ALEVİLİK DERSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (ÖZET)
1. Alevilik derslerinin adı ve yasal dayanaǧı nedir?
Alevilik derslerinin Almanca “Alevitischer Religionsunterricht“ olarak adlandırılıyor, kısaca ARU. Bu
ders Alman Anayasası´nın 7.3 paragrafına göre veriliyor. Sınıf geçmeli bir ders olup „ordentliches
Lehrfach“ olarak ders planında yer alıyor. Her hafta iki ders saati olan Alevilik dersleri (ARU)
Almanca dilinde veriliyor.
2. Alevilik dersleri için sınıflar nasıl oluşturuluyor?
Alevilik dersleri için; Bavyera, Berlin, Niedersachsen ve Nordrhein-Westfalen eyaletlerinde bir
okulda en az 12 ögrencinin, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland
eyaletlerinde de en az 8 öǧrencinin bu dersi talep edip ve başvuru yapması gerekmektedir.
Hamburg eyaletinde Alevilik Dersleri „Religionsunterricht für alle““ adı altında verilmektedir.
Alevi Kültür Merkezleri/Cemevleri ve veliler kendi ikamet ettikleri şehirlerde mümkün mertebe tüm
okul müdürleri ile görüşüp; bu dersleri talep etmeleri gerekiyor. Müdürler kendi okullarında yoklama
yaparak, ARU´yu isteyen ögrencileri tespit edeceklerdir.
Okullar sonuç olarak; yeterli sayıda Alevi öǧrenciyi tespit ettiǧi durumda, Alevilik derslerini organize
etmek zorundalar.
3. Alevi Anne-Baba´lar ne yapmalılar?
Veliler gelecek yıl 1.sınıfa başlayacak çocuklarını okula yazdırırken, mutlaka inanç hanesinde
“Alevitisch” (Alevi) olduklarını kayıt formunda işaretlemelidirler. Böylece okul müdürleri Alevilik
derslerine girebilecek öǧrenci potansiyelini göreceklerdir. Ayrıca şuan, okulda bulunan öǧrenciler
için; Okul sekretaryasına gidilip kayıt işlem bilgilerinde gerekli deǧişiklikleri yapabilirler. Her
öǧrencinin velisi inancını belirtip, ARU´yu talep etmesi gerekiyor.
4. Hangi öǧretmenler ARU´yu veriyor?
Eǧitim Bakanlıǧı,

Alevilik

derslerini Almanya´da Öǧretmenlik fakültelerini (Pädagogische

Hochschule, Lehramt) bitirmiş ve okullarda görev yapan Alevi kökenli öǧretmenlere verdiriyor. Alevi
kökneli Öǧretmenler NRW Eyaletinde eǧitim bakanlıǧının işbirliǧi ile setifika kursuyla gerekli
eǧitimler veriliyor. Eǧitimlerini tamamladıktan sonra eyaletimizde ders verebilirler.
Öǧretmen havuzumuzu genişletmemiz için çevrenizde Alevi Öǧretmenleri lütfen federasyonumuza
bildiriniz.

5. Alevilik derslerinde ne öǧretiliyor?
Alevilik Dersleri, Eǧitim Bakanlıǧı ile AABF´nin ortaklaşa hazırladıkları Alevilik ders müfredatına
göre veriliyor. Öǧrencilere anlayacakları dilde Öǧretimizin temel bilgilerini, deǧerlerini anlatıp;
inançlarına ilgilerini arttırmaya teşvik ediliyor.
Alevilik Dersleriyle İslam derslerinin konularının karşılaştırılması:

Alevilik Ders Üniteleri (ARU)

İslam Ders Üniteleri (IRU)

► Cemevi

► Cami

► Rızalık

► Namaz

► Semah

► Bedenim

► Lokma

► Ramazan Orucu

► Ben ve Bedenim

► Zekat

► Muharrem

► Şahadet

► Hızır Günleri, Hıdırellez

► Hac

► Aşure

► Muhammed ve Mekkeliler

► Ali Yolu

► Allah sözü

► Hünkar Bektaş Veli

► Allah dünyayı yarattı

► Pir Sultan Abdal

► Kabe

► 12 İmamlar, Ehl-i Beyt

► Fatima ve Ali

6. Alevi Kültür Merkezleri/ Cemevleri ne yapmalı?
Alevi Kültür Merkezleri/Cemevleri yukarıda belirttiǧimiz gibi; kendi çevrelerinde Alevi Öǧrencilerinin
bulunduǧu okulları tespit edip, Okul müdüründen randevu talep etmeleri gerekiyor. Bu Randevu da
Alevilik derslerini dile getirip, müdürden ARU´yu organize etmesini rica etmelidirler. Müdür kendi
okulunda yoklama yaparak Öǧrencileri tespit edecektir.
Aynı zamanda Alevi Kültür Merkezleri/Cemevleri çevresindeki Ailelere hassasiyete davet edip,
çocuklarının bu derse kayıt olmasını rica etmelidir.
Daha detaylı bilgi için federasyonumuza başvuruda bulunabilirsiniz.
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