir.
Öøreticiler konuları gerekli materyallerle zenginleûtirebilir, öørencilerin konulara eleûtirel
bir gözle bakmasını saølayabilir ve olayları sadece tarihsel bir kronoloji olarak deøil, konular
üzerinde düûündürerek sunabilirse öørenme alanı amacına ulaûabilir. Ayrıca 10. sınıftaki
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“Kur’an’a Göre Hz. Muhammed” ünitesiyle 12. sınıftaki “Hz. Muhammed’i Anlama” ünitesi,
doøru bir peygamber ve sünnet anlayıûının geliûmesine katkı saølaması açısından olumlu
deøerlendirilebilir.
Bu öørenme alanıyla ilgili bir hatırlatma gereklidir; eski ilk ve ortaöøretim programlarında
Hz. Muhammed konusuna çok sınırlı olarak deøinilmiﬂtir. Bu eksiklik yapılan bazı ampirik
çalıûmalarda dile getirilmiûtir. Yeni hazırlanan programlarda bu eksikliøin giderildiøi
görülmektedir. Ancak ûu anda yürürlükte olan ilköøretim DKAB programındaki düzeyde,
yeni hazırlanmakta olan programda da bu konuya detaylı olarak yer verildiøi takdirde bu
ortaöøretim öørencileri 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 gerektiøi üzerine eøitimsel deøeri yüksek ve öørencilerin
konuya farklı açılardan bakmasını saølayacak materyaller hazırlanmalıdır.
Vahiy ve Akıl Öørenme Alanı: Bu alanla ilgili yeni programda ûunlar belirtilmektedir:
“Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiøi vahiylerin tamamı Kur’an’da toplanmıûtır.
Dolayısıyla Kur’an, tamamıyla vahiy mahsulüdür. Allah‘ın insanlıøa buyruklarını
içermesi ve son ilâhî kitap olması bakımından ùslam inancında Kur’an’ın önemli
bir yeri vardır. Allah’ın vahyettikleri içinde aklın algılayamadıøı hususlar da
bulunmaktadır. Aklın algılama sınırları içindeki vahiyler aklın ilkeleriyle ters düûmez;
akıl ve vahiy birbirini tamamlar. Bununla birlikte Allah, vahyin anlaûılması ve
yorumlanmasında aklı hakem kılmıûtır. Dolayısıyla akıl ve vahiy dinin iki önemli
kaynaøıdır. ùslam düûüncesinde ortaya çıkan bütün yorumlar dinin anlaûılmasıyla
ilgili olup akıl ve vahiyle doørudan ilgilidir.”
Bu öørenme alanıyla yeni olarak, Kur’an-ı Kerim 9. sınıfta geniû bir ûekilde iç düzeni ve
tarihi ile tanıtılmakta, 10. sınıfta anlaûılması ve yorumlanması üzerinde durulmakta, 11.
sınıfta ùslam düûüncesindeki yorumlar el alınmakta ve 12. sınıfta ise ùslam düûüncesindeki
tasavvufi yorumlara yer verilmektedir.
Eski programda bu öørenme alanıyla ilgili doørudan herhangi bir konuya yer verilmemiûtir.
Sadece 11. sınıfın “Türk ùslam Kültür ve Uygarlıøı” ünitesinde ùslam düûüncesi ve tasavvuf
konusu yer almıûtır.
Bu yeni öørenme alanında ùslam içerisindeki farklı yorumların zenginlik olarak görülmesi
ve ùslam içerisindeki çoøulculuøa referans yap›lması bir yeniliktir. Fakat bununla birlikte
ülkemizde bulunan ùslamın farklı yorumlarından en belirgini olan Aleviliøin programda
yeterince yer aldıøını söylemek zordur. Bu eksikliøin okuma parçalarında ilgili konulara yer
verilerek giderilmeye çalıûılması çok da anlamlı görülmemektedir. Okuma parçalarının her
zaman dersin diøer konular› gibi gündeme getirilmediøini düûünecek olursak, söylediøimiz
daha da anlam kazanmaktadır.
Yeni programda çoøulcu anlayıûın bir göstergesi olarak, programda yer alan bu anlayıû
faklılıklarının sebepleri üzerinde durulmakta ve bu farklılıklardan doøan oluûumlar
tanıtılmaktadır. Bu tanıtımla hiçbir ùslamî yorumun ùslamla özdeûleûtirilemeyeceøinin
kavratılması amaçlanmaktadır. ùûte bu noktada bireylere doørunun tek olmadıøı, deøiûik
yorumların olabileceøi ve din anlayıûlarında da insanların çeûitli nedenlerden dolayı farklı
düûünebileceøi kavratılabilirse, kendi dıûındaki yorumlara da saygı duyan, onları da kabul
eden bireyler yetiûtirilmesine katkı saølanabilir.
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Yeni programda ùslam düûüncesindeki fıkhi yorumlar sayılırken, klasik ilmihal öøretisinden
farklı olarak Caferiliøe de yer verildiøi görülmektedir. Yine 12. sınıfta tasavvufi yorumlara
yer verilirken, kültürümüzdeki etkin olan tasavvufi yorumlar olarak Yeseviliøe, Mevleviliøe,
Alevi-Bektaûiliøe ve Ahiliøe yer verilmektedir. Kültürümüzdeki etkin tasavvufi yorumlar
belirlenirken, hangi kriterin dikkate alındıøı belirgin deøildir. Ülkemizde burada ele
alınanların bazılarından daha fazla mensubu bulunan tasavvufi oluûumların var olduøu bir
gerçektir.
ùçerik dikkate alındıøında bu öørenme alanın›n baﬂlıøının ”Vahiy ve Akıl” yerine “Vahiy ve
Yorumu” ûeklinde deøiûtirilmesi daha isabetli olacaktır.
Ahlak ve Deøerler Öørenme Alanı: Yeni programda ahlak ve deøer tanımları olarak ûunlar
yer almaktadır:
“Ahlak, bir toplum içinde kiûilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları
davranıû biçimleri ve kuralları, deøer ise yüksek, yararlı ve manevî nitelikler olarak
tanımlanmaktadır. Dinlerin ortak ahlakî deøerleri olduøu gibi birbirinden farklı
deøerleri de vardır. Bununla birlikte, ahlakî deøerleri yerleûtirmek ve yaymak için
gelmiû olan dinlerle ahlak ve deøerler arasında sıkı bir iliûki bulunmaktadır. ùslam,
güzel ahlakı tamamlamak için ve insanî deøerleri yüceltmek için gönderilmiûtir.
Dinin öøreniminde ‘Ahlak ve Deøerler’ alanı önemli bir yer tutar.“
Yeni müfredatta bu saptamalarla, 9. sınıfta deøerler ve aile konusuna, 10. sınıfta “Haklar,
Özgürlükler ve Din” ünitesine, 11. sınıfta “ùslam ve Barıû” ünitesine ve 12. sınıfta “Tövbe
ve Baøıûlanma” ünitesine yer verilmektedir. Yeni programda ahlakla birlikte deøerlere yer
verilmesi müfredattaki yeniliklerdendir.
Önceki programda ise dinin önemli bir boyutu olan ahlakla ilgili olarak çeûitli ünitelerde din
ahlak iliûkisi, ahlak vicdan iliûkisi, ahlaki görevler, örf ve âdetlerin ahlakla iliûkisi, milli ahlak,
milli seciye gibi konulara yer verilmiûtir.
Küreselleûme ve son yıllarda dünyadaki geliûmelerle sevgi, barıû, hoûgörü, hak, özgürlük gibi
evrensel nitelikteki deøerlerin önemi artmaktadır. Fakat diøer yandan da yine küreselleûme
ve iletiûim araçlarındaki ilerlemelerle birlikte popüler kültür, yerel deøerlerle aile gibi temel
kurumlarımızı olumsuz bir ûekilde etkilemektedir. Her iki durum da öøretimde deøerlere
etkin bir ûekilde yer verilmesini gerekli kılmaktadır. Bu baølamda yeni programda ahlak ve
deøer konularına eski programdan çok daha fazla yer verilmesi olumlu deøerlendirilebilir.
Programın genel yapısı içerisinde de bu derste kazandırılması öngörülen deøerler
sıralanmaktadır. Sıralanan bu deøerlerin, geleneksel ve modern deøerleri birlikte içerdiøini
görmekteyiz.
Son yıllarda dünyada bir kısım insanların ùslam adına terör eylemleri gerçekleûtirmesi,
özellikle 11 Eylülden sonra ùslamın daha çok ûiddetle birlikte anılmaya baûlanmasına
neden olmuûtur. Bunun yanlıû bir kanaat olduøunun gösterilmesi amac›yla ùslamın özünde
varolan barıû, hoûgörü, sevgi gibi deøerlerin daha fazla öne çıkarılması için diøer öørenme
alanlarındaki referanslarla birlikte, yeni programda 11. sınıfta “ùslam ve Barıû” ünitesi
tamamen bu konulara ayrılmıûtır.
Ayrıca ahlaki özelliklerin ve deøerlerin konu edilmesinde, önceki programda konular,
toplumsal ödevler, yurttaûlık ve vatandaûlık bilinci gibi açılardan ele alınırken yeni
programda ahlaki özelliklerin özellikle bireysel yönlerine vurgu yapılmıûtır. Hem programın
temel yaklaûımının hem de dünya insan haklarını esas alan geliûmelerin daha bireyselci bir
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program anlayıûına sebebiyet verdi¤i söylenebilir. Böylelikle ahlak ve deøerler öørenme
alanında 10. sınıfta haklar, özgürlükler ve bunların din ile iliûkisine yer verilmiûtir. Eski
programda sorumluluklar merkezli bir vatandaûlık ve din bilinci ön planda iken yeni
programda hakları temele alan bir vatandaûlık ve din anlayıûına doøru bir deøiûim söz
konusudur. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok gündeme gelen ve
bireyin haklarını önceleyen ùnsan Hakları anlayıûının programa yansıdıøı anlaûılmaktadır.
Din ve Laiklik Öørenme Alanı: Bu öørenme alanı yeni programda ûöyle açıklanmıûtır:
“Bir din olarak ùslam, Allah tarafından akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle
mutluluøa ulaûtırmak için gönderilen kurallar bütünüdür. Laiklik ise, devlet ile din
iûlerinin ayrılıøı; devletin, din ve vicdan özgürlüøünün gerçekleûmesi bakımından
tarafsız olması demektir. Bazı dinlerin mensupları, zaman zaman siyasî otoriteyi ele
geçirerek kendi inançlarını baûkalarına zorla kabul ettirmek istemiûlerdir. Dinlerin
bu tutumu karûısında, farklı din ve inançtaki insanların inanç ve ibadet özgürlüøünü
teminat altına almak için laiklik anlayıûı geliûtirilmiûtir.”
Milli eøitimimizin genel amaçları açısından Atatürk ilke ve inkılapları, bütün programlarda
öørencilere kazandırılmaya çalıûılan öncelikli konulardır. Bu baølamda Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersi programlarında da bu ilke ve inkılaplara ilgili konularda deøinilmektedir. Bu
konulardan en fazla, DKAB dersi ile doørudan ilgili olan laikliøe 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 Öøretimi” üniteleri iûlenmektedir.
Önceki programda ise Atatürk ve laiklikle ilgili olarak 11. sınıfta “Atatürk’ün Dinimiz ve
Laiklikle ùlgili Görüûleri” adlı üniteye yer verilmiûtir. Bununla birlikte bazı konularla ilgili
olarak da Atatürk’ün görüûlerine yer verilmiûtir.
Laiklik Cumhuriyetimizin temel deøerlerinden biridir. Ancak laikliøin ne olduøu ülkemizde
oldukça tartıûılan bir konudur. Yeni programda ülkemizin laiklik konusunda yaûadıøı
tecrübelere Atatürk merkezli ve din hizmetleri çerçevesinde yer verilmiûtir. Bununla
birlikte laikliøin ülkemiz tecrübesinin yanında, dünyada farklı anlayıû ve tecrübelerinin de
olduøunun, lise düzeyinde öørencilere anlatılması önem taûımaktadır. Yeni program ise bu
konuya yeterince yer vermemektedir. Örneøin, bu öørenme alanında laiklik açısından farklı
yaklaûımlara sahip bir iki ülkeden örnekler verilmesi, öørencilerin konuya daha evrensel
boyutta bakmalarına yardımcı olacaktır.
Yeni müfredatın öncekinden farklı olarak “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri”
ve “Atatürk ve Din Öøretimi” ünitelerine laikliøin yanında yer vermesi olumlu olarak
deøerlendirilebilir. Öørencilerin günümüzde yer alan Diyanet ùûleri Baûkanlıøı gibi
kurumların nasıl kurulduøu ve yine günümüzde tartıûma alanı olan din öøretiminin tarihsel
geliûimi hakkında bilgi sahibi olmaları, günümüzü deøerlendirmeleri açısından önemli bir
kazanım olacaktır.
Din, Kültür ve Medeniyet Öørenme Alanı: Birbiriyle iliûkisel olarak iç içe geçmiû
kavramlardan oluûan bu öørenme alanıyla ilgili olarak yeni programda 9. sınıfta “Türkler
ve Müslümanlık” ünitesine, 10. sınıfta “ùslam ve Bilim”, 11. sınıfta “ùslam ve Estetik”, 12.
sınıfta ise “Yaûayan Dinler ve Benzer Özellikleri” ünitelerine yer verildiøi görülmektedir.
Önceki programda ise, 9. sınıfta “Dinler ve Özellikleri” ile 11. sınıfta “Türk-ùslam Kültür ve
Uygarlıøı” ünitelerine yer verilmiûtir.
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Türklerde ùslam anlayıûının oluûmasında etkin olan ûahsiyetlere yer verilmesi yeni
programdaki önemli yeniliklerdendir. Türklerin geleneksel dinlerinden sonra 10, 11. ve 12.
yüzyıllarda ùslamı kabul etmelerinde etkin olan ûahsiyetleri tanımak günümüz açısından
önemlidir. Sonuçta, o zamanki Türkler farklı bir din ve medeniyeti öz yapılarını koruyarak
kendilerine uyarlayabilmiûlerdir. Bu durum, günümüzde aynı olmasa bile Batı medeniyeti
karûısındaki tutumumuza örnek teûkil edebilecektir. Bu yüzden bu dönemi ve ûahsiyetlerini
iyi tanımak bizim için önem arz etmektedir.
Yeni programda farklı dinlerin öøretimine yeterince yer verilmemiû olması bir eksiklik olarak
deøerlendirilebilir. Diøer dinlere 12. sınıfta “Dinlerde ùbadet” ve son ünitede “Yaûayan
Dinler ve Benzer Özellikleri” olarak yer verilmiûtir. Küreselleûmeden, medeniyetler arası
ittifaktan, dinler arası diyalogdan farklı din sahibi insanların artan iliûkilerinden, dünya
çapında uzlaûı kültürünün oluûum ihtiyacından ve bizim için Avrupa Birliøi sürecinden
bahsederken, karûımızdaki insanları ve onların dinlerini her zamankinden daha fazla
öørencilere tanıtmamız gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle ùslam dıûı diøer dinlerin
yaûayan ûekillerinin 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 gittiøini
göstermektedir. Yeni müfredat, küreselleûen dünyada dinler arası iliûkileri aynı ünitede bir
baûlık olarak iûlemektedir. Ancak günümüz konjonktürünü düûündüøümüzde bu konulara
daha fazla yer verilmesi gerekliliøi anlaûılabilmektedir.
Yeni programda, sınırlı da olsa yer alan diøer dinlerin, önceki programdan farklı olarak
deøiûik biçimde sınıflandırıldıøı görülmektedir. Eski programda ilahi dinler diyebileceøimiz
Yahudilik, Hristiyanlık ve ùslamiyetten, ùbrahimi dinler olarak bahsedilmektedir. Önceki
programda yer alan ve dünya nüfusunun büyük çoøunluøunu oluûturan Hint ve Çin
dinlerine yeni programda da yer verilmiûtir.
Son olarak yeni programda tekrar iûlenmeyen konulara genel olarak bakıldıøında karûımıza
en fazla milli birlik beraberlik, devlete karûı görevlerimiz, örf ve âdetlerimiz gibi konular
çıkmaktadır. Böylelikle yeni öøretim programlarında vurgunun bireye ve onun hak ve
özgürlüklerine yap›ld›¤› görülmektedir.

