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Öz 

�mam-Hatip Lisesi ö�retim programı 2008 yılında yenilenmi� ve Alevilik-Bekta�ilik 
konularına ilk defa Kelam dersi içerisinde yer verilmi�tir. Bu çalı�manın amacı Türkiye’nin bir 
gerçe�i olan Alevilik-Bekta�ili�in Kelam ö�retim programı ve ders kitabına nasıl yansıdı�ını tespit 
etmektir. Ara�tırmanın veri toplama aracı, Milli E�itim Bakanlı�ı tarafından, 2008-2009 ö�retim 
yılından itibaren uygulamaya konulan ve halen yürürlükte olan �mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Ö�retim Programı ve Kelam Ders Kitabı’dır.  

Ara�tırmamızda ilk önce Alevilik-Bekta�ilik konuları, ö�retim programında içerik, kazanım 
ve etkinlik açısından ne �ekilde yer aldı�ı,  daha sonra bu konuların ders kitabına nasıl yansıdı�ı 
incelenecek ve ara�tırmanın sonunda de�erlendirmeye yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alevilik-Bekta�ilik, Kelam Ö�retim Programı, Ders Kitabı, �mam-Hatip 
Lisesi, Ço�ulculuk. 

 
Abstract  
The curriculum of Imam-Hatip Hıgh School was renewed in 2008 and in the first time the 

Alawism-Bektashism subjects was took placed in the Kalam course. The aim of this study is to 
determine how Alawism-Bektashism that is a reality of Turkey reflects on the curriculum of Kalam  
and its textbook. The data collecting means of the study is the �mam-Hatip High School Vocational 
Courses Curriculum which by The Ministry of National Education is implemented in the 2008-2009 
academic years and which is still valid and Kalam textbook. 

In our study firtsly the Alawism-Bektashism subjects, content in the curriculum, in what 
way it takes up from the point of educational attainment  and activity, later how these subject reflects 
on the textbook will be studied and  end of the study evaluation will be included. 

Keywords: Alawism-Bektashism, curriculum of Kalam, Textbook, Imam-Hatip Hıgh 
School, Pluralism. 
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1- Giri� 

Son çeyrek yüzyılda hızlanan küreselle�me süreci, 
ço�ulculu�u daha çok tartı�ılan bir alan haline 
getirmi�tir.1 Ya�anan bu süreç, kültürler ve medeniyetler 
arasındaki kar�ılıklı etkile�imi hızlandırarak, toplumsal 
yapıda homojenlikten heterojenli�e do�ru bir de�i�imi 
de ortaya çıkarmı�tır.2 Böyle bir de�i�im ise insanları ve 
toplumları, aralarındaki etnik, kültürel ve dini 
farklılıkları kabul etmeye; belli kurallar ve uzla�ma 
zeminleri üzerinde bu farklılıklarla bir arada ya�ama 
projeleri geli�tirip uygulamaya zorlamaktadır.3 

Günümüz toplumlarındaki etnik, kültürel ve dinsel 
açıdan farklılıkların olması yani toplumların ço�ulcu bir 
kimlik kazanması e�itim ve kültürel haklara ili�kin 
talepleri gündeme getirmi�, bu durum e�itim 
politikalarında yeni yakla�ımların ortaya çıkmasını 
zorunlu kılmı�tır. Din gibi bir olgunun ö�retiminde de 
yeni geli�meler do�rultusunda ço�ulcu anlayı�ın hâkim 
oldu�u ö�retim modelleri arayı�ı içerisine girilmi�tir.4 

Bu durumun bir sonucu olarak okul programı 
içerisinde din derslerinin geleneksel bir dini kapsayan 
ve onu benimsetmeyi açık ve örtük bir �ekilde 
hedefleyen yakla�ımdan ziyade ço�ulcu bir niteli�e 
sahip olması kabul görmektedir. Böylece derste içerik 
olarak bir ülkedeki ço�unluk dı�ında bulunan di�er 
dinlere, onları ötekile�tirmeden yer verilmesi ve bir din 
içerisindeki farklı yorumların zenginlik kabul edilerek 
e�itsel bir perspektifi önceleyecek �ekilde ö�retilmesi 
benimsenmi�tir.5 

Ülkemizde din e�itimindeki bu de�i�im ve 
geli�melerin yansımalarını 2005 yılında Orta ö�retim 
DKAB dersi ö�retim programı, 2006 yılında �lkö�retim 
DKAB dersi ö�retim programı ve 2008 yılında da �HL 
meslek dersleri ö�retim programının yenilenmesinde 
görülmektedir. Ayrıca 2010 yılında bu programların 
kısmi de�i�ikliklerle gözden geçirilmesi bu anlayı�ın 
devamı �eklinde yorumlanmalıdır. 

                                                 
1 Nurullah Alta� (2012). “Küreselle�me, Çokkültürcülük ve Din 
E�itimi”, Din E�itiminde Ça�da� Konular, Ed. Mustafa   
   Köylü, �stanbul: Dem Yayınları, s. 19 
2 Ayrıntılı bilgi için Bkz: Yakup Ço�tu (2011). “Küreselle�me Sürecinde 
Din Ö�retiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”,  
  Türkiye’de Okullarda Din Ö�retimi, (Ed. R Kaymakcan, M Zengin, Z 
�eyma   Arslan), �stanbul: Dem Yayınları, s. 341- 
  344  
3 Recep Kaymakcan & �brahim A�lamacı (2011). “Ço�ulculu�a �li�kin 
Farklı Yakla�ımlar ve DKAB Dersleri”, Türkiye’de  
  Okullarda Din Ö�retimi, (Ed. R Kaymakcan, M Zengin, Z �eyma 
Arslan), �stanbul: Dem Yayınları, s. 77  
4 Kaymakcan & A�lamacı (2011). Ço�ulculu�a �li�kin Farklı 
Yakla�ımlar ve DKAB Dersleri, s. 77-78 
5 Recep Kaymakcan (2012). “Din E�itiminde Ço�ulculuk ve 
Yapılandırmacılık: Türkiye Örne�i”, Din E�itiminde 
  Ça�da� Konular, Ed. Mustafa Köylü, �stanbul: Dem Yayınları, s. 82  

Geli�tirilen bu programlarda modern 
ço�ulculu�un6 bir gere�i olarak bir din içerisindeki 
farklı inanç, dü�ünce ve ekollere de yer verilmi�tir. Bu 
ba�lamda Alevilik-Bekta�ilik konusu �mam Hatip Lisesi 
ö�retim programında ilk defa yer almı�tır. 

