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1. Dersin amaçları 
Alevilik din dersi Federal Almanya Anayasası`nın  7. maddesinin 3. bendine 
göre gerçekleșen sınıf geçmeli bir derstir. Dersin dili Almanca`dır. Dersin 
bașarısı not ile ölçülür ve sınıf geçmeye etki eder. 
 
Etnik köken ve milliyetlerinden bağımsız olarak her öğrenci Alevilik derslerine 
katılabilir. Eğer anne-babaları isterse ve öğretmen ve okul müdürü ile pedagojik 
açıdan uygun görürlerse Alevi olmayan öğrenciler de bu derse katılabilirler. 
Alevilik dersleri, yalnız Alevi öğretmenler tarafından verilir. 
 
İlkokullarda Alevilik dersleri diğer din dersleri ile eșit ağırlıkta olup, onlarla eșit 
düzeydedir.  
Okullarda Alevilik dersi, konular ișlenirken Almanya`daki bir dizi toplumsal 
gelișmeyi göz önünde bulundurur:  
  
•••• Aleviler geçmiș yüzyılın 60`lı yıllarından beri Almanya`da yașamalarına 

karșın, Alevilik son yıllarda toplumsal bir olgu olma yolundadır.  
•••• Alevilerin çoğunluğunun ya ailesi ya da kendisi göçmen olarak Almanya`ya 

gelmiștir.  Buna bağlı olarak derslerde; kültürel kimliğe etki eden faktörler 
pedagojik ve eğitsel açıdan dikkate alınmalıdır. Çocukların kișilik 
olușumunda, daha sonra yetișkin olarak anayasal toplumsal değerleri ve 
normları benimsemelerine çalıșılmalıdır. 

•••• Aleviliğin insana ve dünyaya bakıșı özgür, çoğulcu, modern ve demokratik 
toplum ve devlet yapısına yakın olmasına karșın, Alevilerin geldikleri toplum 
demokratik ve çoğulcu yapıda değildi. Demokratik, özgür ve çoğulcu sitemde 
yeterince deneyimin olmayıșı Alevilikteki olumlu potansiyelin, yeni toplumda 
ortaya çıkmasını güçleștirmektedir. Alevilik dersi bu konuda önemli bir görev 
üstlenmektedir.    

•••• Almanya`da insanların sadece etnik, kültürel ve dini kökenleri çeșitlilik 
göstermemekte; aynı zamanda farklı inançlardan insanlar arasında kurulan 
ailevi bağlar ile kültürler arası ilișkiler artmakta ve toplumsal önem arz 
etmektedir. Bu konuda da Alevilik derslerinin önemi büyüktür. Alevilik 
dersleri, Alevilerin kendi inançlarını koruyarak ve Alevi olmayanların 
inançlarına saygı göstererek ilișkilerin gelișmesi yönünde katkıda 
bulunacaktır. 

 
Bu sayılan faktörler ıșığında Alevilik dersleri okullarda așağıdaki amaçlara 
hizmet etmektedir, 
 
•••• Alevi olmayan bir toplumda Alevi kimliğinin gelișmesini desteklemeye, 
•••• Öğrencilere kendi yașam çizgilerini belirleme becerisi vermeye, 
•••• Öğrencilere, özellikle Alevi kavramlarının ve buna bağlı olarak Alevi 

yorumlarının dilini öğretmeye (1.4); 
•••• Alevilik kaynakları (1.5) doğrultusunda onları motive etmeye ve kendi 

sorumlulukları içinde yașamaya ve davranmaya,  
 
•••• Aleviler ve diğer insanların eșitlik, barıș, karșılıklı sevgi ve saygı içinde 

birlikte yașamalarına destek olmaya.  
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1.1 Verilecek Beceriler 
 
Öğrenciler; Alevilik derslerinde temel Alevi değer ve kavramlarını kendi yașam 
deneyimleri ile bașkalarının deneyimleri ile bağdaștırabilmelidirler. Onlar, Alevi 
geleneklerini, kendi sorumlulukları çerçevesinde ve diğer insanlarla olan 
ilișkilerinde anlamaya ve anlașmaya yardımcı olacak değerler olarak 
algılamalıdırlar. 
 