3.3. amaçlar
Yeni programın önceki programdan farklılaûtıøı önemli ayrımlardan biri de öørenme
çıktıları için kullanılan terminolojidir. Önceki programda “amaç“ ve “hedef” davranıûlardan
bahsedilirken yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazanım“ ifadesi
kullanılmıûtır. Bu kullanımın programın benimsediøi felsefi yaklaûıma uygun olduøu
söylenebilir. Programda “kazanım“ sözcüøü kullanılarak daha çok öørenciyi merkeze alan
bir tutum takınılmıûtır. Kazanımların, eøitim sürecinin sonunda öørencilerin edinecekleri
bilgi, deøer, beceri ve tutumları kapsadıøı; dolayısıyla, öørencilerin öørenme alanlarındaki
geliûmelerinin, kazanımların edinilmesine baølı olduøu; kazanımların, programda
öørencilerin geliûim düzeyine ve öørenme alanının özelliøine göre 9. sınıftan 12. sınıfa kadar
verilmiû olduøu; kazanımların yazılımında genelde bir mantık bütünlüøünün gözetildiøi
görülmektedir.
Yeni DKAB ortaöøretim programını amaçlar baølamında ele alacak olursak genel amaçlar,
temel beceriler ve deøerler baûlıkları yardımıyla konuyu açıklayabiliriz.
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a. Genel Amaçlar: Yeni DKAB ortaöøretim programında Türk Milli Eøitiminin Genel
Amaçları ve Temel ùlkelerine uygun olarak 38 adet genel amaç sayılmıûtır. Bunlardan
bazıları ûunlardır: ùslamın iman, ibadet ve ahlak esaslarını tanır; inancını akılla bütünleûtirir;
dinin “hukukun üstünlüøü”nü esas aldıøını kavrar; toplumdaki farklı dinî anlayıû ve
yaûayıûların dinin özü ile ilgili olmayıp, sosyal bir olgu olduøu bilincine varır; din alanında
yetkin olan ile olmayanı ayırır; Allah ile iletiûim kurmada yapay engelleri aûar; aklın, dinî
sorumluluøun temel ûartı olduøunu, dinin aklın kullanılmasını istediøini ve bilimsel bilgiyi
teûvik ettiøini benimser; doøru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt eder; Hz.
Muhammed’in örnekliøini analiz eder; ùslam dininde Kur’an-ı Kerim’e verilen önemi kavrar;
birlikte yaûama ve hoûgörü kültürünü özümser; kader kavramın› yanlıû yorumlayarak
sorumluluktan kaçınılamayacaøı bilincine sahip olur; toplumdaki dinî ve ahlaki davranıûları
tanır; öørenilen ahlaki deøerleri içselleûtirir.
b.Temel Beceriler: Yeni programın becerilere aøırlık verdiøi gözlenmektedir. Temel
becerilerden kastedilen öørenme alanlarındaki geliûimleriyle baølantılı olarak ö¤rencilerin
yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat
boyu kullanacakları becerilerdir. DKAB dersi öøretim programının içerdiøi kazanımlarla,
öørencilerde bu temel becerilerin geliﬂece¤i ifade edilerek programla ulaûılması beklenen 25
üst beceri sayılmıûtır. Bunlar, “Ahlaklı ve hoûgörülü davranma, eleûtirel düûünme, iletiûim
kurma, problem çözme, araûtırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriûimcilik,
metinler arasında anlam iliûkisi kurma, kiûisel ve sosyal deøerlere önem verme, Türkçeyi
doøru, güzel ve etkili kullanma, çevre bilinci, öørenmeyi öørenme, kendini tanıma, duygu
yönetimi, sorumlu bir ûekilde davranma, farklılıklara saygı, sosyal deøiûim, katılım ve iû
birliøi, amaç belirleme, karûılıklı baøımlılık, süreklilik, etkileûim, zamanı ve mekânı doøru
algılama, kendini ifade etme” olarak belirtilmiûtir.
c. Deøerler: Yeni DKAB öøretim programında yukarıda belirtilen temel becerilerin yanı sıra,
deøerlerin öøretiminin de ön plana çıktıøı görülmektedir. DKAB dersi öøretimi programında
içselleûtirilmesi öngörülen deøerler olarak, adil olmak, aile kurumuna önem vermek,
baøımsızlık, bilimsellik, çalıûkanlık, dayanıûma, ölçülülük, yumuûak huyluluk, güvenilir
olmak, kanaatkârl›k, cömertlik, sabır, samimiyet, namuslu olmak, alçak gönüllülük, sözünde
durmak, emanete riayet etmek, hakikat sevgisi, kardeûlik, duyarlılık, doøruluk, dürüstlük,
estetik duyarlılık, hoûgörü, misafirperverlik, saygılı olmaya önem vermek, sevgi, sorumluluk,
temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik, paylaûımcı olmak ve fedakarlık sayılmıûtır.
Deøerler öøretimine programda doørudan yer verilmesi bir yeniliktir. Son yıllarda dünyada
deøer odaklı bir eøitim anlayıûı giderek beøeni kazanmakta ve bir dersin sınırları dıûında
okul kültürü içerisinde deøerlerin nasıl kazandırılacaøı tartıûılmaktadır. Bu çerçevede
yeni programda deøerler öøretimine yer verilmesi anlamlıdır. Üstelik DKAB dersi deøerler
öøretimine katkı potansiyeli yüksek olan derslerdendir. Programda içselleûtirilmesi istenen
baøımsızlık, bilimsellik gibi modern deøerlerle misafirperverlik, alçak gönüllülük gibi
geleneksel deøerlere birlikte yer verilmiûtir. Deøerlerin öøretimine öøretim programında yer
verilmesi bir geliûme olmakla birlikte, bu deøerlerin nasıl öøretileceøi üzerinde çalıûılması
gereken bir konudur.
Eski DKAB ortaöøretim programında “amaç” ve “hedef” kavramları kullanılmıû ve programın
öørenciye görelik durumu göz önünde bulundurulmayarak programın geleneksel bir
öøretim programı olduøu bu baølamda da ortaya çıkmıûtır. Eski ortaöøretim DKAB
öøretiminin amacı ise 11 maddede toplanmıûtır. Genel amaçlar ûöyle sıralanmıûtır:
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1. Kiûinin ve toplumun dine olan ihtiyacını, insan -Allah iliûkisini kavramak.
2. Genel anlamda “din“ ve dinler hakkında bilgi edinmek.
3. ùslam dininin iman, ibadet ve özellikle ahlak esaslarını fikir düzeyinde öørenmek ve bunların
diøer derslerde öørenilenlerle iliûkisini kurabilmek.
4. Milli birlik ve beraberliøi saølayıcı vatan, millet, ûehit, gazi, bayrak, sancak ve dostluk
baølarını güçlendirici sevgi, saygı, kardeûlik ve arkadaûlık gibi yüce kavramları anlamak ve
benimsemek.
5. Kendi iç dünyasını düzenlemek; çevreyle, toplumla, ayrı dinden olanlarla, ilim, sanat ve
uygarlık dünyası ile saølıklı iliûkiler kurmak; okul dıûındaki çeûitli kaynaklardan alınması
muhtemel batıl inanç ve fikirlerden uzak, uygun, saygılı bir görüû ve tutum kazanmak.
6. Baûkasının inancına, düûüncesine, canına, malına, diøer haklarına saygı gösteren bir hoûgörü
kazanmak; dinî inanç ve duygularını ûahsi çıkarlarına alet etmemek.
7. ùnsanın yaratılmıûların en üstünü olduøunu ve bütün varlıklara karﬂı yüklendiøi sorumluluøunu
bilmek.
8. ùslam dininin ilme ve akla önem verdiøini, ilme teûvik ettiøini, bunu ibadet saydıøını, en son ve en
geliûmiû din olduøunu bilmek.
9. Tarih boyunca Türklerin ùslama hizmetlerini bilmek, vatan savunmasında ve milli konularda
Türklerin tarih boyunca geliûtirip olgunlaûtırdıøı hamaset duygusunu benimsemek.
10. Örnek bir insan olarak Hz. Muhammed’in güzel ahlakını, yaûayıûını, çeûitli alanlardaki öøüt, görüû
ve düûüncelerini bilmek.
11. Milli benliøimize ve dinimizin ana kaynaklarına dayalı din ve millet ûuurunu kavramak, bunu
Atatürkçülükle bütünleûtirmek, vatandaûlarına, din kardeûlerine, insanlıøa ve bütün varlıklara karûı
saygı, sevgi ve ûefkat duymak.
Önceki programda genel amaçların tespitinden baûka, konuların özel amaçlarına hiç yer verilmemiûtir.
Yeni programda ise öørenme çıktıları olarak her konu için kazanımlar belirlenmiûtir. Böylelikle her
bir öørenme alanının altında yer alan üniteler ve konular için kazanımlar belirlenmiûtir. Kazanımlar,
programda öørencilerin geliûim düzeyine ve öørenme alanının özelliøine göre 9. sınıftan 12. sınıfa
kadar verilmiû olup, kazanımların yazılımında bir mantık bütünlüøü de gözetilmiûtir. Program,
öørenciye görelikten hareket edilerek hazırlandıøı için öørenme çıktıları için de amaç kavramı yerine,
öørenciyi merkeze alan kazanım kavramının kullanılması, benimsenen felsefi yaklaûımı yansıtması
açısından önem taûımaktadır.
Yeni DKAB ortaöøretim programında genel amaçlar, temel beceriler ve deøerler olarak çok fazla
madde yer almaktadır. Haftalık bir kredilik bir ders süresi ve bir dersten beklentiler dikkate alındıøında
bu kadar fazla amaç, beceri ve deøerin gerçekleûtirilebilmesi oldukça zor gözükmektedir.