�mam Hatip Liseleri; imamlık-hatiplik ve Kuran 
Kursu ö�reticili�i gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi 
ile görevli elemanlar yeti�tirmek üzere Milli E�itim 
Bakanlı�ı’nca açılan ortaö�retim sistemi içinde, hem 
mesle�e, hem yüksek ö�retime hazırlayıcı programlar 
uygulayan ö�retim kurumlarıdır.7 E�itim sistemimiz 
içerisinde �mam-Hatip Liseleri ilk açıldı�ı zamandan 
günümüze kadar geçen sürede, her zaman önemini 
korumu�tur. Tarihi açıdan konuya bakıldı�ında, bu 
okulların ülkemizdeki e�itim kurumları arasında en 
köklü e�itim kurumları oldu�u söylenebilir.8 

Alevilik-Bekta�ilikle ilgili konuların �HL 
programında yer alması Sünni-Alevi diyalogunun 
geli�mesine zemin hazırlayaca�ı gibi bugün hâlâ varlı�ı 
hissedilen kar�ılıklı önyargıların9 a�ılmasında da önemli 
rol oynayacaktır.  Zira önyargılarla mücadelede e�itim-
ö�retim ve bilgilendirmenin önemli bir yeri vardır. 
�nançlar arası ön yargı ve ayrımcılık gibi fenomenlerin 
e�itim ile giderilebilece�i pek çok ara�tırmacı tarafından 
savunulmaktadır.10 Aynı zamanda �HL programında 
din içi ço�ulculu�a yer verilmesi �slam’daki dini 
yorumları anlayı�la kar�ılayan, farklılıkları dü�manlık 
olarak de�il, ho�görü ve diyalog içerisinde ülkenin 
kültür mozai�inin bir parçası olarak algılayan bireylerin 
yeti�mesine de katkı sa�layacaktır. 

Örgün e�itim kurumu olan �mam-Hatip Liselerinde 
Alevilik-Bekta�ilik ö�retimine Kelam dersi içerisinde yer 
verilmi�tir. Bu makalede Türkiye’nin bir gerçe�i olan 
Alevilik-Bekta�ili�in yeni Kelam ö�retim programı ve 
ders kitabı çerçevesinde nasıl yer aldı�ının incelenmesi 
amaçlanmı�tır. Ara�tırmada doküman inceleme yöntemi 
kullanılmı� ve içerik analizi yapılmı�tır. 

                                                 
6 Modern ço�ulculuk ve geleneksel ço�ulculuk hakkında bkz: Sönmez 
Kutlu (2009). “Farklı �nanç Grupları Farklı Din 
  Anlayı�ları ve Din E�itimi”, IV. Din �urası Tebli� ve Müzakereleri (12-
16 Ekim 2009), Ankara: C. II, s. 641; Kaymakcan 
  (2012).  Din E�itiminde Ço�ulculuk ve Yapılandırmacılık: Türkiye 
Örne�i, s. 90-91 
7 Süleyman Hayri Bolay & Mümtaz’er Türköne (1995). Din E�itimi 
Raporu, Ankara: s. 131 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz: Âdem Korukcu (2012). “�mam Hatip Liseleri”, 
Din E�itimi El Kitabı, Ed. Recai Do�an,  
   Remziye Ege,  Ankara: Grafiker Yayınları, s. 181-211 
9 Kar�ılıklı önyargılar hakkında bkz: Asım Yapıcı (2009). “ �çimizdeki 
Öteki: Kimlik ve Ön yargı Kıskacında Sünni-Alevi  
   �li�kileri”, DEM Dergi, Yıl: 2, S. 6, s. 52-59  
10 Asım Yapıcı (2011). “Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinli�inin 
Azaltılmasında Din Ö�retiminin Önemi”,  
   Türkiye’de Okullarda Din Ö�retimi, (Ed. R Kaymakcan, M Zengin, Z 
�eyma   Arslan), �stanbul: Dem Yayınları, s. 307; 
    Recep Kaymakcan (2009). “Alevilik Üzerinden Din Dersini 
Tartı�mak”, DEM Dergi, Yıl:2, S. 6, s. 71 
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Ara�tırmanın veri toplama aracı, Milli E�itim 
Bakanlı�ı, Talim ve Terbiye Kurulu’nun, 22.07.2008 tarih 
ve 152 sayılı kararı ile 2008-2009 ö�retim yılından 
itibaren uygulamaya konulan ve halen yürürlükte olan 
�mam Hatip Lisesi ve Anadolu �mam Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri Ö�retim Programı’dır.11 Ara�tırmanın 
bir di�er veri toplama aracı ise Kelam Ders Kitabı’dır.12  
Ara�tırmamızda ilk önce Alevilik-Bekta�ilik konuları, 
ö�retim programında içerik, kazanım ve etkinlik 
açısından ne �ekilde yer aldı�ı,  daha sonra bu konuların 
ders kitabına nasıl yansıdı�ı incelenecek ve ara�tırmanın 
sonunda de�erlendirmeye yer verilecektir. 

 
2- Kelam Dersi Ö�retim Programında Alevilik-

Bekta�ilik  
Ö�retim programı, bir derse ait ö�renme-ö�retme 

süreci içerisinde nelerin, niçin, nasıl bulunması 
gerekti�ini gösteren kılavuzdur. Demirel’e göre ö�retim 
programı: Okulda ya da okul dı�ında bireye 
kazandırılması planlanan bir dersin ö�retimiyle ilgili 
tüm etkinlikleri kapsayan ya�antılar düzene�idir.13  

Kelam dersi ö�retim programının giri� kısmında; 
“Dinin insan için oldu�u, sorunlarının çözümünde 
insana yardım etti�i, bireyin iyi insan olmasını 
amaçladı�ı” ifade edilerek dinin önemine dikkat 
çekilmi�tir. Bir dinin evrenselli�i, ancak o dinin 
ilkelerinin �artlara göre yorumlanmasıyla mümkün 
olaca�ı belirtilmi�tir. Ayrıca dini dü�üncenin 
biçimlenmesinde, dindar insanın olaylara ve olgulara 
bakı� açısının belirlenmesinde Kelam konularının ve 
Kelam dersinin önemli bir yeri oldu�u ifade edilmi�tir.    

Programda, din anlayı�ından kaynaklanan sorunları 
ortadan kaldırmak ve çıkacak yeni sorunları da akılcı bir 
biçimde çözmek için Kuran’ı referans alarak Kelam 
konularını yeni bakı� açısıyla ele alıp din hizmeti 
verecek olan gençlere kazandırmanın gereklili�i 
vurgulanmı�tır. Dolayısıyla yeni yöntemde birey öne 
çıkartılmı�, Kuran’ın muhatabının fert oldu�u ifade 
edilmi�tir.14  

Yeni geli�tirilen Kelam ö�retim programının dinin 
temel bilgi kaynakları dikkate alınarak aklı önceleyen, 
Kuran’ı merkeze alan, birle�tirici ve ortak noktaları öne 
çıkaran bir yakla�ımın sergilendi�i söylenebilir.   