Bunun için, öğrenciler; 
 

•••• Alevi yolunun içerik ve törenlerinin, Aleviler için inanç ve yașam biçimi 
olduğunu algılayacak durumdadır,  

 
•••• İnançlarını, geleneklerini ve kültürlerini diğer inançlara sahip öğrenciler 

karșısında temsil etmek, onların farklılıklarını anlamaya çalıșmak ve 
kabul etmek  durumundadırlar,  

 
•••• Diğer inançlardan insanlarla görüș  alıș verișinde bulunabilmelidirler, 

 
 
•••• Kendi duygu ve düșüncelerini dile getirmek ve bunları diğer insanların 

düșünceleri ile karșılaștırabilmelidir.  
 

•••• Alevi anlatılarını (efsane, destan, atasözleri v.b.) kendi yașam 
gerçekliğinde incelemek ve uygun olanları benimseyebilmelidir.  

 
•••• Kuralları tanımaya çalıșmalılar, onların anlamlarını gözden 

geçirebilmeliler ve Alevilikteki „rızalık“ ilkesi doğrultusunda 
değiștirebilmelidir.   

 
•••• Çelișkileri ve anlașmazlıkları tanımalılar; Alevilikteki rızalık ilkesine uygun 

olarak onlara yönelik çözümler üretmelidir.  
•••• Yașamın ve diğer varlıkların anlamlarını sorgulamak ve insanların 

yaradılıșa yönelik farklı görüșlerini kavramaya çalıșmalıdır.   
 
1.2 Alevilik derslerinde verilecek bilgiler 
 
Alevilik derslerinde öğrenciler așağıdaki konulara ait temel bilgileri öğrenirler: 
 

•••• Alevi inancının temellerini; 
 
•••• Aleviliğin manevi ve tarihi temellerini;  

 
•••• Alevi kültür değerlerini; özellikle de deyiș, saz ve semah alanlarında; 

 
•••• Alevi etiğinin temellerini (Dört Kapı Kırk Makam); 
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•••• Alevi törenlerini, özellikle cem törenini ve alevice tavırlarını ve formlarını; 

 
•••• Hz. Ali ve On İki imamlar üzerine anlatıları; 

 
•••• Hacı Bektaș Veli`nin önemini ve etkilerini; 

  
•••• Peygamberler, evliyalar ve diğer inançlar üzerine bilgileri; 

 
•••• Okul arkadașlarının inançları ve onların inançlarını algılamaları 

konusundaki bilgileri. 
 
 
1.3 Tavırlar ve durușlar  
 
Beceriler ve bilgiler ile görüș ve durușlar arasında doğrudan bir ilișki vardır. Bu 
nedenle öğrenciler Alevilik derslerinde șu durușları geliștirirler:  
 

•••• Aleviliğin yașayıș biçiminin tarihsel ve yöresel olarak çeșitlilik gösterdiğini 
kabullenmeyi; 

 
•••• Diğer insanlara ve inançlarına saygılı olmayı; 
 
•••• Kendisine yönelik olumlu bir bakıș olușturmayı ve kendine diğer 

insanların gözü ile eleștirisel olarak bakabilmeyi;  
 

•••• Haklıdan yana tavır almayı; 
 

•••• Haksızlıklara karșı șiddet kullanmadan direnmeyi;  
 
•••• Kendi görüș ve tavırlarını gözden geçirmeyi ve gerekirse düzeltmeyi; 
 
•••• Aleviliğin temel prensiplerinin ailede, okulda ve yașamın diğer 

alanlarında uygulama olanaklarını tanımayı ve irdelemeyi; 
 

•••• Alevi toplumunda ve laik toplumda sorumluluk bilinci ile ve etik değerlerle 
uygun hareket etmeyi; 

 
•••• Yaradılıșa ve dünyaya hassasiyetle ve sorumlulukla yaklașmayı.   

 
1.4 Dört Kapı Kırk Makam: 
 
Alevilik derslerinde kamusal ve toplumsal açıdan gerekli bilgi ve amaçlarla (1.1 - 
1.3) birlikte, inançsal boyutlar ve Alevilik bakıș açıları Alevilik derslerine yön 
vermektedir. Bu nedenle derslerin genel tasarımına, Aleviler için geçerli olan  
eğitim ve öğretim amaçları ile birlikte gelenekleri de yansımalıdır.  
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Dört Kapı Kırk Makam`ın dersin amaçlarına alınması bir zorunluluk olmayıp; 
öğretmenlerin dersin amaçları doğrultusunda temel içerikleri öğrencilere 
vermelerini kolaylaștırmak için yol göstericidir.  
 