3.4. öørenme ve öøretme süreçleri
Yeni DKAB ortaöøretim programında öørenme-öøretme süreçleri ve öøretmenin rolü önceki
programa göre daha ayrıntılı bir ûekilde ele alınmıûtır. Bilgi ve becerilerin kazanımı ile ilgili
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uygulama sürecine yönelik öneriler yapılmıû ve “Etkinlik Örnekleri” verilmiûtir. Etkinliklerin
örnek niteliøinde olduøu ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel ûartlar dikkate
alınarak esnek olma gereøi üzerinde durulmuûtur. Önceki programda, öørenme-öøretme
durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıûken, yeni programda öøretmenin önünü
açan, neyi nasıl yapacaøına yönelik ayrıntılı açıklama ve bilgileri içeren “Öøretmen Bilgi
Notları”na yer verilmiûtir.
Programda verilen etkinliklerin birer öneri ve örnek niteliøinde olduøu; öøretmenin,
bu etkinlikleri aynen kullanabileceøi gibi, ekleme ve çıkarmalar da yapabileceøi; baûka
etkinlikler de ekleyebileceøi belirtilmiûtir. Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik
olduøuna ve içeriøine dikkat edilmesi gerektiøi, ayrıca çevresel özelliklerle, öørencilerin
ilgi ve ihtiyaçların›n da göz önünde bulundurulması gerektiøi ifade edilmiﬂtir. Etkinliklerin,
öørenci merkezli oldu¤u ve öørenme sürecinde öørencinin etkin bir rol üstlenmesini
saølayacak ûekilde düzenlendiøi belirtilmektedir.
Yeni programda, eskisine oranla öørenme-öøretme sürecinde araç-gereç kullanımının
daha fazla özendirildiøi ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildiøi görülmektedir.
Öørencilerin araûtırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını
saølayacak etkinliklerin kullanılması önerilmiûtir. Ayrıca “yaparak-düûünerek” öørenme
etkinliklerinin önemli olduøu vurgulanmıû ve iûbirlikli öørenme stratejilerinin gerektiøi
ölçüde kullanılması öngörülmüûtür. Etkinliklerin geliûtirilmesinde zaman zaman “Çoklu
Zeka” kuramından yararlanıldıøı gözlemlenmiûtir. Öøretim sürecinde öøretmenin rolü ise,
öørencilere rehberlik yaparak öørenmeyi kolaylaûtırmak olarak belirlenmiûtir.
Programda aktif öørenme, iûbirliøine dayalı öørenme, baøımsız öørenme, öørenmeyi
öørenme, sınıf dıûında eøitim, bireysel farklılıklara duyarlı eøitim gibi çeûitli uygulama ve
yaklaûımlara aøırlık verildiøi görülmektedir.
Yeni programda öørenciye, dinleyen, alıûtırma 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 deøerlendirmeye yönelik faaliyetlere giriûen, etkinlikler yoluyla
kendi biliûsel yapısını oluûturan aktif bir rol öngörülmektedir. Programda, öørencinin aktif
ve bilgiyi yapılandırmacı rolü üzerinde altı çizilerek durulmaktadır. Öørenci, bilgiye ulaûması
gerektiøini bilen, bilgiye ulaûarak bunu zihninde yeniden yapılandıran, sonunda da yeni
bilgi üretebilen bireydir.
Yeni öøretim programında, öøretmene “öøretici” yerine “ortam düzenleyici”, “yönlendirici”
ve “kolaylaûtırıcı” roller yüklenmektedir. Öøretmenin temel rolü öørenme-öøretme
ortamını düzenlemek, etkinlikler konusunda öørencilere rehberlik yapmaktır. Öøretmene
rehberliøin yanı sıra iûbirliøi saølayıcı, yardımcı, kolaylaûtırıcı, kendini geliûtirici, planlayıcı,
yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, saølık ve güvenliøi saølayıcı roller verilmiûtir.
DKAB programının uygulanması sürecinde gerekli beceri, bilgi ve kavramların kazanımında
iûe koûulabilecek ve etkinliklere temel oluûturabilecek bazı uygulamalardan olmak
üzere Örnek Olay Analizi (Çözümlemesi), Sonuç Çıkarma, Geri Plandaki Düûünceleri
Bulma, Slogan Bulma, Reklam Hazırlama / Poster Afiû Hazırlama, úiir-Hikaye Yazma,
Görsel ùmge Oluûturma, Önem Sırasına Koyma, Baûlık Bulma, Sınıflama, Örnek Verme,
Kendini Deøerlendirme, Yordama Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Tavsiyede Bulunma,
Karûılaûtırma, Problem Çözme, Görüûme Yapma, Alan Gezileri, Kavram Haritası Oluûturma,
Kanıtlama, Beyin Fırtınası, Akrostiû Tekniøi gibi uygulamalara yer verilmiûtir. Ayrıca bu
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uygulamaların nasıl yapılacaøına yönelik ayrıntılı açıklamalar Öøretmen Bilgi Notlarında
verilmiûtir.
Tüm bu uygulamalarla birlikte, empati kurma, deøerlendirme, benzetim, günlük yaûamla
iliûkilendirme, not alma, görüû tarama, gözlem, formülleûtirme, haber toplama, önceki
düûündükleriyle karûılaûtırma, bildikleriyle baø kurma, dosya oluûturma, öykü tamamlama,
öøretim malzemesi hazırlama, çalıûma yapraøı, koleksiyon yapma, hipotez oluûturma ve
sınama, yıllık hazırlama, tersinden düûünme, anlaûma imzalama, pandomim, öørendiklerini
listeleme, proje, gazete çıkarma, yeniden yazma gibi uygulamalar etrafında öøretim
etkinlikleri hazırlanabileceøi de belirtilmektedir.
Eski DKAB öøretim programında öørenme–öøretme sürecine dair ûunları söyleyebiliriz.
Önceki programda dersin “özel öøretim ilkeleri”ne göre iûleneceøi, konular iûlenirken
yeri geldikçe iûlenen konular ile öørencilerin diøer derslerde kazandıkları bilgiler arasında
baølantı kurulacaøı ve konuların sınıf seviyelerine göre, öørencilerin genel kültür ve
pedagojik geliûmeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, onların kültür düzeylerini
aûmadan sevdirilerek, düûündürücü ve ikna edici bir ûekilde iûleneceøi ifade edilmiûtir.
Ancak bu ifadelerin nasıl gerçekleûtirileceøi ile ilgili somut örnekler ve açıklamalara
rastlanılmamaktadır. Yani önceki öøretim programı geleneksel öørenme ilkelerine göre
uygulanmıû ve öøretmen uygulamalarda yalnız ve desteksiz bırakılmıûtır.