Bir programın ba�arılı olarak uygulanabilmesi ve 
istenilen verimin alınması için o programdaki derslerin 
hangi amaçlara yönelik olarak okutuldu�unun 

                                                 
11 MEB (2010). �mam Hatip Lisesi ve Anadolu �mam Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri Ö�retim Programı,  Ankara,  
12 Ramazan Yıldırım ve di�erleri (2013). Kelam Ders Kitabı, (Dördüncü 
baskı), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlü�ü  
13 Özcan Demirel (2005). Kuramdan Uygulamaya E�itimde Program 
Geli�tirme, Ankara: PegemA Yayınları, s. 6 
14 MEB (2010). �HL Meslek Dersleri Ö�retim Programı, 273 

belirlenmesi gerekmektedir. Programda Kelam dersinin 
genel amaçları �u �ekilde belirlenmi�tir15:  

Kelam dersini alan ö�renciler; 
1- �slam dininin inanç esaslarını kavrar 
2- �nsanı, özgür ve sorumlu bir varlık olarak tanır 
3- �nanç alanındaki farklıla�manın nedenlerini 

kavrar 
4- Kuran’ın iman ve bilgi anlayı�ını kavrar. 
5- Olaylara ve olgulara Kuran çerçevesinden bakma 

alı�kanlı�ını kazanır. 
6- Dini, dinamik bir süreç olarak yorumlama 

yetene�i kazanır. 
7- De�erler sistemine uygun davranma alı�kanlı�ı 

kazanır.    
�mam Hatip Liseleri ve Anadolu �mam Hatip 

Liselerinin 12. sınıfında okutulan Kelam dersi ö�retim 
programı, “Kelam �lmi ve Temel Sorunları”, “�slam 
Dü�üncesinde Yorumlar”, “�man, Bilgi ve Amel”, 
“Allah’ın Varlı�ı ve Birli�i (Tevhit)”, “Melekler”, 
“Nübüvvet ve �lahi Kitaplar”, “Ahiret �nancı (Mead)”, 
“�nsan ve Kaderi”, “Kelam �lminin Günümüzdeki 
Durumu” ve “Din ve Vicdan Özgürlü�ü” olmak üzere 
on üniteden olu�maktadır.16   

Alevilik-Bekta�ilik ile ilgili konulara, �slam 
Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinde yer verilmi�tir. 
Programda bu üniteyle ilgili olarak Ö�rencilerin; bireyin 
dini tercih konusundaki özgürlüklerini, �slam’ın 
dinamik bir din oldu�unu, her dönemde yeniden 
anla�ılması ve usulüne uygun olarak yorumlanması 
gerekti�ini, �slam dü�üncesindeki yorum farklılıklarının 
nedenlerini, ortaya çıkan itikadi ve fıkhi yorumlar ile bu 
yorumların günümüzdeki uzantılarını ö�renmeleri 
amaçlanmaktadır. Ayrıca tasavvufi bir yorum olan 
“Alevilik-Bekta�ili�in tarihi geli�imini, bu dü�üncenin 
temel unsurlarını, �slam kültürü içerisindeki önemini ve 
yerini kavramaları istenmektedir.17 

Konunun daha iyi anla�ılması için �slam 
Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinin açılımını, 
kazanımlarını, etkinlik ve ünite açıklamalarını 
incelemeye çalı�alım.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 MEB (2010). age, s. 273 
16 MEB (2010). age, s. 273-276 
17 MEB (2010). age, s. 274 
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Tablo 1:  �slam Dü�üncesinde Yorumlar Ünitesinin �çeri�i 

 
        Ünitede; anlayı� ve yorum farklılıklarının sebepleri 
üzerinde durulmakta ve bu farklılıklardan do�an 
olu�umlar tanıtılmaktadır. Tabloda da görüldü�ü üzere 
Alevilik-Bekta�ilik Tasavvufi Yorum içerisinde sufi 
karakterli bir hareket olarak sunulmu�tur. �çerik 
açısından Kelam dersi ö�retim programında Alevilik-
Bekta�ilik ö�retiminde sistematik bir içeri�in 
olu�turuldu�u söylenebilir.    

   
Tablo 2:  �slam Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinin Kazanımları  

Ünite Kazanımlar19 
 
�slam 
Dü�üncesinde 
Yorumlar 

1. �slam dü�üncesindeki yorum farklılıklarının 
nedenlerini sorgular. 
2. Bireyin dini tercihleri konusundaki 
özgürlüklerinin farkında olur.  
3. �slam dü�üncesinde ortaya çıkan itikadi 
yorumların �slam’la özde�le�tirilemeyece�ini 
kavrar. 
4. �slam dü�üncesinde ortaya çıkan belli ba�lı 
itikadi mezheplerin günümüz uzantılarını tanır. 
5. �slam dü�üncesinde ortaya çıkan belli ba�lı 
fıkhi/ameli mezhepler hakkında bilgi sahibi olur. 
6. Alevilik-Bekta�ilik ile tasavvuf arasındaki ili�kiyi 
ara�tırır. 
7. Bekta�ili�in geli�imini ve Hacı Bekta�i Veli’nin 
bu dü�üncedeki rolünü de�erlendirir.  
8. Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesindeki temel 
unsurları kavrar. 
9. Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinin �slam kültürü 
içerisindeki yerini ve önemini kavrar.   

Kazanımlar e�itim süreci sonucunda ö�rencilerin 
edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve de�erleri ifade 
etmektedir. Bu ünite için 9 kazanım belirlenmi� ve dört 
kazanım (6,7,8,9. kazanımlar) do�rudan Alevilik-

                                                 
18 MEB (2010). age, s. 288 
19 MEB (2010). age, s. 279 

Bekta�ilik konusuyla ilgili oldu�u görülmektedir. 
Kazanım cümlelerinin genellikle “kavrar, tanır, bilgi 
sahibi olur, ara�tırır” �eklinde ifade edildi�i, bu haliyle 
kazanımların daha çok bili�sel alana hitap etti�i 
söylenebilir. 

Kazanımlara baktı�ımız zaman bireyin dini tercih 
konusunda özgür oldu�una, �slam dü�üncesinde ortaya 
çıkan yorumların �slam’la özde�le�tirilemeyece�ine 
vurgu yapılarak, bireylere do�runun tek olmadı�ı 
de�i�ik yorumların olabilece�i ve din anlayı�larında da 
insanların çe�itli nedenlerden dolayı farklı 
dü�ünebilecekleri kavratılmak istenmi�tir.  

�slam Dü�üncesinde Yorumlar Ünitesi, Kelam dersi 
içerisinde 10 saat olarak yer almakta ve 9 kazanımı 
içermektedir.  Kelam dersinin toplam saatinin 72 ve 
toplam kazanım sayısının 73 oldu�u dikkate 
alındı�ında; “�slam Dü�üncesinde Yorumlar”  ünitesi 
ders saati açısından % 14, kazanım açısından % 12 
oranında temsil edilmektedir. 