Bu konu Aleviliğin yön gösterici kitabı Buyruk`ta (1.6.3) doğrudan ele alınmıștır. 
Alevi yolu Alevi etiğini olușturan;olgunlașma yani insan-ı kamil olma sürecinde 
bilgi ve marifet edinmeyi dört ana kapı ve makamları olarak belirlemiștir. Her 
kapıda 10 eğitim ve bilgilenme makamı yer almaktadır. Bunların adları șöyledir: 
(Bazı makamların adları zamana uyarlanmıștır.) 
 
1. Kapı Șeriat (görünen tavırlar için). Bu kapının șu makamları vardır: 
 

1. iman getirmek 
2. ilim öğrenmek  
3. ibadet etmek  
4. helal kazanç yemek  
5. haram ve sömürüden sakınmak  
6. erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere karșı saygılı olmaları  
7. Evlilikte sadık olmak 
8. șevkatli olmak  
9. sağlıklı yemek ve temiz giyim  
10. iyilik buyurmak. 

 
2. Kapı Tarikat (yola giriș). Bu kapının șu makamları vardır: 
 

1. bir mürșitten bilgi ve görgü almak 
2. öğrenmeye talip olmak 
3. dıș görünüșe önem vermemek 
4. kendi nefsine hakim olmak (sabir) 
5. bașkalarına ve kendine saygılı olmak  (hürmet) 
6. Tanrıyı sevmek ve onun büyüklüğünü tasdik etmek 
7. Tanrı`nın yardımından umut kesmemek 
8. Tanrıyı aramaya hazır olmak 
9. toplum içinde uyumlu ve sevecen olmak 

10. insanlara ve doğaya sevgi göstermek, gerekirse dünya nimetlerinden 
vazgeçmek. 

 
3. Kapı Marifet (kavrama kapısı). Bu kapının șu makamları vardır: 
 

1. dürüst tavır (edep) 
2. onurlu yașam (heybet) 
3. sabırlı olmak 
4. kanaat getirmek 
5. saygı sınırlarını așmamak (utanmak) 
6. cömert olmak 
7. ilim öğrenmek 
8. kendi ile ve çevre ile rızalıkta dengeyi gözetmek 
9. marifet, bilimle ulașılamayan sorumlu tavrı gönül gözü ile sağlamak  
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10. kendi özünü bilmek. 
 
4. Kapı Hakikat (gerçeğe açılan kapı). Bu kapının șu makamları vardır: 
 

1. tüm insanlara saygı göstermek ve alçak gönüllü olmak (türap olmak)  
2. Tanrının birliğine; Hz. Muhammed ve Hz. Ali`nin „Hak insanda” 

dedikleri gibi inanmak (Kuran, Sure 48 ayet 10) 
3. kendine hakim olmak (eline, diline, beline sahip ol!) 
4. canların Tanrı ile olan birliğine inanmak (tevhit) 
5. Tanrıya güvenmek (tevekkül) 
6. insanların Tanrı ile olan bağlantısını bulmak ve dile getirmek (sohbet) 
7. Tanrının sırrına ermek  
8. Tanrı ile ve onun yarattığı ile rızalık  
9. düșünmek (Hz. Muhammed: „Bir an düșünmek, yetmiș yıl ibadetten 

hayırlıdır“.) 
10. Tanrı özlemini yürekten çıkarmamak. 

 
Burada belirtilen makamlar ders ünitelerindeki amaçların belirlenmesinde  
bağlayıcı değildir. Bunlar bir ömür boyu devam eden olgunlașma sürecinde 
rehber edinilen tasarımlardır. Ders programında bire bir tercüme edilmeyip, 
genel hatları ile Alevilik dersleri için teolojik ve etik temeli olușturmaktadırlar.  
 
1.5 Alevilik derslerinde dil öğrenimi 
 
Okullarda her ders aynı zamanda dil öğrenimi de içerir. Bu kural Alevilik dersleri 
için de geçerlidir. Dil öğrenimi; sadece belirli bir süre içinde ana dili Almanca 
olmayan iki dilli çocuklar için gerekli olmayıp, aynı zamanda bir inanca özgü 
kavramların günlük konușma dilinde yer alması için de gereklidir. 
 