4. YEN‹ ORTAÖ÷RET‹M DKAB Ö÷RET‹M PROGRAMININ
‹Ç ÖLÇÜTLER BOYUTUNDAN DE÷ERLEND‹R‹LMES‹
Bu bölümde, programın öøeleri olan kazanımların, etkinlik örneklerinin, açıklamaların ve
ölçme deøerlendirmenin yaklaûım, deøerler/beceriler, açıklık, esneklik, öørenciye görelik,
süreklilik ve tutarlılık ölçütleri açısından yapılan incelemelerinin sonuçları, program bazında
ele alınarak sunulmuûtur. Her sınıf düzeyindeki kazanımların % 10’u rastgele seçilerek
incelenmiûtir. Aûaøıda bu incelemelerin genel sonuçlarına yer verilmiûtir.
Yeni programdaki kazanımların, her sınıf düzeyi için öørenme alanlarına göre daøılımı ve
her sınıf düzeyinde incelenen kazanım sayısı aûaøıdaki tabloda görülmektedir.

ö¤renme
alanları

din,
hz.
vahiy ve ahlak ve din ve
incelenen
kültür ve toplam
muhammed
akıl
deøerler laiklik
kazanım
medeniyet

inanç

ibadet

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 ortaöøretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı için öørenci kazanımı
olarak toplam 220 kazanım belirlenmiûtir. Öørenme alanlarındaki kazanım sayısının toplam
kazanımlar içindeki daøılımı ise yaklaûık olarak ûöyledir:
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ùnanç Öørenme Alanı

: %17

ùbadet Öørenme Alanı

: % 13

Hz. Muhammed Öørenme Alanı

: % 12

Vahiy ve Akıl Öørenme Alanı

: % 12

Ahlak ve Deøerler Öørenme Alanı

: % 22

Din ve Laiklik Öørenme Alanı

:%8

Din, Kültür ve Medeniyet Öørenme Alanı

: % 16

dokuzuncu s›n›f
Programda 9. sınıf için belirlenen kazanım sayısı 55, incelenen kazanım sayısı 5’tir.
1) 9. sınıf inanç öørenme alanı 2. kazanım: ‹nsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma
özelliøiyle diøer varlıklardan ayrıldıøını kavrar.
Öørencilerin insanın evrendeki konumunu kavramaları açısından, kazanım›n önemli
olduøu söylenebilir. Kavram ifadesinde temele alınan hem eøitimsel hem de dinbilimsel
yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir. Araûtırma, deøiûkenlik, benzerlik
becerilerini geliûtirebilir. ùfade yeterince açıktır. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki diøer
kazanımlarla iliûkilendirilmediøi için sürekliliøinin olduøu söylenemez. 9. sınıf düzeyine
uygundur. Örnek olarak “evren ve ben” etkinliøi verilmiûtir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak
olursa, verilen etkinliklerin baûlangıç için uygun olduøu düûünülebilir. Verilecek deøer
olarak, bilimsellik ve sorumluluk belirtilmiûtir. Ölçme ve deøerlendirme için genel olarak
ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı
testler, proje deøerlendirme formu, öz deøerlendirme formu ve gözlem formu gibi ölçütler
önerilmiûtir.
2) 9. sınıf ibadet öørenme alanı 6. kazanım: Beden, mekân ve çevre temizliøine bir bütün
olarak özen gösterir.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir
özellik sezilmemektedir. Çevre bilinci, saølıøını koruma, katılım, iû birliøi ve takım çalıûması
becerilerini geliûtirebilir. ùfade yeterince açıktır. Temizlik için beden, mekân ve çevre
temizliøi sıralanmıû olup, manevi temizliøe deøinilmemiûtir. Kazanımın esnek uygulamalar
yapmaya elveriûli olduøu söylenebilir. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki diøer
kazanımlarla iliûkilendirilmediøi için program açısından sürekliliøinin olduøu söylenemez.
9. sınıf düzeyine uygundur. Örnek olarak, “sınıfımızın temizliøine önem veriyoruz” ve
“her yerde temizlik” etkinliklerine yer verilmiûtir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa,
verilen etkinliklerin uygulanabilir uygun etkinlikler olduøu söylenebilir. Öncelikle verilecek
deøer olarak temizlik belirtilmiûtir. Ölçme ve deøerlendirme için genel olarak ünitede
kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje
deøerlendirme formu, öz deøerlendirme formu ve gözlem formu gibi araçlar önerilmiûtir.
3) 9. sınıf Hz. Muhammed öørenme alanı 2. kazanımı: Hz. Muhammed’in çocukluøu,
gençliøi, peygamberlik öncesi hayatı ve ailesini ana hatları ile tanır.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Araûtırma, zaman ve mekânı doøru algılama, deøiûim
becerilerini geliûtirebilir. ùfade yeterince açıktır. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki
diøer ilgili ünitelerin kazanımları için temel bilgileri içerdiøinden, program açısından
sürekliliøinin olduøu söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak,
öørencilerden Hz. Muhammed’in kimlik kartını çıkarmaların›n istenmesi önerilmektedir.

yeni ortaö¤retim din kültürü ve ahlak bilgisi

31

Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinliøin uygulanabilir uygun etkinlik olduøu
söylenebilir. Öncelikle verilecek deøer olarak; gerçek sevgisi ve sorumluluk belirtilmiûtir. Ölçme
ve deøerlendirme için genel olarak ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan
seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi gibi araçlar önerilmiûtir. Ölçme ve
deøerlendirmede geleneksel ve alternatif araçların birlikte verildiøi görülmektedir.
4) 9. sınıf vahiy ve akıl öørenme alanı 5. kazanımı: Kur’an’ın anlaûılması ve yorumlanması ile
ilgili meal tercüme ve tefsir kavramlarının anlamlarını ayırt eder.
Kur’an’ın mushaflarındaki farklılıkların anlaûılması için meal, tefsir ve tercüme kavramlarının
öørenilmesi ve aralarındaki farkların bilinmesinin önem taûıdıøı söylenebilir. Bu baølamda
bu kavramların öøretime konu edilmesi ve kazanım olarak belirlenmesi anlamlıdır. Kazanım
ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik
sezilmemektedir. Sebep sonuç iliûkisi ve iletiûim becerileri ile örtüûtüøü söylenebilir. ùfade
yeterince açıktır. 11. sınıf “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri” ünitesinin 3. kazanımı
ile iliûkilendirilebilir ve bu anlamda sürekliliøi olduøu söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur.
Örnek etkinlik olarak öørencilerden sınıfa getirilen meal ve tefsirin farklılıklarının istenmesi
ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili bulmaca çalıûması yaptırılması önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate
alınacak olursa, verilen etkinliøin uygulanabilir uygun etkinlik olduøu söylenebilir. Öncelikle
verilecek deøer olarak, duyarlılık ve saygı belirtilmiûtir. Ölçme ve deøerlendirme için genel olarak
ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler,
proje deøerlendirme ölçeøi, grup deøerlendirme formu gibi deøerlendirme araçları sıralanmıûtır.
Ölçme ve deøerlendirmede geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildiøi görülmektedir.
5) 9. sınıf din kültür ve medeniyet öørenme alanı 3. kazanımı: Türk bilginlerinin ùslam
medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir
özellik sezilmemektedir. Araûtırma, zaman ve kronolojiyi algılama becerileri ile örtüûtüøü
söylenebilir. ùfade yeterince açıktır. “Kur’an’ın Ana Konuları” ünitesinin 7. kazanımı ile
iliûkilendirilebilir ve bu anlamda sürekliliøi olduøu söylenebilir. 9. sınıf düzeyine uygundur.
Örnek etkinlik olarak öørencilerden Türklerin ùslam uygarlıøı içerisindeki yerini ve katkısını
içeren powerpoint sunumu hazırlamaların›n ve Türklerde ùslam anlayıûının oluûmasında etkili
olan tarihî ûahsiyetlerin fikirlerini araûtırmaların›n istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate
alınacak olursa, verilen etkinliøin uygulanabilir uygun etkinlik olduøu söylenebilir. Öørencilerin
farklı örnekler vermesine fırsat tanıdıøı için esnek olduøu söylenebilir. Öncelikle verilecek deøer
olarak duyarlılık, kültürel miras, saygı ve hoûgörü sayılabilir. Ölçme ve deøerlendirme için genel
olarak ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı
testler, proje deøerlendirme ölçeøi, grup deøerlendirme formu gibi deøerlendirme araçları
sıralanmıûtır. Ölçme ve deøerlendirmede geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildiøi
görülmektedir.