Tablo 3:  �slam Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinin Etkinlik Örnekleri 
Ünite Etkinlik Örnekleri20 
 
�slam 
Dü�üncesinde 
Yorumlar 

Önce Yokken Sonradan Neden: Hz Peygamber 
döneminde farklı dini yorumlar ve anlayı�lar 
yokken sonradan “Nasıl ve niçin ortaya çıkmı�tır?”, 
“Bunların sebepleri nelerdir?” soruları üzerinde bir 
tartı�ma ortamı olu�turulur. Mümkün oldu�unca 
tüm ö�rencilerin tartı�maya katılımı sa�lanır. (1. 
kazanım)  
Neden Farklı Dü�ündüler? �slam tarihinde belli 
ba�lı itikadi olu�umların hangi konularda 
birbirinden farklı dü�ündükleri üzerine bir beyin 
fırtınası yapılır. Yapılan beyin fırtınası sonucu 
farklılıkları ve ortak noktaları gösteren bir kavram 
haritası olu�turulur. (4. kazanım)  
Bir Sunumuz Var: Sınıf küçük gruplara ayrılır. Her 
bir gruptan Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesindeki 
temel unsurlardan bir tanesini ara�tırması istenir. 
Ara�tırmalar sunu haline getirilerek sınıfta sunulur. 
(7. ve 8. kazanımlar) 
Ara�tırıyoruz: Kuran’dan ve Hz Peygamberin 
hayatından özgürlüklere verilen önemle ilgili 
örnekler ara�tırılır. Ara�tırmalar ö�renciler 
tarafından sunu haline getirilerek sınıfta payla�ılır. 
(9. kazanım)   

 
Kelam dersi ö�retim programında �slam 

Dü�üncesinde Yorumlar ünitesi için dört örnek etkinli�e 
yer verilmi�tir. Alevilik- Bekta�ilik konusuyla ilgili, “Bir 
sunumuz var”, “Ara�tırıyoruz” adlı örnek etkinlikler 
bulunmaktadır. “Bir sunumuz var” etkinli�inde sınıfın 
küçük gruplara ayrılması ve her bir gruptan Alevilik-
Bekta�ilik dü�üncesindeki temel unsurlardan bir 
tanesini ara�tırması ve sınıfta sunulması (7 ve 8. 
kazanımlar); “Ara�tırıyoruz” etkinli�inde ise Kuran’dan 
ve Hz Peygamberin hayatından özgürlüklere verilen 
önemle ilgili örneklerin ara�tırılması, sunu halinde 

                                                 
20 MEB (2010). age, s. 279 

�SLAM DÜ�ÜNCES�NDE YORUMLAR18 
H  1- Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkı� Sebepleri  
2.   2- Belli Ba�lı �tikadi Mezhepler 
  2-1- Havariç 
  2-2- �ia 
  2-3- Mürcie 
  2-4- Mutezile  
  2-5- Ehl-i Sünnet 
      2-5-1- E�ariye 
      2-5-2- Maturidiye  
3.    3- �slam Dü�üncesinde Fıkhi Yorumlar 
4.   4- Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bekta�ilik 
5.       4-1- Alevilik ve Bekta�ilik Kavramları 
  4-2- Tarihsel Geli�im 
   4-3- Hacı Bekta�i Veli ve Dört Kapı Kırk Makam 
   4-4- Alevilik-Bekta�ilik Dü�üncesinde Temel Unsurlar 
       4-4-1- Allah Sevgisi 
       4-4-2- Peygamber Sevgisi 
       4-4-3- Ehl-i Beyt Sevgisi 
       4-4-4- Tevella, Teberra 
       4-4-5- On iki �mam 
       4-4-6- Musahiplik 
       4-4-7- Ayin-i Cem 
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sınıfta payla�ılması (9. kazanım) istenmektedir. 
Etkinlikler; farklılıkların sebepleri, Alevilik-Bekta�ilik 
dü�üncesinin tanınması ve özgürlüklerin öneminin 
vurgulanmasına yönelik oldu�u görülmektedir.   

 
Tablo 4:  �slam Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinin Açıklamaları 

Ünite Açıklamalar21 
�slam 
Dü�üncesinde 
Yorumlar 

�slam dü�üncesinde ortaya çıkan mezhepler Havariç, 
�ia, Mürcie, Mutezile Ehl-i Sünnet ( 
E�ariye,Maturidiye) ile sınırlandırılacak 
4. kazanım Caferilik, �afiilik, Hanefilik, Hanbelilik ve 
Malikilik ile sınırlandırılacak ve ayrıntıya 
girilmeyecektir. 
7. kazanımdaki temel unsurlar; Allah Sevgisi, 
Peygamber Sevgisi, Ehl-i Beyt Sevgisi, Tevella, 
Teberra, On iki �mam, Musahiplik, Ayin-i Cem ile 
sınırlandırılacak 
Bu ünitede �slam’ın dinamik bir din oldu�una, her 
dönemde yeniden anla�ılması ve usulüne uygun 
biçimde yorumlanması gerekti�ine de�inilecektir. 
Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinin tasavvufi bir yorum 
olarak ele alınacaktır. 
Bu ünite i�lenirken siyasi ve kültürel ayrımcılı�a 
neden olabilecek ho�görüyü zedeleyecek tartı�malara 
girilmemelidir. 
Öncelikle verilecek de�erler; insan sevgisi, karde�lik, 
iyi niyet, payla�ımcı olmak, sosyal duyarlılık 
Öncelikle verilecek beceriler: Türkçeyi do�ru, güzel 
ve etkili kullanmak, ele�tirel dü�ünme, mekan zaman 
ve kronolojiyi algılama, ileti�im ve empati, problem 
çözme 

 
“�slam Dü�üncesinde Yorumlar” ünitesi için; 

açıklamalar sütununda ünite içinde vurgulanması 
gereken konulara, bazı kazanımlardaki 
sınırlandırmalara, hedeflenen de�er ve becerilere i�aret 
edilmi�tir. Bu ba�lamda ünitede “�slam’ın dinamik bir 
din oldu�u, her dönemde yeniden anla�ılması ve 
usulüne uygun biçimde yorumlanması gerekti�i 
öncelikli olarak ifade edilmi�tir. Alevilik-Bekta�ilik 
dü�üncesinin tasavvufi bir yorum olarak ele alınması, 
ünite i�lenirken siyasi ve kültürel ayrımcılı�a neden 
olabilecek ho�görüyü zedeleyecek tartı�malara 
girilmemesi gerekti�i” belirtilmi�tir.    

Öncelikle verilecek de�erler; “insan sevgisi, 
karde�lik, iyi niyet, payla�ımcı olmak, sosyal duyarlılık”; 
öncelikle verilecek beceriler ise “Türkçeyi do�ru, güzel 
ve etkili kullanma, ele�tirel dü�ünme, mekan zaman ve 
kronolojiyi algılama, ileti�im ve empati, problem çözme” 
�eklinde verilmi�tir.   

 
 3- Kelam Ders Kitabında Alevilik-Bekta�ilik  
Ders kitabı, e�itim-ö�retim açısından kullanma 

kolaylı�ı olan, her ö�rencinin ula�abildi�i, bilgilerin 
dolaysız olarak verildi�i, sözel ö�retimin bo�luklarını 
doldurabilen önemli araçlardan birisidir. Ders kitabı, bir 
e�itim programında yer alan hedef, içerik, ö�renme-
ö�retme süreci ile ölçme de�erlendirme boyutlarına 

                                                 
21 MEB (2010). age, s. 279 

uygun olarak hazırlanmı� basılı ö�retim materyali 
olarak tanımlanmaktadır.22 �yi hazırlanmı� bir ders 
kitabı, hem ö�retmenlere hem de ö�rencilere büyük 
yarar sa�lamanın yanında e�itim ve ö�renme 
etkinliklerinde kılavuz konumundadır. Alevilik-
Bekta�ili�in Kelam ders kitabına nasıl yansıdı�ını tespit 
etmek, içerik analizi yapmak bu açıdan önemlidir.     