Alevilik dersi; bir taraftan öğrencilere șimdiye değin çoğunlukla Türkçe ifade 
edilmiș kavramları Almanca dilinde yeniden ifade etme becerisini kazandıracak, 
öte yandan kendi inanç ve kültürlerini diğer inançlardan olanlarla Almanca 
dilinde temsil etme yeteneğini hazırlayacaktır. Bu nedenlerle Alevilik 
derslerinde, Almanca dilinin özenle öğrenilmesine dikkat edilmelidir (3.2 deki 
Konuların yazımı ve  5.1 deki bilgi edinmenin kontrolüne bakınız).  
 
1.6 Alevilikte inançla ilgili kaynaklar ve bunların derslere etkileri  
 
1.6.1 Törenlerin temsili ve belirleyici gücü 
Alevilik, Sünniliğin din olarak devletteki belirleyici gücü karșısında, kușaktan 
kușağa aktarılan törenler ve ritualler aracılığı ile inanç ve ibadet pratiğini ve 
tarihsel devamlılığını alternatif muhalefet olarak koruyabilmiștir. 
Bu nedenle günümüzde de, yașamla iç içe olan inancın pratiği, Alevi inancının 
devamlılığın güvencesi ve ana kaynağıdır.  En bașta dede ve ana geleneği ile 
yüzyıllar içinden olağanüstü koșullarda günümüze kadar gerçekleșen bu ritual 
devamlılık, Alevi toplumunun sadece dıș görünüște fark edilen törenleri ile sınırlı 
olmayıp; her hareketin ve kuralın içinde var olan „batini“ anlamları ile inancın 
sağlam çekirdeğine borçludur.   
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Bu nedenle törenler, Alevi inancını ve Alevilerin gerçeğini sembolize eder. 
Törenlerin inancın manevi yapısını temsil etmeleri, onlara özel bir değer 
kazandırır. Aleviler için, törenler kitap gibidir.  Törenlerin önemli bir bölümünü 
olușturan deyiș ve nefesler, Alevilik derslerinde manevi ve duygusal gerçekleri 
algılamada en önemli kaynağı oluștururlar.    
 
Cem töreninde sembolik olarak yer alan rızalık, Alevilik derslerinde kișinin 
kendisine, çevresine ve yola olan barıșıklığı șeklinde değișik boyutları ile 
irdelenmelidir.  Bu çerçevede çerağ uyandırmak, On İki hizmet ve lokma gibi 
tören ve semboller derslerde batini anlamda ile öğrenilmelidir. İnsanın, 
dünyanın ve doğanın Tanrısal yönleri Alevilik perspektifinden açıklanması ve 
anlamlandırılması ancak Alevi tören ve sembollerin çözümlemesi ile olasıdır.  
Bu çözümleme tarzı; Aleviliğin yașam alanının göçle terk edilmiș olması sonucu 
ve globalleșen bir dünyada Alevi anlayıșının devamının zorlașması nedeniyle 
de Alevilik için bir zorunluluktur. Çünkü Almanya`da Aleviliğin eskiden kendi 
coğrafyasında olduğu gibi sadece ritual törenlerle ve dede geleneği ile geleceğe 
tașınması  olası değildir. Alevilik, bilimsel ve analize dayalı derslerle nesilden 
nesile, algılarla ve derinlemesine görüșlerle, yașamdan beklentilere inandırıcı 
cevaplar bularak yașayacaktır.   
 
1.6.2 İnanca ilișkin yazılı metinlere dayalı kaynaklar    
 
Alevilik ritual ve sembollerle yașamaktadır. Ancak Alevilik geçmiște çoğu zaman 
saklı bir varlık sürdürürken manevi ve dini anlamda yazılı, müzikal ve sanatsal 
değerleri de olușturmuștur. Bu güzel yapıtlar; bugün din ve inançtan bağımsız 
olarak dünyadaki çoğu insan tarafından beğenilmekte ve evrensel boyutta takdir 
edilmektedir.  
 
Hatayi, Pir Sultan Abdal ve  Kul Himmet gibi ozanların deyișleri Alevi cemlerinin 
vazgeçilmez parçaları olmușlardır.  Kutsal sayılan Alevi büyüklerinin ve 
ulularının yol gösterici sözleri ve öğütleri, bugüne kadar Alevi çocuk eğitiminin 
temelini olușturmaktadırlar.   
İnancın ve ibadetin temel tașlarını olușturan Aleviliğin  bu eserleri, doğrudan 
Alevilik derslerinin de temel kaynaklarıdırlar.  
 