onuncu s›n›f
Onuncu sınıf için toplam 56 kazanım belirlenmiûtir. Bunlardan 6 tanesi incelenmiûtir.
1) 10. sınıf inanç öørenme alanı 7. kazanım: Kendisinin Allah’la iletiûimde hangi yollara
baûvurduøunu nedenleriyle açıklar.
Saølıklı bir insan Allah iliûkisinin oluûması ve yine aracısız bir biçimde insan Allah iletiûiminin
kurulma yollarının kavratılması açısından önemli bir kazanım olduøu söylenebilir.
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9. sınıfın ilk ünitesiyle iliûkilendirildiøi için sürekliliøi saøladıøı düûünülebilir. 10. sınıf düzeyine
uygundur. Etkinlik örneøi olarak öørencilerden iletiûim kurma biçimlerini gösteren görsel
materyalleri araût›rarak sınıfa getirmeleri ve bu gereçler üzerinde konuûmaları istenmektedir.
Öørencilerden ne beklendiøi açıkça ifade edilmiûtir. Araûtırma, karar verme, duygu yönelimi,
iletiûim becerilerine dönük olduøu düûünülebilir. Güven, saygı ve sevgi verilebilecek deøerler
olarak sıralanabilir. Temele alınan dinbilimsel ve eøitimsel yaklaûımlarla örtüûmeyecek
herhangi bir özellik sezilmemektedir. Öørenciler kendi düûünceleri doørultusunda çeûitli iletiûim
biçimlerini söz konusu edebilir. Bu anlamda esneklik olduøu söylenebilir. Bu kazanım için
tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi,
öz deøerlendirme formu, gözlem formu ve yazılı raporlar gibi araçlar ölçme ve deøerlendirme
amacıyla seçilebilir.
2) 10. sınıf ibadet öørenme alanı 3. kazanımı: Namazın önemini fark eder.
Namazın dinin önemli bir ibadeti olduøu tartıûmasız bir ûekilde açıktır. Bu anlamda dinbilimsel
yaklaûım açısından örtüûmeyecek herhangi bir özellik sezilmemektedir. 9. sınıfın ilk ünitesiyle
iliûkilendirildiøi için sürekliliøi saøladıøı düûünülebilir. Herhangi bir etkinlik örneøi verilmemiûtir.
Açıklamalar kısmında inanç-ibadet iliûkisi ve ibadetlerdeki temel ilkelerin vurgulanması
istenmiûtir. Öørencilerden ne beklendiøi açıkça ifade edilmiûtir. Araûtırma, karar verme, iletiûim,
ahlaklı ve hoûgörülü olma, duygu yönetimi becerilerine dönük olduøu düûünülebilir. Duyarlılık,
sorumluluk, temizlik, samimiyet verilebilecek deøerler olarak sıralanabilir. Bu kazanım için
tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, öz deøerlendirme formu,
çalıûma yaprakları ve çalıûma dosyası ölçme ve deøerlendirme amacıyla seçilebilir.
3) 10. sınıf Hz. Muhammed öørenme alanı 3. kazanımı: Hz. Muhammed’in görevlerinden
birisinin Kur’an’ı açıklamak olduøunu vurgular.
Doøru bir sünnet anlayıûının, dolayısıyla din anlayıûının kazanılmasında Hz Muhammed’in
doøru anlaûılmasının önemi düûünülecek olursa, kazanımın anlamlı olduøu söylenebilir. Kazanım
ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik
sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, iletiûim, sebep-sonuç iliûkisi becerilerini geliûtirebilir. ùfade
yeterince açıktır. Hz Muhammed’in görevlerinden birisinin sayılması diøer görevleri hakkında
da düûündürebileceøinden, esnek olduøu söylenebilir. Diøer ilgili ünitelerin kazanımları ile
iliûkilendirilmediøi için program açısından sürekliliøin olduøu söylenemez. 10. sınıf düzeyine
uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerden Hz. Muhammed’i diøer insanlardan ayıran
en önemli özelliøinin Allah’tan vahiy alması olduøunu belirten ayetleri Kuran’dan bulmaları
istenmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinliøin uygulanabilir uygun
etkinlik olduøu söylenebilir. Öncelikle verilecek deøer olarak bilimsellik, güven, sevgi ve saygı
belirtilmiûtir. Açıklamalar kısmında Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduøu; ancak
Allah tarafından kendisinin Kur’an’ı açıklamak ve insanî deøerleri yerleûtirmek için gönderilmiû
bir peygamber olduøunun vurgulanması istenmiûtir. Ölçme ve deøerlendirme araçları olarak
tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme
ölçeøi, kavram haritaları, drama önerilmiûtir. Ölçme ve deøerlendirmede geleneksel ve alternatif
araçların birlikte verildiøi görülmektedir.
4) 10. sınıf haklar, özgürlükler ve din öørenme alanı 10. kazanımı: Alkol, uyuûturucu,
kumar, sigara vb. zararlı alıûkanlıkların, hak ve özgürlüklerin kullanımını engellediøini fark
eder.
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Birçok kötülü¤ün kaynaøı olarak gösterilen bu zararlı alıûkanlıkların, öøretimin her
kademesinde konu edilmesinin anlamlı olduøu söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele
alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir.
Karar verme, araûtırma, ahlaklı olma ve hoûgörülü davranma, sorumlu bir ûekilde davranma,
farklılıklara saygı, sebep-sonuç iliûkisi becerilerini geliûtirebilir. ùfade son derece açıktır.
Alkol, uyuûturucu, kumar ve sigara örnekleri verilerek diøer kötü alıûkanlıklar öøretmene
ya da öørencilere bırakılmıûtır. Bu açıdan esnek olduøu söylenebilir. Diøer ilgili ünitelerin
kazanımları ile iliûkilendirilmediøi için program açısından sürekliliøinin olduøu söylenemez.
10. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerden zararlı alıûkanlıkların
sonuçları ile ilgili senaryolar oluûturmaları ve sınıfta canlandırmaları ûeklinde drama
önerilmiûtir. Öncelikle verilecek deøer olarak adil olma, baøımsızlık, dayanıûma ve hoûgörü,
saygı, sorumluluk, vatanseverlik sıralanmıûtır. Ölçme ve deøerlendirme araçları olarak
tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme
ölçeøi, kavram haritaları, yazılı raporlar, grup deøerlendirme formu, öørenci ürün dosyası
önerilmiûtir.
5) 10. sınıf din ve laiklik öørenme alanı 4. kazanımı: Atatürk’ün, ùslam dini ve Hz.
Muhammed ile ilgili sözlerinden örnekler verir.
Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’ün din hakkındaki görüûlerinin doøru bir ûekilde
bilinmesi, bu konudaki deøiûik istismarları önleyeceøi için anlamlı olduøunu söylemek
mümkündür. Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters
düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir. Araûtırma ve eleûtirel düûünme becerilerini
geliûtirebilir. ùfade son derece açıktır. Atatürk’ün din konusundaki deøiûik görüûlerinin
istenmesi açısından esnek olduøu söylenebilir. Diøer ilgili ünitelerin kazanımları ile
iliûkilendirilmediøi için program açısından sürekliliøinin olduøu söylenemez. 10. sınıf
düzeyine uygundur. Açıklamalarda Atatürk’ün dinin vazgeçilmez ve yozlaûtırılmaması
gereken bir kurum olduøu inancın›n vurgulanması istenmiûtir. Örnek etkinlik olarak
öørencilerden Atatürk’ün, ùslam dini ve Hz. Muhammed ile ilgili sözlerinden oluûan bir
Atatürk köûesi hazırlamaları önerilmiûtir. Öncelikle verilecek deøer olarak bilimsellik
sayılabilir. Ölçme ve deøerlendirme araçları olarak tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan
seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, görüûme, yazılı raporlar
önerilmiûtir.
6) 10. sınıf din kültür ve medeniyet öørenme alanı 7. kazanımı: ùslam medeniyetinde
eøitim kurumlarının tarihî süreç içerisindeki yerini ve önemini fark eder ve örneklendirir.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, araûtırma, karar verme, zaman ve mekânı
doøru algılama, deøiûim becerileri ile örtüûtüøü söylenebilir. ùfade yeterince açıktır. 9. sınıf
“Türkler ve Müslümanlık” ünitesinin 3. kazanımı ile iliûkilendirilir ve bu anlamda sürekliliøi
olduøu söylenebilir. 10. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerden
ùslam bilginlerinin katkı saøladıøı bilim dalları ve yaptıklar› çalıûmaları gösteren bir ûema
oluûturmalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen
etkinliøin uygulanabilir uygun etkinlik olduøu söylenebilir. Öncelikle verilecek deøer olarak
gerçek sevgisi, kültürel mirasa saygı ve bilimsellik sayılabilir. Ölçme ve deøerlendirme
için genel olarak ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk
doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları, yazılı raporlar, eûleûtirmeli
sorular sıralanmıûtır.
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on birinci s›n›f