 Kelam ders kitabında Alevilik-Bekta�ilik konusuna 
müstakil bir ünite olarak yer verilmedi�i ancak “�slam 
Dü�üncesinde Yorumlar” ünitesinde, “Tasavvufi Bir 
Yorum Olarak Alevilik-Bekta�ilik” alt ba�lı�ı ile yer 
verildi�i görülmektedir. Kitapta tasavvufi yorumların 
önemine de�inilmi� ve �slam’ın ahlak esasları üzerinde 
yo�unla�arak insanın manevi açıdan arınmasını 
amaçladı�ı, �slam dininin farklı kültür ve medeniyetlere 
mensup insanlara ula�masında büyük bir rol oynadı�ı 
ifade edilmi�tir. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı 
Bekta�i Veli, Mevlana gibi �ahsiyetlerin Anadolu’da 
sevgi, saygı ve ho�görü kültürünün yaygınla�masını 
sa�ladı�ı, zamanla bu �ahsiyetlerin temel görü�lerinin 
esas alınması sonucu Yesevilik, Nak�ilik, Mevlevilik ve 
Alevilik-Bekta�ilik gibi tasavvufi yorumların ortaya 
çıktı�ı belirtilmi�tir.23  

Alevilik-Bekta�ilik konusuna Alevilik tanımlanarak 
ba�lanmı� ve Alevili�in hem sözlük hem de terim 
anlamları üzerinde durulmu�tur. Buna göre sözlükte 
Alevi kelimesi “Ali’ye mensup, Ali taraftarı, Ali’yi 
seven, sayan ve ona ba�lı olan, Ali’ye ait ve Ali’nin 
soyundan gelen” gibi anlamlara geldi�i ifade edilmi�tir.  

Terim olarak ise; Alevilik “ Hz Ali’yi en üstün 
sahabe olarak gören, onun Hz Muhammed’den sonra 
halifeli�e Allah ve Hz Peygamber tarafından tayin 
edildi�ine inananlar �eklinde tanımlanmı�tır. Bekta�ilik 
ise; Hacı Bekta� Veli’ye ba�lı olan ve onun yolundan 
gidenlerin olu�turdu�u yolun adı olarak 
nitelendirilmi�tir. Bu ba�lamda Alevilerin Alevili�i nasıl 
tanımladıkları da önemli oldu�undan  “ö�renelim” adlı 
etkinlikte Türkiye Alevi Dedeler Kurultayı Sonuç 
Bildirgesi neticesinde ortaya konan günümüz 
Alevilerinin “Alevilik” tanımına yer verilmi�tir.24        

 Alevilik adının, Anadolu’da ya�ayan Bekta�i ve 
Kızılba�lar için 19. asrın ortalarından itibaren 
kullanılmaya ba�landı�ı vurgulanmı�tır.  

Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesi, di�er tasavvufi 
olu�umlar gibi �slam’ın ahlaki prensiplerinin insanlar 
arasında yaygınla�masını amaçladı�ı dile getirilerek; bu 
ba�lamda Alevilik-Bekta�ilik yolunun sevgi ve dostluk 
yolu oldu�unu gösteren temel ahlaki prensiplere yer 
verildi�i görülmektedir.25      

                                                 
22 Özcan Demirel & Kasım Kıro�lu (2006). E�itim ve Ders Kitapları, 
Ankara: PegemA Yayınları, s. 2 
23 Ramazan Yıldırım ve di�erleri (2013).  Kelam Ders Kitabı, s. 51 
24 Yıldırım vd (2013). age, s. 52 
25 Yıldırım vd (2013). age, s. 52 
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“Tarihsel geli�im” ba�lı�ı altında Hacı Bekta�i 
Veli’nin tarihi misyonunun önemine de�inilmi�tir. 
Anadolu’ya göç eden Türk boyları arasında birlik ve 
beraberli�in sa�lanmasında, manevi ba�ların 
geli�mesinde Hacı Bekta�i Veli ve di�er mutasavvıfların 
büyük katkılarının oldu�u, Hacı Bekta�i Veli’nin Ahmet 
Yesevi’nin manevi oca�ında yeti�mi� bir Horasan ereni 
olarak Anadolu’da ahlak, insan sevgisi ve bir arada 
ya�ama kültürünün yaygınla�masına öncülük etti�i 
vurgulanmı�tır. Ancak bu ba�lık altında Alevili�in ilk 
olu�umunun nasıl gerçekle�ti�i konusuna hiç yer 
verilmemi�tir.26   

“Hacı Bekta�i Veli ve Dört Kapı Kırk Makam” 
ba�lı�ı altında Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinin 
�ekillenmesinde Hacı Bekta�i Veli’nin Makâlât adlı 
eserinin önemli bir etkisinin oldu�u vurgulanmı�tır. 
Hacı Bekta�i Veli, bu eserinde �slam’ın itikat, ibadet ve 
ahlak konularındaki görü�lerini dört kapı kırk makam 
prensibine göre açıkladı�ı, bu prensiplerin birbirlerini 
tamamlayan unsurlar oldu�u, kulun kırk makamla 
Allah’a ula�tı�ı ifade edilmi�tir.27   

“Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinde Temel Unsurlar” 
ba�lı�ı altında “Allah, Peygamber, Ehl-i Beyt Sevgisi, 
Tevella-Teberra, On �ki �mam, Musahiplik, Ayin-i Cem 
ile Üç Sünnet Yedi Farz” konularına alt ba�lıklar halinde 
yer verilmi�tir.  Ayrıca bu dü�ünce sisteminin ba�lıca 
kaynakları Kuran, Hz Peygamberin Sözleri, 
Velâyetnâmeler, Buyruklar, Menâkıbnâmeler, 
Erkannâmeler ve Yedi Ulu Ozan’ın �iir ve nefesleri 
oldu�u zikredilmi�tir.  

“Allah sevgisi” Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinin 
temel yazılı kaynaklarında önemli bir yere sahiptir. 
�nsanın Allah’ı sevmesi ve tanıması için öncelikle 
kendini bilmesi gerekti�i, kendisini tanıyan insanın, 
Allah’ı kendi içinde hissederek, onun büyüklü�ünü 
anlayaca�ı vurgulanmı�tır. 

Ayrıca hakikat makamı Allah sevgisine 
dayanmaktadır ve tevhit inancı ile Allah sevgisi 
arasında sıkı bir ili�ki kurulmu�tur. Geleneksel Alevi-
Bekta�i dü�üncesinde Tanrı anlayı�ı korku üzerine de�il, 
sevgi üzerine temellendirilmi�tir. Dolayısıyla sevgi, 
Tanrıya ula�mak için temel bir araç konumundadır.28 
Ders kitabında da bunun yansımaları görülmektedir.29  

“Cabbar Kulu Diyor ki” adlı etkinlikte kulun Allah’ı 
anmasının gereklili�i, insan-ı kâmil olma yolunda 
Allah’a �ükretmenin önemi vurgulanmı�tır.  