Yol gösterici sözler, deyișler ve anlatımlar  
Bu türden derslerde kullanılacak ve faydalanılacak en önemli kaynaklar olarak,  

- Nech`ül Belaga (Hz. Ali`nin sözleri ve mektupları),  
- Velayetname (Hacı Bektaș Veli ve diğer Alevi büyüklerinin yașamları ve 

görüșleri üzerine anlatımlar)  
- Makalat (Hacı Bektaș Veli`nin  „Dört Kapı Kırk Makam“ üzerine görüșleri) 
- Yedi Ulu Ozan`ların șiir, nefes ve deyișleri. Aleviler, Alevi inancını ve 

anlayıșını siirlerinde dile getiren bu kișileri kutsal sayarlar. Yedi ulu 
ozanların adları: Seyyid Nesimi, Fuzuli, Hatayi, Pir Sultan Abdal, Kul 
Himmet, Yemini, Virani.  

- Aleviler daha bașka kișilikleri de kutsarlar ve onların eserlerini 
inançlarının kaynakları olarak kabul ederler.  Örneğin: Hallac-ı Mansur 
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(10. yy.), Yunus Emre (13. yy.), Balım Sultan (16. yy.), Hilmi Baba (19. 
yy.), Așık Veysel (20. yy.) v.d. 

 
Yol gösterici kaynak Buyruk  
Sembol karakterli Alevi törenleri ve sanatsal deyișlerin etkileșimi ve birbirini 
tamamlamaları sonucu Buyruk(lar) olușmuștur. Buyruk kitabında Aleviliğin inanç 
temellerine yönelik ifadelerin yanında, ibadete yönelik ayrıntılı anlatımlar yer 
almaktadır. Buyruklar 16. yy dan beri var olmakla birlikte zamanla değișik 
varyasyonları ortaya çıkmıș ve zamanın koșullarına uygun olarak geliștirilmiștir. 
Bu nedenle Buyruk, tarihi süreç içinde Alevilerin inanç ve ibadetlerinin 
tanımlarının bir ifadesidir. Buyruk`ta yüzyıllar içinde olușan ve Alevilikte geçerli 
olan inanç ve ibadet esasları, gelenekler, kurallar, ritualler ve törenler yazılı hale 
getirilmiștir. 
Buyruk`un „kitap“ olarak adlandırılması, bu sürecin yani; manevi yașamla ilgili 
birikimin ve zamanla gelișmeye açık olmasının, önemini vurgulamak içindir.  
Aleviler arasında önemi büyük olan Buyruk, genel hatları ile Alevi etiği 
konusunda Aleviler için bir rehber niteliğindedir.  Bu nedenle Buyruk değișik 
varyasyonları ile, Alevilik derslerinde sürekli bașvurulacak vazgeçilmez bir 
kaynaktır.  
 
Kuran ayetlerindeki gizli mesaj ve öğütler  
Aleviler; Hz. Muhammed`e Tanrısal bilginin (kelam) vahiy yoluyla açıklandığına 
inanırlar. Öte yandan, Aleviler bugünkü geçerli olan Kuran metinlerinin önemli 
bir bölümünün orijinal ve güvenilir olmadığına inanırlar.  
Bundan öte Aleviler, Tanrı kelamının bu dünyada insanlara yol gösterici 
olmasını diğer tarihsel yazılı kaynaklara da geçtiğine inanırlar. Bu nedenle dört 
peygamber (Musa, David, İsa ve Muhammed), ve dört kitabı (Tevrat, Zebur, 
İncil ve Kuran) kutsal bilirler. 
Aleviler bir çok Kuran ayetlerinin insanlara verdiği mesajları çözümlemeye 
çalıșırlar. Özellikle „Konușan Kuran benim“ diyen Peygamberin en yakın dostu 
ve damadı olan Hz .Ali`nin önem verdiği ayetler; onun çözümlemeleri ile Aleviler 
için yol gösterici niteliktedir. Bunlar Buyruk`ta da inancın esaslarını ve Alevi 
etiğini tarif etmek için ölçü alınmıștır.  
Aleviler, mesajların Kuran ayetlerinden insanların kendilerinin çıkarmaları 
gerektiğini ve her okunan sözün arkasında çözümlenmemiș bir çok anlamın 
yüklü olduğunu düșünmektedirler. Tanrı kelamının batini geleneğine uygun 
çözümlenmesi her kiși için uzun soluklu bir uğraștır. Bu uğraș bazen ileri 
yașlarda insanları ermișliğe ve enginliğe ulaștırabilir. Alevilik dersleri, algılama, 
hissetme, inceleme ve anımsama yoluyla gerçekleșecek olan özümsemeyi 
tanıtır ve teșvik eder. 
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2. Öğrenme- öğretme yöntem ve teknikleri 
 