On birinci sınıf düzeyi için toplam 50 kazanım belirlenmiûtir. Bunlardan rastgele seçilerek
incelenen kazanım sayısı 5’tir.
1) 11. sınıf inanç öørenme alanı 2. kazanımı: ùnsanın kaderle ilgili olarak akıl sahibi, özgür
ve sorumlu olmak gibi özelliklerini sorgular.
Doøru bir kaza ve kader anlayıûı geliûtirme açısından gerekli olduøu söylenebilecek bir
kazanım olarak, eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûım açısından örtüûmeyecek herhangi bir özellik
sezilmemektedir. Diøer herhangi bir kazanımla iliûkilendirilmediøi için program dahilinde
sürekliliøi olduøu söylenemez. Etkinlik örneøi olarak öørencilere “ùnsan akıl sahibi, özgür
ve sorumlu bir varlık olmasaydı günlük hayatta ne gibi sorunlar ortaya çıkardı?” sorusunun
yöneltilerek tartıûma açılması, bir örnek olay verilerek akıl sahibi, özgür ve sorumlu insandan
verilen olayla ilgili beklenen tutum ve davranıûların neler olduøu konusunda öørencilerin
görüûlerinin alınması, bu tutum ve davranıûların kiûinin kendi iradesi dahilinde olup
olmadıøının tartıûılması önerilmiûtir. Açıklamalar kısmında öørencilerin kültür ve geleneklerin
etkisi ile körü körüne bir kaderci anlayıûı benimsememelerine dikkat çekilmesi ve insanın
sorumluluøuna vurgu yapılması istenmiûtir. Öørencilerden ne beklendiøi açıkça ifade edilmiûtir.
Kazanımın sorumlu bir ûekilde davranma, eleûtirel düûünme, problem çözme, sebep-sonuç
iliûkisi, karar verme, kendini tanıma becerilerine dönük olduøunu söylemek mümkündür.
Bilimsellik, sorumluluk, güven, tevekkül verilebilecek deøerler olarak sıralanabilir. Bu kazanım
için tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme
ölçeøi, kavram haritaları, yazılı raporlar, drama, gözlem formu, öz deøerlendirme formu gibi
araçlardan uygun olanları ölçme ve deøerlendirme amacıyla seçilebilir.
2) 11. sınıf ibadet öørenme alanı 3. kazanımı: ùbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarına
örnekler verir.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, ahlaklı ve hoûgörülü olma becerileri ile
örtüûtüøü söylenebilir. ùfade yeterince açıktır. 9. sınıf “Temizlik ve ùbadet” ünitesinin 1.
kazanımı ile iliûkilendirildiøi için sürekliliøi olduøu söylenebilir. 11. sınıf düzeyine uygundur.
Öørencilerin deøiûik örnekler vermesine imkân saølaması bakımından esnek bir kazanımdır.
Örnek etkinlikler olarak öørencilerden ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili
bir araûtırma yapmaların›n, ibadetlerin faydaları ile ilgili ayet ve hadisleri araûtırmaların›n,
ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını kategorize eden çalıûma kâøıdı oluûturmaların›n
ve powerpoint sunumu hazırlamalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak
olursa, verilen etkinlik örneklerinin uygulanabilir uygun etkinlikler olduøu söylenebilir.
Ayrıca birden fazla etkinlik örneøinin verilmesinin deøiûik ûartlardaki öørenci imkânları için
kullanıûlı olduøunu söylemek mümkündür. Öncelikle verilecek deøerler olarak sorumluluk,
doøruluk ve dürüstlük, sabır, diøerkâmlık, yardımlaûma, ve dayanıûma, temizlik, samimiyet
sayılabilir. Bu kazanım için tartıûma, açık uçlu ve eûleûtirmeli sorular, çoktan seçmeli, boûluk
doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları, görüûme, yazılı raporlar,
öz deøerlendirme formu gibi araçlardan uygun olanları ölçme ve deøerlendirme amacıyla
seçilebilir.
3) 11. sınıf Hz. Muhammed öørenme alanı 4. kazanımı: Kültürümüzde Hz. Muhammed
sevgisini Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektâû Veli, Nesimî, Hatayî vb.
örneklerle açıklar.
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Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, iletiûim, ahlaklı ve hoûgörülü olma,
Türkçeyi doøru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliûtirebilir. ùfade yeterince açıktır.
Kültürümüzdeki diøer ûahsiyetlerin Hz. Muhammed sevgilerini bulmayı öørencilere
bıraktıøı için esnek olduøu söylenebilir. 11. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak
Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaû Veli’nin, Hatayî’nin rollerinin
öørencilere verilmesinin, diøer öørencilerden de bu roller içerisinde Hz. Muhammed’in hangi
özelliklerine yer verildiøini bulmalarının istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate
alınacak olursa, verilen etkinliøin uygulanabilir uygun etkinlik olduøu söylenebilir. Öncelikle
verilecek deøer olarak güven, merhamet, adil olma, hoûgörü, sabır, sevgi, dürüstlük,
samimiyet belirtilmiûtir. Açıklamalar kısmında, özellikle Hz. Muhammed’in bizim ahlakî
yönden geliûmemizde örnek olduøunun vurgulanması ve onun güvenilirliliøi, merhameti,
adaleti, kolaylaûtırıcılıøı, hoûgörüsü, sabrı ve kararlılıøı üzerinde durulması istenmektedir.
Ölçme ve deøerlendirme araçları olarak tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk
doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları, drama, yazılı raporlar,
grup deøerlendirme formu, öz deøerlendirme formu önerilmiûtir.
4) 11. sınıf ahlak ve deøerler öørenme alanı 3. kazanımı: ùslamın barıûsever bir kiûilik
öngördüøünü fark eder ve buna uygun davranıûlar sergiler.
Özellikle son yıllarda dünyada, ùslam ve terör kavramlarının yan yana getirilmesi yeni
programda ùslamın bir barıû dini olduøunun vurgulanmasını gerekli kılmıûtır. Bu baølamda
“ùslam ve Barıû” ünitesi programdaki yerini almıûtır. Ünitenin kazanımlarından biri olarak
belirlenen barıûsever bir kiûiliøin geliûtirilmesi, bugün ve her zaman tüm dünya insanları için
geçerli olacak bir kazanım olarak görülmektedir. Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel
ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir. Öncelikle verilecek
deøerler hoûgörü, saygı ve kardeûlik olarak belirlenmiûtir. Yine öncelikle verilecek beceriler
olarak ise eleûtirel düûünme, Türkçeyi doøru, etkili ve güzel kullanma, sorumlu bir ûekilde
davranma, sebep-sonuç iliûkisi sıralanmıûtır. ùfade yeterince açıktır. Barıûsever davranıûlara
farklı örnekler verilebileceøi için esnektir. Kazanım diøer kazanımlarla iliûkilendirilmediøi için
program içerisinde sürekliliøin olduøu söylenemez. 11. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik
olarak öørencilerin ùslam diniyle ilgili barıû mesajı içeren görsel materyaller derleyerek bir pano
hazırlamaları, toplumdaki bireylerin (anne, muhtar, esnaf, baûkan vb.) rolleri ile ilgili barıûçıl
davranıûlar sergilemeleri ve yine barıûla ilgili ûiir ve kompozisyon yazma çalıûması yapmaları
önerilmektedir. Etkinliklerin sınıf düzeyine uygun seçeneklerle, uygulanabilir bir ûekilde
örneklendirilmiû olduøu söylenebilir. Kazanımın, öørencilerin farklı barıûsever davranıûlara
örnekler vermesine fırsat tanıdıøı için esnek olduøu söylenebilir. Ölçme ve deøerlendirme için
genel olarak ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk
doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, grup deøerlendirme formu, yazılı raporlar,
drama, poster gibi deøerlendirme araçları sıralanmıûtır. Ölçme ve deøerlendirmede
geleneksel ve alternatif ölçütlerin birlikte verildiøi görülmektedir.
5) 11. sınıf din kültür ve medeniyet öørenme alanı 10. kazanımı: ùslam medeniyetinde,
mimarî, edebiyat, musikî, hat, tezhip ve minyatür sanatından, hayatın çeûitli alanlarına
yansıyan güzelliklere örnekler verir.
ùslam medeniyetinde geliûen sanat alanlarını tanıtması bakımından anlamlı bir kazanımdır.
ùslam medeniyetinin kültürümüzü doørudan etkilediøi düûünülecek olursa, aynı zamanda
kendi kültürümüzün de anlaûılmasına hizmet ettiøi söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele
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alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir.
Öncelikle verilecek beceriler olarak ahlaklı ve hoûgörülü olma, duygu yönelimi, sorumlu bir
ûekilde davranma, karûılıklı baøımlılık sıralanmıûtır. Doøruluk, dürüstlük, estetik, sorumluluk
ve samimiyet verilmesi gereken deøerler olarak belirlenmiûtir. ùfade yeterince açıktır.