“Peygamber sevgisi” alt ba�lı�ı altında Alevilik-
Bekta�ilik dü�üncesinde peygamber algısı anlatılmı�tır. 
Bu konuyla ilgili olarak Alevi-Bekta�i anlayı�ta “Hak-
Muhammed-Ali” tasavvurunda Hz Peygambere ikinci 

                                                 
26 Yıldırım vd (2013). age, s. 53 
27 Yıldırım vd (2013). age, s. 53-54 
28 Harun Yıldız (2004). Anadolu Alevili�i Amasya Yöresi Ba�lamında Bir 
�nceleme, Ankara: Ara�tırma Yayınları, s. 108-109 
29 Yıldırım vd (2013). age, s. 54-55 

sırada yer verildi�i, son peygamber olarak kabul 
edildi�i, O’na son derece saygı ve sevgi gösterilerek 
salât ve selam getirildi�i ifade edilmi�tir. Ayrıca Hz 
Peygamber ile ilgili naatların Alevi-Bekta�i edebiyatında 
önemli unsurlar içerisinde yer aldı�ı, bu �iir ve 
naatlarda Hz Peygambere olan derin sevgi ve saygı 
“Canım Mustafa”, “Ya Muhammed Mustafa” gibi 
ifadelerle dile getirildi�ine i�aret edilmi� ve Hilmi 
Dedebaba’nın naatına yer verilmi�tir. “Pir Sultan Abdal 
Diyor ki” adlı etkinlikte Hz Peygamber sevgisini dile 
getiren �iir dikkatlere sunulmu�tur.30   

“Ehl-i Beyt Sevgisi” alt ba�lı�ı altında Ehl-i Beyt 
kavramının anlamı üzerinde durularak Alevi-Bekta�i 
kültüründeki önemine de�inilmi�tir. Ehl-i Beyt’in 
Kuran’da geçen bir kavram oldu�u ve Hz Peygamberin 
Ehl-i Beyt için dua etti�i ifade edilmi�tir. Alevi-Bekta�i 
dü�üncesinde Hz Muhammed, Hz Ali, Fatıma, Hasan ve 
Hüseyin isimlerinin be� parmaktan olu�an elle 
sembolle�tirilmi� oldu�u ve Ali pençesi adıyla 
levhala�tırıldı�ı vurgulanmı�tır. Devamında Ehl-i Beyt 
içinde Hz Ali’nin ayrı bir yeri ve önemi oldu�u, Hz 
Peygamberin ümmetini Hz Ali’ye emanet etti�i 
belirtilmi�tir. Alevilik-Bekta�ilikte Hz Hasan ve Hz 
Hüseyin’in soyundan gelenlere de sevgi beslendi�i, Hz 
Hüseyin’in Kerbela’da �ehit edilmesinin matemi için 
muharrem ayında on iki gün oruç tutuldu�u ifade 
edilmi�tir. “Biliyor muydunuz” adlı etkinlikte Hz 
Peygamberin soyunun Hz Fatıma yoluyla devam etti�i, 
Hz Hasan soyundan gelenlere �erif, Hz Hüseyin’in 
soyundan gelenlere ise seyit dendi�ine dikkat 
çekilmi�tir.31     

“On iki �mam” alt ba�lı�ı altında Alevi-Bekta�i 
kültüründe on iki imamın önemi ve inanç sistemindeki 
yeri anlatılmı�tır. On iki imamın ilkinin Hz Ali oldu�u 
ve di�er imamların tamamının da O’nun soyundan 
geldi�ine vurgu yapılmı�tır. Alevi-Bekta�i dü�ünce 
sisteminde “imamların masum oldu�u, Hz Peygamberin 
getirmi� oldu�u mesajın imamlar aracılı�ıyla devam 
etti�i ve dini konularda insanlara rehberlik yapan 
kimseler olarak görüldü�ü” ifade edilmi�tir. “ 
Okuyalım-Yorumlayalım” etkinli�inde on iki imamı 
anlatan �iire yer verilmi�tir.32  

“Musahiplik” alt ba�lı�ı altında bu kavramın sözlük 
ve terim anlamları üzerinde durulmu� ve birçok Alevi-
Bekta�i kaynaklarında yer aldı�ına vurgu yapılmı�tır. 
Musahiplik, “Hz Peygamber döneminde sahabe 
arasında ya�anan birlik, beraberlik, karde�lik ve 
dayanı�manın günümüze ta�ınması” olarak ifade 
edilerek tarihsel arka planına dikkat çekilmi�tir. Ayrıca 
musahip olmak isteyenlerde olması gereken �artlar, 
musahipli�in amacı ve erkânı da anlatılmı�tır.33   
                                                 
30 Yıldırım vd (2013). age, s. 55-56 
31 Yıldırım vd (2013). age, s. 56-57 
32 Yıldırım vd (2013). age, s. 58 
33 Yıldırım vd (2013). age, s. 59 
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“Ayin-i Cem” ba�lı�ı altında cem; “bir araya 
gelmek, ayin, kanun, töre-adet ve dini tören”, Ayin-i 
Cem ise; “cem töresi, toplantı töresi, bir araya gelme 
yolu, âdeti” �eklinde kelime anlamları ile aktarılmı� ve 
Alevi-Bekta�i dü�üncesinde cemaatle yapılan törenlere 
cem dendi�i ifade edilmi�tir. Cem ritüelinin dini 
i�levinin yanı sıra toplumsal i�levlerine de de�inilmi�tir. 
Eskiden dergâhlarda yapılan cemin, günümüzde cemevi 
adı verilen mekânlarda yapıldı�ına i�aret edilmi�tir. 
Daha sonra “ikrar cemi, Musahiplik cemi, Görgü cemi” 
gibi cem çe�itleri hakkında bilgi verilmi�tir. “Not 
edelim” adlı etkinlikte cem töreninde yapılan on iki 
hizmet ve anlamları aktarılmı�tır.34  

“ Üç Sünnet Yedi Farz” alt ba�lı�ı altında geleneksel 
Alevilik-Bekta�ilikteki ahlak anlayı�ı anlatılmı� ve 
Buyruklarda yer alan önemli kavramlardan biri oldu�u 
vurgulanmı�tır.35      

 
De�erlendirme, Sonuç ve Öneriler 
Çalı�ma sonunda Alevilik-Bekta�ilik açısından 

Kelam dersi ö�retim programı hakkında �unlar 
söylenebilir: 

Alevilik-Bekta�ilik ile ilgili konulara, �slam 
Dü�üncesinde Yorumlar ünitesinde yer verilmi�tir. 
Programda Alevilik-Bekta�ili�in tarihi geli�imi, bu 
dü�üncenin temel unsurları, �slam kültürü içerisindeki 
yeri ön plana çıkarılarak Alevilik-Bekta�ilik ö�retiminde 
sistematik bir içeri�in olu�turuldu�u ifade edilebilir.   

Programda “�slam Dü�üncesinde Yorumlar” ünitesi 
için 9 kazanım belirlenmi� ve dört kazanım (6,7,8,9. 
kazanımlar) do�rudan Alevilik-Bekta�ilik konusuyla 
ilgilidir.  Kazanım cümlelerinin genellikle “kavrar, tanır, 
bilgi sahibi olur, ara�tırır” �eklinde ifade edildi�i, bu 
haliyle kazanımların daha çok bili�sel alana hitap etti�i 
görülmektedir. 