Alevilik derslerinin amacı, Alevi öğrencilere Aleviliğin temel anlayıșını 
tanıtmaktır. Böylelikle Alevilik dersleri insanı değerlerin öğrenilmesine doğrudan 
katkıda bulunur. 
Öğrencilerin etnik köken ve ana dilleri ile edindikleri bilgi ve deneyimler Alevilik 
derslerini de etkileyecektir. Bu nedenle Alevilik derslerinde, çok kültürlü 
öğrenme ilke olarak kabul görür. Ayrıca Alevilik derslerinde; karșılıklı 
kabullenme ve saygıya dayalı ayrıca  kimlik ve kișilik geliștirici diyaloga özel 
önem verilir. Alevi kaynakların bu konudaki düsturu „Yetmiș iki millete bir 
nazarla bak“ ifadesidir.    
 
Öğretmenlerin görevi, derslerde öğrencilerin değișik bakıș açılarını sınır 
koymadan ifade etmelerine olanak sağlamaktır. Öğretmenler; eğitimde bu 
tavırları ile karșılıklı saygı ve değișik düșünceyi kabullenme konusunda 
öğrencilere örnek olmalıdırlar. Öğrencilerden gelebilecek hoșgörüsüz tavırlar, 
öğretmen tarafından ortaya konulmalı, yansıtılmalı ve pedagojik yollarla 
yanlıșlıklar giderilmelidir.  
 
2.1 Din dersine yönelik öğrenme yöntemleri 
 
İlkokul ders programında uygun ve etkili öğrenme metotları üzerine anlatımlar 
bulunmaktadır. Öğrenme, bilgi, beceri, duygu ve araçları içeren bütünsel bir 
süreçtir. Bu bağlamda Alevilik dersleri; birbirine bağlı ve așamalı olmak üzere 
dört öğrenme alanını dikkate almaktadır. Bu alanların her birine, öğrenmeye 
ilgiyi ve  yaparak öğrenmeyi simgeleyen ikișer anahtar kavram verilmiștir: 
 
 

- Dıș görüntü/kalıp algılamak ve tarif etmek 
- Duygusallık   hissetmek ve ifade etmek 
- Akıl yolu ile kavrama sormak ve incelemek 
- Ruhani alan   anlamı tanımak ve hedef seçmek 

 
İnsan biliminin (antropoloji) kullandığı bu boyutlu öğrenme sistemi, derslerde  
Alevi etik sistemi olan Dört Kapı öğretisi ile ilișkilendirilir (1.4 e bakınız).  
 
Alevilik derslerinde öğrencilere; dünyayı ve yașamı algılayabilmeleri, merak 
etmeleri, soru sorabilmeleri ve açıklayabilmeleri  için gerekli yeteneklerin 
verilmesine çalıșılır. Bunun için öğrencilerin, tüm duyu organlarını kullanarak 
özgürce ve aralarında tartıșarak öğrenmeye alıșmaları gerekmektedir. Bu 
çerçevede önceden bilinçli olarak hazırlanmıș bir öğrenme ortamı son derece 
önemlidir. Öğrencilerin, dikkatle dinleyerek, farkları algılayarak ve konuya 
yoğunlașarak; Alevilikteki Tanrı ve insan konusundaki kavramları derinlemesine 
kavramaları ve yeniden üretmeleri olasıdır. Alevi müziğinin bu konuda pedagojik 
açıdan önemli bir yeri vardır. 
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2.2 Dersin ișlenișine yönelik temel yaklașımlar 
 
Öğrenciler en iyi örneklerle ve modellerle öğrenirler. Bu metot, ilkokullardaki  
Alevilik derslerinde öncelikle uygulanmalıdır. Gerek bilgi açısından gerek 
duygusal olsun öğrenme, her zaman bir sosyal bir olgudur.  Bu nedenle, 
derslerde kendi bașına bilgi edinmeye yer verildiği kadar birlikte ve iletișim 
içinde öğrenmeye de olanak hazırlanmalıdır.  
 