Baûka herhangi bir kazanımla iliûkilendirilmediøi için sürekliliøin olduøu söylenemez. 11.
sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerden Türklerin ùslam uygarlıøı
içerisindeki yerini ve katkısını içeren powerpoint sunumu hazırlamaların›n ve Türklerde
ùslam anlayıûının oluûmasında etkili olan tarihî ûahsiyetlerin fikirlerini araûtırmaların›n
istenmesi önerilmektedir. Sınıf düzeyi dikkate alınacak olursa, verilen etkinliøin
uygulanabilir uygun etkinlik olduøu söylenebilir. Öørencilerin farklı örnekler vermesine
fırsat tanıdıøı için esnek olduøu söylenebilir. Öncelikle verilecek deøer olarak duyarlılık,
kültürel miras, saygı ve hoûgörü sayılabilir. Ölçme ve deøerlendirme için genel olarak
ünitede kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı
testler, proje deøerlendirme ölçeøi, gözlem formu, öz deøerlendirme 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 ùnanç öørenme alanı 4. kazanımı: Yapılan iyilik ve kötülüklerin karûılıøı
olduøu bilincine varır.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Açıklamalar kısmında hayatın amaçsız olmadıøı, yaptıklarımızın
bir karûılıøının olduøu ve ölümün bir hayat gerçeøi olduøunun vurgulanması istenmektedir.
Böylelikle öørencilerin hayatı anlamlandırmalarında ahiret inancından faydalanılmıû
olunmaktadır. Kazanım diøer herhangi bir kazanımla iliûkilendirilmediøi için program
dahilinde sürekliliøi olduøu söylenemez. 12. sınıf düzeyine uygundur. Etkinlik örneøi olarak
öørencilerin “Ahiret inancının hayatımızı nasıl etkileyebileceøi” konusunda kompozisyon
yazmaları, iyilik ve kötülüøe örnek olabilecek davranıûlar listesi oluûturarak, bu listeden
kendi yaptıkları davranıûları seçmeleri, iyilik ve kötülük konusu ile ilgili atasözleri ve özlü
sözler derlemeleri önerilmektedir. ùfade yeterince açıktır. Kazanımın karar verme, Türkçeyi
doøru, etkili ve güzel kullanma, ahlaklı ve hoûgörülü olma, sorumlu bir ûekilde davranma,
deøiûim, süreklilik, amaç belirleme becerilerine dönük olduøunu söylemek mümkündür.
Sorumluluk ise ilgili olan deøerdir. Bu kazanım için tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan
seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, drama, grup deøerlendirme
formu, görüûme, yazılı raporlar, öz deøerlendirme formu uygun ölçme ve deøerlendirme
araçları olarak sıralanmaktadır.
2) 12. sınıf din ve laiklik öørenme alanı 2. kazanımı: Atatürk’ün din öøretiminin okulda
verilmesini isteme nedenlerini kavrar.
Kazanım ifadesinde, temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, problem çözme, sebep-sonuç iliûkisi,
öørenmeyi öørenme becerilerini geliûtirebilir. ùfade son derece açıktır. Atatürk’ün
din öøretimini okullarda istemesine farklı nedenler sıralanabileceøi için esnek olduøu
söylenebilir. 10. sınıf “Atatürk ve Din” ünitesinin 2. kazanımı ile iliûkilendirildiøi için
sürekliliøinin olduøu söylenebilir. 12. sınıf düzeyine uygundur. Açıklamalarda Atatürk’ün
din öøretiminin okulda ehil olan kimseler tarafından verilmesini istemesinin öneminin
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vurgulanması istenmiûtir. Örnek etkinlik olarak öørencilerin Atatürk’ün din öøretimi ile
ilgili sözleri ve hatıralarını sınıfa getirerek deøerlendirmeleri önerilmiûtir. Öncelikle verilecek
deøerler olarak bilimsellik, çalıûkanlık, sorumluluk, güven ve gerçek sevgisi, kültürel mirasa
saygı sıralanmıûtır. Ölçme ve deøerlendirme araçları olarak tartıûma, açık uçlu sorular,
çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, yazılı raporlar,
görüûme önerilmiûtir.
3) 12. sınıf Hz. Muhammed öørenme alanı 4. kazanımı: Hz. Muhammed’in sözlerinin ve
davranıûlarının inceliklerini anlayarak onu model alır.
Hz. Muhammed’in sözlerinin ve davranıûlarının inceliklerini bilerek kuru kuruya taklit yerine
model alınması gerektiøinin vurgulaması bakımından önemli bir kazanımdır. Kazanım
ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir özellik
sezilmemektedir. Öncelikle verilecek deøerler bilimsellik, sorumluluk, kültürel mirasa saygı
olarak belirlenmiûtir. Yine öncelikle verilecek beceriler olarak ise eleûtirel düûünme, deøiûim,
sebep-sonuç iliûkisi sıralanmıûtır. ùfade yeterince açıktır. 12. sınıf düzeyine uygundur.
Örnek etkinlik olarak öørencilerin “Seçme Hadisler” ve “Kırk Hadis” gibi hadis kitaplarından
örnekler getirerek incelemeleri ve ayet ile hadis arasındaki lâfız farklılıklarına dikkat etmeleri
önerilmektedir. Ölçme ve deøerlendirme için tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli,
boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları, poster gibi araçlar
önerilmektedir.
4) 12. sınıf vahiy ve akıl öørenme alanı 5. kazanımı: ùslam düûüncesinde ortaya çıkan
tasavvufî yorumların, ùslamla özdeûleûtirilemeyeceøini kavrar.
ùslam ile ùslam anlayıûları arasındaki farklılıkları vurgulaması açısından kazanımın anlamlı
olduøu söylenebilir. Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma
ters düûen herhangi bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, farklılıklara saygı,
deøiûim becerileri ile örtüûtüøü söylenebilir. ùfade yeterince açıktır. 11. sınıf “ùslam ve
Barıû” ünitesinin 3. kazanımı ile iliûkilendirildiøi için sürekliliøi olduøu söylenebilir. 12. sınıf
düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerin birlikte yaûama ve hoûgörü kültürünü
gösteren pano oluûturmaları önerilmektedir. Öncelikle verilecek deøerler olarak hoûgörü,
duyarlılık, saygı ve güven verilmiûtir. Ölçme ve deøerlendirme için genel olarak ünitede
kullanılabilecek tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje
deøerlendirme ölçeøi, grup deøerlendirme formu ve görüûme teknikleri sıralanmıûtır.
5) 12. sınıf ibadet öørenme alanı 3. kazanımı: Dinlerde ortak olan ibadetleri fark ederek
benzer ve farklı yönleri karûılaûtırır.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi bir
özellik sezilmemektedir. Öncelikle verilecek beceriler ahlaklı ve hoûgörülü olma, araûtırma,
farklılıklara saygı, karûılıklı baøımlılık sıralanmaktadır. ùfade yeterince açıktır. 10. sınıf “Allah
ùnancı” ünitesinin 4. kazanımı ile iliûkilendirildiøi için sürekliliøi olduøu söylenebilir. 12.
sınıf düzeyine uygundur. Öørencilere farklı yorum yapabilme imkânı saølaması bakımından
esnek bir kazanım olduøu söylenebilir. Örnek etkinlikler olarak öørencilerin dinlerdeki
ibadetlerin yapılıû biçimlerini karûılaûtırmaları istenmektedir. Öncelikle verilecek deøerler
olarak hoûgörü, saygı ve bilimsellik sayılabilir. Bu kazanım için tartıûma, açık uçlu sorular,
çoktan seçmeli, boûluk doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları,
yazılı raporlar, poster, eûleûtirmeli ve doøru-yanlıû sorular gibi araçlardan uygun olanları
ölçme ve deøerlendirme amacıyla önerilmektedir.
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6) 12. sınıf din kültür ve medeniyet öørenme alanı 10. kazanımı: Toplumsal barıû ve
huzurun saølanmasında inanca saygının önemini kabul eder.
Kazanım ifadesinde temele alınan eøitimsel ve dinbilimsel yaklaûıma ters düûen herhangi
bir özellik sezilmemektedir. Eleûtirel düûünme, farklılıklara saygı, katılım, iûbirliøi ve takım
çalıûması, deøiûkenlik ve benzerlik becerileri ile örtüûtüøü söylenebilir. ùfade yeterince
açıktır. 9. sınıf “Laiklik ve Din” ünitesinin 4. kazanımı ile iliûkilendirildiøi için sürekliliøi
olduøu söylenebilir. 12. sınıf düzeyine uygundur. Örnek etkinlik olarak öørencilerden
ùslam bilginlerinin katkı saøladıøı bilim dallarını ve yaptıøı çalıûmaları gösteren bir
ûema oluûturmalarının istenmesi önerilmektedir. Örnek etkinliøin kazanımla doørudan
nasıl bir iliûkisi olduøu açık deøildir. Öncelikle verilecek deøer olarak hoûgörü ve saygı
sayılabilir. Ölçme ve deøerlendirme için tartıûma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boûluk
doldurmalı testler, proje deøerlendirme ölçeøi, kavram haritaları, yazılı raporlar, poster, öz
deøerlendirme formu gibi araçlar önerilmiûtir.
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SONUÇ VE ÖNERùLER