“�slam Dü�üncesinde Yorumlar” ünitesi için 
ö�retim programında örnek olarak dört etkinli�e yer 
verilmi�tir. Alevilik- Bekta�ilik konusuyla ilgili, “Bir 
sunumuz var”, “Ara�tırıyoruz” adlı örnek etkinlikler 
bulunmaktadır. Bunlar; “farklılıkların sebepleri, 
Alevilik-Bekta�ilik dü�üncesinin tanınması ve 
özgürlüklerin öneminin vurgulanmasına” yönelik 
etkinliklerdir.  

Ünitenin açıklamalar kısmında, �slam’ın dinamik 
bir din oldu�u, her dönemde yeniden anla�ılması ve 
usulüne uygun biçimde yorumlanması gerekti�i 
öncelikli olarak ifade edilmi�, ünite i�lenirken siyasi ve 
kültürel ayrımcılı�a neden olabilecek ho�görüyü 
zedeleyecek tartı�malara girilmemesi gerekti�i 
belirtilmi�tir. Öncelikle verilecek de�erlerde insan 
sevgisi, karde�lik, iyi niyet, sosyal duyarlılık gibi 

                                                 
34 Yıldırım vd (2013). age, s. 59-60 
35 Yıldırım vd (2013). age, s. 61 

ho�görüye vurgu yapan de�erler ve yorum yapma, 
yoruma saygılı olma ile ilgili beceriler yer almaktadır.    

Programda tasavvufi yorum olarak sadece Alevilik-
Bekta�ilik dü�üncesine yer verilmesi, di�er tasavvufi 
olu�umlardan bahsedilmemesi bir eksiklik olarak 
görülebilir. Bu ba�lamda programa “Kültürümüzde 
Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar” ba�lı�ı ilave edilerek 
Alevilik-Bekta�ilik yanında Yesevilik, Mevlevilik, 
Kadirilik gibi di�er tasavvufi yorumlara da yer verilmesi 
modern ço�ulculu�un bir gere�idir.   

 
�nceledi�imiz konularının i�leni�i açısından Kelam 

ders kitabı için �unları söylemek mümkündür: 
Alevilik-Bekta�ilik konusunda do�ru bilgi ve 

anlayı� sahibi olabilmek için bu dü�ünce sisteminin 
klasik kaynaklarına ba�vurmak son derece önemlidir. 
�nceledi�imiz konuyla ilgili olarak Kelam ders kitabında 
Makâlât, Buyruk, Erkannâme, Kitab-ı Cabbar Kulu,  Pir 
Sultan Abdal Divanı gibi Alevilik-Bekta�ili�in temel 
literatürüne ba�vuruldu�u görülmektedir. Aynı 
zamanda günümüz Alevi-Bekta�i yazarların 
eserlerinden de yararlanılması, bu dü�ünce sisteminin 
do�ru ve tarafsız bir �ekilde anlatılma amacı ta�ıdı�ı 
söylenebilir.  

Türkiye’de Alevilikle ilgili tartı�ma alanlarından 
biri Alevili�in nasıl tanımlanaca�ı konusudur. 
Günümüzde Alevilikle ilgili yapılan çalı�malara 
bakıldı�ında Alevilik kavramının siyasi, itikadi ve 
tasavvufi bakımdan farklı tanımlamaları yapılmı�tır.36 
Kelam ders kitabında Alevilik-Bekta�ilik, tasavvufi 
yorumlar içerisinde de�erlendirilmesine ra�men 
Alevilik kavramı itikadi anlam yüklenerek tanımlanmı�, 
tasavvufi bakımdan Alevili�in tanımına yer 
verilmemi�tir. Alevilerin Alevili�i nasıl tanımladıkları 
önemli oldu�undan  “Türkiye Alevi Dedeler Kurultayı 
Sonuç Bildirgesi” neticesinde olu�an günümüz 
Alevilerinin “Alevilik” tanımına yer verilmesi kayda 
de�er bir durumdur.    

Tarihsel geli�im” ba�lı�ı altında Hacı Bekta�i 
Veli’nin tarihi misyonunun önemine de�inilmi�, ancak 
bu ba�lık altında Alevili�in ilk olu�umunun nasıl 
gerçekle�ti�i konusuna hiç yer verilmemi�tir.    

Ayin-i Cem konusu i�lenirken cemin cemaatle 
yapılan bir tören olarak tanımlanması eksikliktir. Cemin 
dinsel bir tören olarak ifade edilmesi daha do�ru 
görünmektedir. Zira Alevi-Bekta�i gelene�inde önemli 
bir yeri olan cem ayini toplu yapılan ibadet olarak 
tanımlanmakta ve bu manada kullanılmaktadır. 

                                                 
36 Alevilik tanımları için bkz: Ahmet Ya�ar Ocak (1989). “ Alevi”, D�A, 
C. 2, �stanbul: s. 368-369; Cenksu Üçer (2010). 
   Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, s. 
35-39; Ali Yaman (2006). Orta Asya’dan Anado- 
    lu’ya Yesevilik-Alevilik-Bekta�ilik, Ankara: Elips Yayınları, s. 105-111; 
Hüseyin Yılmaz (2011). Alevi-Sünni Diyalogu –Din  
   E�itimiAçısından Bir De�erlendirme- , Sivas: Asitan Yayınları, s. 10-13  
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Dolayısıyla ayin-i cem duasıyla, niyazıyla semahıyla 
bireyin kötülüklerden arınarak Allah’a yakınla�manın 
vesilesi olarak görülmektedir.37  

Alevilik-Bekta�ilik Tasavvufi Yorum içerisinde sufi 
karakterli bir hareket olarak sunulmu�tur. Alevili�in 
tasavvufi yorumlar içerisinde de�erlendirilmesi bilimsel 
gerçekli�e uygun oldu�u söylenebilir. Alevili�in 
neli�ine ili�kin yapılan tartı�malar neticesinde ortaya 
konan bilimsel çalı�malarda, Alevili�in tasavvuf 
boyutuyla anla�ılmasının daha do�ru olaca�ı fikri ön 
plana çıkmaktadır.38 Ayrıca Alevili�in Tasavvufi Yorum 
içerisinde ele alınması, �slam’ın üst kimlik oldu�una ve 
grup içi benzerliklere dikkat çekmek içindir. Bu durum, 
kar�ılıklı ön yargıların azalmasına ve farklılıkların 
çatı�ma sebebi olmaması gerekti�i bilincinin olu�masına 
katkı sa�layacaktır.39  

Ders kitabında Alevilik adının, Anadolu’da ya�ayan 
Bekta�i ve Kızılba�lar için 19. asrın ortalarından itibaren 
kullanılmaya ba�landı�ı vurgulanmı�40 ise de bu 
kavramın daha önceleri ya�ayan ozanların 
deyi�lerinde41 ve 16. yüzyılda Osmanlı-Safevi ili�kileri 
sırasında ya�anan sosyal ve siyasi olayların 
de�erlendirildi�i eserlerde açıkça yer aldı�ı tespit 
edilmi�tir.42 Alevilik kavramının, 19. yüzyıldan itibaren 
Bekta�i, Kızılba�, Tahtacı, Hubyarlılar vb grupları ifade 
etmek üzere bir üst kimlik ya da �emsiye kavram olarak 
kullanıldı�ı �eklinde anlamak daha do�ru olacaktır.43 