Öğrencilerin yașam alanlarından ve yönelttikleri sorulardan çıkarak, insanın 
çevre ile, kendisi ile, toplum ile ve Tanrı ile ilișkisini incelemelerine ve 
anlamalarına yardım edecek yöntemler bulunmalıdır.  
 
Alevilik dersleri içeriği ile birlikte öğrencilerin dil yeteneklerinin gelișmesine de 
katkıda bulunur (1.5 e bakınız ). Alevilik dersleri ile,  Alevi inancı ve kültürüne 
özgü bir dil gelișecektir. Alevilikteki Türkçe, Farsça ve Arapça olan temel 
kavramların anlamlarına sadık kalınarak Almanca diline uyarlanması söz 
konusudur (örneğin can « die Seele »). Kendine özgü resimli anlatıma dayanan 
orijinal dilin kavranması ve kullanılması da son derece önemlidir. Öğrenciler 
Alevilik derslerinde, Aleviliğin dilini anlamayı ve kendi duyguları bu dilde ifade 
etmeyi öğreneceklerdir.    
 
Öğrencileri farklı öğrenme gruplarına bölme metodu, Alevilik derslerinde de 
uygulanacaktır. Bilgi düzeyleri ve öğrenme hızları birbirinden farklı olan 
öğrencilerden olușan heterojen bir sınıfta, farklı öğrenme gruplarında birbirine 
yakın öğrencilerin kavrama ve öğrenmeleri daha kolay olmaktadır. Böylece her 
kız ve erkek öğrenci bilgisini ve kavrama yeteneğini geliștirebilme olanağı 
bulacaktır. Farklı öğrenme gruplarında kız ve erkek öğrencilerin kendilerine 
özgü konumları da dikkate alınabilecektir. Öte yandan kız ve erkek öğrencilerin 
birlikte öğrenmelerine özen gösterilmelidir. Farklı öğrenme gruplarında en çok 
bașvurulan ölçü, öğrencilerin kișiliklerini gösterebildikleri ve hoșlandıkları ilgi 
alanlarına uygun (resim yapmak, müzik yapmak, dans etmek, gösteri yapmak, 
taklit etmek) gruplandırmadır. 
Alevilik dersleri okul dıșında da yapılabilir ve yapılmalıdır. Bu konuda cem evleri 
ve Alevi Kültür Merkezleri özel bir öneme sahiptirler. Bu durumda bu ilișkilerin 
öğrencilerin derslerle ilgili bilgilerini artırmalarına yönelik olmasına özen 
gösterilmelidir. Özellikle Anayasada belirtilen devlet okulları ile inanç kurumları 
arasındaki laik sınır korunmalıdır. Bu tür okul dıșı dersler hakkında anne-
babalar önceden bilgilendirilmelidir.   
 
Alevilik derslerinin diğer bağlantısı, diğer inançlara ve mezheplere yönelik din 
dersleridir. Alevilik derslerine paralel verilen diğer din derslerinin olduğu 
okullarda onlarla ortaklașa projeler ve etkinlikler geliștirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Pratikte inançlar ve mezhepler arasındaki farklar ve benzerlikler daha kolay 
ortaya çıkmaktadır. Bu çalıșmalar öğrencilerin kendi durușlarını ve ön yargılarını 
gözden geçirmek ve gerekirse değiștirmek için bir fırsattır. 
Eğer eșit ve aynı düzeyde kabullenmeye dayanıyorsa, bu diyaloglar 
gerçekten orijinal bulușma ve görüșme  ortamı yaratırlar. Diyalog yoluyla 
öğrenmek için ortaklașa bayram ve özel günler (Nikolaus, așure, paskalya gibi) 
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önemli bir fırsattır. İyi bir hazırlık yapılarak, bu günlere katılan farklı inançlardan 
öğrencilerin  kendi gelenekleri ile çelișkiye girmemelerine azami dikkat 
gösterilmelidir. Hatta iyi hazırlanarak diğer ibadet  yerlerini de ziyaret etmek, 
inançlar arası tanıșmak için güzel olanaklardır.  Deneyim alıș veriși ve inançlar 
arası bulușma yoluyla toplumsal barıșa katkı da bulunmak mümkündür. Bu 
bağlamda Alevi öğrencileri iyi bir hazırlıkla kilise ve havraları ziyaret edebilirler. 
Böylesi ziyaretler öncesinde, anne babalara bu ziyaretin sadece bilgi alıș 
verișine yönelik olduğu ve dini tören yapılmadığı anlatılmalı ve buna uyulmalıdır. 
Hangi amaçla olursa olsun, hiç bir öğrenci –velisinin ve kendisinin isteği 
olmaksızın- diğer ibadet yerlerine gitmeye zorlanamaz. 
 