1. 1982’de hazırlandıøından bu yana, sınırlı bazı düzeltmelerin dıûında ortaöøretim DKAB
dersi öøretim programında bir deøiûiklik olmamıûtır. Her ûeyden önce 23 yıl sonra geliûen
yeni pedagoji anlayıûı ve deøiûen ihtiyaçlar çerçevesinde programın diøer derslerle aynı
kriterlere göre yeniden hazırlanmasının önemli bir kazanım olduøunu söyleyebiliriz. Ayrıca
programın açıklanması ve uygulamaya yönelik etkinlikler bakımından diøer derslerin
öøretim programından daha detaylı olduøu görülmektedir.
2. Yeni programın pedagojik program hazırlama yöntemi, esneklik, öørenen merkezlilik,
eøitim sürecine iliûkin detaylı açıklama gibi birçok açıdan eski programa göre ileri atılmıû
önemli bir adım olduøu görülmektedir. Ancak, yeni programın gerek kullandıøı terminoloji
ve gerekse önerdiøi yöntemler itibarıyla davranıûçılıktan epeyce uzaklaûtıøı fakat bu
haliyle programın oluûturmacı ya da yapılandırmacı olamadıøı söylenebilir. Öørenci
merkezli olma iddiasıyla hazırlanmasına raømen yeni program, yine konu merkezli ve
öøretmenin aûırı yönlendirmelerine açık bırakılmıû izlenimi vermektedir. Ayrıca dinin
yapılandırmacı yaklaûıma göre nasıl öøretim konusu yapılabileceøi ve bunun olabilirliøi
üzerinde durulmalıdır. Çünkü epistemolojik olarak dinî bilgi diøer bilgi türlerinden farklıdır.
Yapılandırmacı yaklaûımın en iyi uygulanacaøı alan, dinin doktrin vb. boyutundan daha çok
dinin fert ve toplum hayatındaki tezahürleri boyutudur.
3. Eski ve büyük oranda yeni DKAB programında da ùslamın bir dünya dini olarak ele
alınmadıøı gözlenmektedir. ùslamiyetin ilk doøuû dönemi ve kaynaklarından bahsedilmekte,
daha sonra ise Türkiye’de bizlerin anladıøı ùslam anlayıûına geçilmektedir. Tarihte ve
günümüzde farklı coørafya ve topluluklar tarafından ùslamiyetin algılanması ve yaûanması
üzerinde durulmamaktadır. Diøer bir ifade ile milliyetçi düûünce ile barıûık bir ùslam
anlayıûı öne çıkarılmaktadır. Bu nedenle günümüzde ùslamiyetin insanların hayat ve
kültürleri üzerindeki etkinliøini ve dünyada bu dinin nasıl algılandıøın› öørencilerin daha iyi
anlamalarını saølamak için yeni bir öørenme alanı ilave edilebilir. Bu yeni öørenme alan›n›n
baûlıøı: “Modern Dünyada ùslam” olabilir. Bu öørenme alanının açılımı ûu ûekilde yapılabilir:
1. Türkiye’de ùslam (Türkiye’de dinî hayat, farklı din anlayıûları vb.), 2. Müslüman
dünyasında ùslam (ùslam coørafyası, farklı Müslüman ülkelerin kültür ve sanat hayatından
örnekler, ùslam dünyasından farklı ùslam yorumlarının yaûama yansımaları vb.), 3. Batıda
ùslam (Batıda Müslüman varlıøı, Bat›nın ùslam› algılaması ve buna etki eden faktörler vb.).
4. Yeni programda okuma parçası aøırlıklı olsa da Aleviliøe yer verilmesinin göreli olarak
bir geliûme olduøunu söyleyebiliriz. Ancak bunun yeterli olduøu söylenemez. Konuyla
ilgili yeni adımların atılması gerekmektedir. Alevilik konusuna programda daha kapsamlı
yer verilmesinin ilgili akademisyenler, sivil toplum örgütleri, Milli Eøitim Bakanlıøı gibi
olabildiøince paydaûların geniû katılımının saølandıøı ortamlarda, bilimin öncülük ettiøi bir
zeminde, farklı seçeneklerle tartıûılması gerekmektedir.
5. Yeni DKAB öøretim programında, diøer dinlerin sunumunda çoøulculuk yönünde, bilimsel
ve ötekini yargılamadan anlamaya çalıûan bir deøiûimin olduøunu anlaûılmaktadır. Yeni
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programların diøer dinleri objektif olarak öøretmeyi öngören “din hakkında” öørenme
modelini “dini öørenme” modeline tercih ettiøi görülmektedir. Din hakkında öørenme
tarzı eøitimsel deøeri yönünden tartıûılabilir. Onun yerine “dinden öørenme” olarak
ifadelendirilebilecek, din ile ilgili kutsal metinler ve onu günümüzde yaûayan inananların
fert, aile ve sosyal hayatlarındaki yansıma ve yorumlarını da içeren bir yaklaûımın, pedagojik
olarak öørencilerin ilgisini daha çok çekeceøi bir gerçektir. Ayrıca diøer dinlere ayrılan süre
yeterli deøildir. Özellikle Türkiye’nin AB perspektifi dikkate alınarak Hristiyanlıøa daha fazla
yer verilmesi önerilmektedir.
6. Yeni ortaöøretim DKAB programında ibadetler ve Hz. Muhammed öørenme alanları
bulunmaktadır. úu anda uygulanan ilköøretim DKAB programlarında da benzer ûekilde aynı
konulara yer verilmektedir. Eøer yakında deøiûeceøi söylenen ilköøretim DKAB programında
da aynı konular az farkla tekrar edildiøi takdirde ders öørenciler için pedagojik yönden sıkıcı
hale gelebilir. Bu konulara ilköøretim programında yer verilerek, bu dönemdeki gençlerin
geliûim özelliklerine ve ilgilerine uygun dinle ilgili tartıûmalı ve felsefi konulara deøinilebilir.
Hayata anlam vermede dinin rolü tartıûılabilir.
7. Yeni programda deøer konusuna yer verilmesi ve kazandırılması istenen deøerlerden
doørudan bahsedilmesi bir yeniliktir. Üstelik kazanılması istenen deøer ûeçiminde
bilimsellik, giriûimcilik gibi modern deøerlerle misafirperverlik, özgecilik gibi geleneksel
deøerlere birlikte yer verilmesi de deøerler arasında bir denge kurulmaya çalıûıldıøının
göstergesidir. Ancak mantıksal olarak birbirinden oldukça farklı olan bu deøerlerin tutarlı
olarak nasıl verileceøi veya bunun mümkün olup olmadıøı üzerinde düûünülmelidir. Ayrıca
bu deøerlerin ders yoluyla nasıl öøretim konusu yapılacaøı konusunda desteøe ihtiyaç
duyulmaktadır. Çünkü deøerler eøitimi ülkemizde oldukça yenidir.
8. Eski programda sorumluluklar merkezli bir vatandaûlık bilinci ön planda iken, yeni
programda hakları temele alan bir vatandaûlık ve onun dinle iliûkilendirilmiû ûekline yer
verildiøi görülmektedir. Bir anlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile daha çok gündeme
gelen ve bireyin haklarını önceleyen ùnsan Hakları anlayıûının programa yansıdıøı
anlaûılmaktadır.
9. Okullarda DKAB derslerinde din kültürü deøil de din eøitimi yapıldıøına yönelik
eleûtirilerin baûında, bu derste Kur’an’dan bazı sure ve kısa duaların öøretilmesi gelmektedir.
Yeni ve eski ortaöøretim DKAB programlarında sure ve dua öøretim ve ezberletilmesine yer
verilmemektedir.
10. Kapsamlı ve iyi organize edilmiû öøretmen eøitimine gereksinim vardır. Yeni bir öøretim
yaklaûımına göre hazırlanan ve öøretmenlerden farklı roller beklenen DKAB programının
baûarılı olması için programın yapısı, felsefesi ve uygulamasına yönelik bilgilerin hızlı
bir ûekilde öøretmenlere verilmesi gerekmektedir. Baûta branû öøretmenleri olmak
üzere verilecek hizmet içi eøitim aktiviteleri için Milli Eøitim Bakanlıøı tarafından rehber
program hazırlanması ve bu eøitimi verecek eøitmenlerin bilgilendirmesi faydalı olacaktır.
Öøretmenlerin formasyonu bu programın saølıklı bir ûekilde uygulanabilmesi için
kritik baûarı faktörüdür.
11. Uygulamada daha baûarılı olabilmek için ortaöøretim DKAB ders kitaplarının ve
öøretmen kılavuz kitaplarının, programın yapı ve felsefesine uygun olarak hazırlanması ve
yeni öøretim yılına yetiûtirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca yeni eøitim anlayıûına 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 Bakanlıøın yanı sıra
özel sektörde yardımcı materyaller hazırlamaktadır. Özel sektör ekonomik yönden pazar
imkânı olmadıøı için DKAB derslerine yönelik yardımcı materyal hazırlamada çekingen
davranmaktadır. Bu nedenle Milli Eøitim Bakanlıøı ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yeni
programın felsefesine uygun yardımcı ders materyalleri hazırlamaları önem arz etmektedir.
12. Yapılandırmacı yaklaûım, öørenen merkezli bir eøitim anlayıûını öngördüøü için önceki
anlayıûa göre konuların iûlenmesinde daha fazla zaman gerekmektedir. Ayrıca yeni yaklaûım,
deøerlendirme sürecine de daha fazla zaman ayırmayı gerektirmektedir. Ortaöøretimde
1 saat olan ders kredisi ile bu amaçların gerçekleûmesi oldukça zordur. Bu nedenle
ilköøretimde olduøu gibi haftalık DKAB ders kredisinin 2 saate çıkarılması düûünülebilir.
13. Bu programın uygulanması için sınıf mevcutlarının istenilen düzeye çekilmesi
gerekmektedir. Kalabalık sınıflarda yeni programın uygulanması daha zordur. Sınıf
mevcutlarına göre etkinliklerin nasıl yapılacaøı ile ilgili çalıûmalar yapılmalı ve öøretmenler
bu konuda bilgilendirilmelidir. Sınıfların çok kalabalık olduøu okullarda bu programın nasıl
uygulanacaøı da yanıtlanması gereken bir sorudur.
14. Okulların fiziksel ve diøer açılardan bu programların gerektirdiøi koûullara ne derece
sahip olduøu, 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 baûarısı, deøerlendirme sürecinin ne kadar sürekli olduøu ve sürecin
araûtırmalarla desteklenerek programı geliûtirmede nasıl katkıda bulunacaøı ile ilgilidir. Yeni
programların geliûtirilmesi gereken en önemli yönü deøerlendirme modelinin eksikliøidir.
Yeni programın hazırlanması kadar, ne düzeyde uygulandıøının bilimsel olarak tespit edilip
öneriler geliûtirilmesi de bir gereksinimdir. Bu çerçevede yeni programın okullardaki
uygulamasını öørenmeye yönelik, kapsamlı bir ampirik araûtırmanın yapılması
anlamlı olacaktır.
16. Son olarak, yeni DKAB öøretim programının, önceki programa göre ùslam dıûı dinlerin
öøretimine objektif yaklaûımı, din içerisindeki çoøulculuøa göreceli olarak yer vermesi,
ùslam öøretiminde teolojik yaklaûım yerine dinbilimsel yaklaûımı ön plana çıkarması,
konuların açıklamasında rasyonelliøi ve eleûtirel düûünceyi önemsemesi gibi açılardan
dersin adına uygun bir ﬂekilde din kültürü olma yönünde önemli bir mesafe kaydettiøi
söyleyebiliriz.
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