Alevi-Bekta�i dü�üncesinin temel kaynakları sadece 
isim olarak zikredilmi�tir. Bu kaynakların kısaca 
tanıtımına yer verilmesinin isabetli olaca�ı söylenebilir. 
Alevilik- Bekta�ilikte Allah tasavvuru anlatılırken bu 
dü�ünce sisteminde Allah inancını ifade etmek için 

                                                 
37 Cem ayini hakkında bilgi için bkz: Ramazan Uçar (2004). “Bir 
Fenomen Olarak Ayin-i Cem (Sosyolojik Bir Yakla�ım)”, 
    Dini Ara�tırmalar, C. 7, S. 19, s. 73-81; Ali Akta� (2010). “Alevilikte 
Cem Ayini”, Anadolu’da Alevili�in Dünü 
    Bugünü, (Edit: Halil �brahim Bulut), Sakarya: Sakarya Üniversitesi 
Yayınları, s. 557-560; Üçer (2010). Tokat Yöresinde  
    Geleneksel Alevilik, s. 355  
38 Üçer (2010). Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, s. 35-68; Ramazan 
Yıldırım (2009). “Tasavvufî Bir Yorum Olarak  
   Alevîlik ve Bekta�îlik” , EKEV Akademi Dergisi, C. XIII, S. 41, s. 103-
114; �brahim Arslano�lu (2000). “Alevilik 
   Nedir?”, Hacı Bekta�i Veli Ara�tırma Dergisi, Yıl: 6, S. 13, s. 182-183; 
Sönmez Kutlu (2006). Alevilik-Bekta�ilik Yazıları, 
   Ankara: Ankara Okulu Yayınları, s. 154; Hülya Küçük (2003). 
“Bekta�ilik ve Alevili�in Sufi ve Esoterik Boyutu”,  
   �slamiyat, C. VI, S. 3, Ankara: s. 158-160 
39 Yapıcı (2011). “Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinli�inin 
Azaltılmasında Din Ö�retiminin Önemi”, s. 312-313 
40 Yıldırım vd ( 2010). Kelam Ders Kitabı, s. 52; Ayrıca bkz: Hasan Onat 
(2003). “Kızılba�lık Farklıla�ması Üzerine”, 
    �slamiyat, C. VI, S. 3, Ankara: s. 123  
41 Üçer (2010). Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, s. 73-74 
42 Seyid Ali Topal (2008). Celalzade Salih Çelebi’nin Tarih-i Sultan 
Süleyman �simli Eseri, Basılmamı� Doktora Tezi,  Ankara: 
   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 81-83 
43 Cenksu Üçer (2008). “Alevili�in Neli�i ve �iilik (Caferilik) �le 
�li�kisinin Çerçevesi”, Marife, Yıl: 8, S. 3, s. 207 

anahtar bir deyim olarak kullanılan “Hak-Muhammed-
Ali”44 algısına da de�inilmedi�i görülmektedir. Ayrıca 
Alevilik-Bekta�ilik ile ilgili bazı kavramların anlamlarına 
da yer verilmemi�tir. Mesela; “Düvaz �mam, miraclama, 
gülbank, velayet, tevhit nefesleri, semah” gibi 
kavramların anlamları metin içerisinde yer verilmedi�i 
gibi sözlük kısmına da eklenmemi�tir. 

Alevilik-Bekta�ilikle ilgili konuların �HL ö�retim 
programına dâhil edilmesi, meslek dersleri 
ö�retmenlerinin yeterliliklerini gündeme getirmektedir. 
Ancak bu konuyla ilgili böyle bir çalı�ma tespit 
edilememi�tir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
ö�retmenlerine yönelik yapılan ara�tırma bize fikir 
vermesi açısından önemlidir. Bu ara�tırmaya göre 
DKAB ö�retmenlerinin % 60’ı Alevilik konusunda 
kendilerini yeterli görmediklerini beyan etmi�lerdir.45 
Alevilik-Bekta�ilik konularının ö�retiminde verimlili�i 
artırmak için ö�retmenlere bu dü�ünce sisteminin 
ö�retileri, tarihi geli�imi gibi temel konularda hizmet içi 
e�itimler düzenlenebilir 

Sonuç olarak bir takım eksikliklere ra�men Kelam 
ö�retim programı ve ders kitabında Alevilik-Bekta�ilikle 
ilgili konulara nesnel, ço�ulcu ve tarafsız bir �ekilde yer 
verilmesi, kanaatimizce hem bilgilendirici hem de 
birlikte ya�ama kültürüne hizmet edici mahiyette 
oldu�u söylenebilir.     

 
Çalı�ma sonunda �u öneriler getirilebilir:  
-Alevilik-Bekta�ilik konularının yazılmasında ve 

içeri�inin olu�turulmasında bu inanca mensup kanaat 
önderi, bilim insanı gibi uzmanlar dâhil edilmelidir.  

-Alevilik-Bekta�ilik konularının ö�retilmesi 
noktasında �HL meslek dersleri ö�retmenlerine; Alevilik 
tarihi, Alevilikte, inanç, ibadet ve ahlak ö�retileri gibi 
temel konularda hizmet içi seminerler düzenlenmelidir. 

-Meslek dersleri ö�retmenlerini yeti�tiren kurumlar 
olan �lahiyat Fakültelerinin programlarına Alevilik-
Bekta�ilik ö�retimini konu edinen ders(ler) 
okutulmalıdır. 

-Programa -“�slam Dü�üncesinde Yorumlar” 
ünitesinin sonuna-, din anlayı�ındaki farklılıkların 
çatı�ma sebebi de�il, zenginlik oldu�unu vurgulayan bir 
konu eklenmelidir.  

-Alevilik konularının anlatımında teolojik 
yönlerden daha çok ya�ayan Alevilikten bahsedilmesi 

                                                 
44 Bkz: �lyas Üzüm (2008). Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, 
�stanbul: �sam Yayınları, s. 71-73; Üçer (2010), Tokat  
   Yöresinde Geleneksel Alevilik, s. 229-248; Harun Yıldız (2010). “ Türkiye 
Alevili�inin �nanç ve Ahlaki De�erleri”,  
   Anadolu’da Alevili�in Dünü Bugünü (Edit: Halil �brahim Bulut), 
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, s. 413-416     
45 Recep Kaymakcan (2011). “Ö�retmenlerine Göre DKAB Dersleri, 
Yeni E�ilimler: Ço�ulculuk ve Yapılandırmacılık”,  
    Türkiye’de Okullarda Din Ö�retimi, (Ed. R Kaymakcan, M Zengin, Z 
�eyma Arslan), �stanbul: Dem Yayınları, s. 77  
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günümüzdeki Alevili�in daha iyi anla�ılmasına katkı 
sa�layacaktır.  

-Tasavvufi yorumlar içerisinde sadece Alevilik-
Bekta�ilik dü�ünce sistemine yer verilmi�tir. Dini 
ço�ulculuk ba�lamında Mevlevilik, Yesevilik, 
Nak�ibendîlik, Kadirilik gibi di�er tasavvufi yorumlara 
da yer verilmesinin isabetli olaca�ı söylenebilir.  
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