 
2.3 Konuların kurgusuna yönelik prensipler 
 
Alevilik derslerinin içeriği; didaktik açıdan dört temel perspektiften ele 
alınmaktadır. Bu dört perspektif, inanç sistemlerine ve kișisel Tanrı anlayıșına 
kaynak olușturmaktadır. İnsanlar, inançları ve Tanrı anlayıșlarını yașamlarında 
șu perspektiflerden olușturdukları  deneyimlerine borçludurlar:  
 

•••• insanın doğaya (yaratılıș), teknik gelișmeye ve geçmișe olan ilișkisi  
•••• insanın diğer insanlara olan ilișkisi 
•••• insanın kendine olan ilișkisi 
•••• insanın Tanrıya ve inançlara olan ilișkisi. 

 
İnsanın Tanrı doğa anlayıșını belirleyen ve Buyruk`ta açıkça belirtilen bu dört 
ilișki; Alevilik derslerinin temel didaktik yapısını olușturmaktadır. Bu nedenle, 
insanın yașam koșullarını belirleyen bu dört boyutlu ilișki, așağıda geniș olarak 
ele alınmıștır.  
 
2.3.1 Konu alanı 1:  
İnsanın doğaya (yaratılıșa), teknik gelișmeye ve geçmișe olan ilișkisi  
İnsanlar doğanın bir parçasıdırlar. İnsan biyolojik ve anatomik olarak tarif 
edilebilen bireylerden olușmaktadır. İnsanlar șüphesiz doğada, organik parçalar 
olarak diğer sayısız organik parçalarla (hayvanlar, bitkiler) birlikte yașamaktadır. 
Bütün bu parçalar bir arada doğayı olușturmaktadır. İnsanlar canlı varlık olarak 
doğada, doğanın bir parçası olarak bulunmaktadırlar. Buna karșın, akılları 
nedeniyle bireyler ve insan toplulukları olarak, insanlar doğa ile karșı karșıya 
bulunmaktadırlar.  
Biyolojik yapı içindeki akılları sayesinde insanlar; kendi doğalarını ve kendileri 
dıșındaki doğayı birbirinden ayırt edebilirler. Bu nedenle insan; sadece doğanın 
bir parçası olmayıp aynı zamanda; bilinçli olarak kendini çevreleyen doğa ile 
ilișkisini kontrol eder ve bu ilișkinin sorumluluğunu üstlenir. Bu olguyu Alevi 
terimi „can“ en iyi ifade eder. Burada „can“ sadece „canlı“ olmayı değil, insanın 
materyal, düșünsel ve varlıksal realitesini ve gerçeğini ifade eder. İnsan 
böylelikle etkileyen ve değiștiren bir varlık olarak doğada yer almaktadır.    
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İnsanların dünyada manevi ve maddi yönden yapılandırma olanak ve 
sorumluluklarının Tanrı tarafından arzulanmıș olmasını algılamak, Alevilik 
derslerinin ana konularından birisidir.  
Diğer bazı inançlar gibi Alevilik; insanların doğa ile olan ilișkilerinde, doğal 
kaynakların akılcı kullanım ile onları yenileme arasındaki dengenin korunmasını 
amaçlar. İnsanlar, biyolojik olarak varlıklarını sürdürebilmek için doğayı 
kullanmak ve harcamak zorundadırlar. Ekolojik dille bunun ifadesi: İnsanlar 
ancak yașamları süresince doğayı değiștirebildikleri ve yeni kaynaklar 
yaratabildikleri sürece var olabilirler.   
Buna karșılık; insanların harcadıkları doğayı bilinçli olarak –bazen değiștirerek 
bazen de koruyarak- desteklemeleri zorunluluğu vardır. Alevilik, rituallerinde 
insanın doğaya olan bu ilișkisini yașamı destekleyici yönde dile getirir. Bu 
törenlerde insanların bireyler olarak ya da toplum olarak doğaya karșı 
sorumlulukları hatırlatılır. Bu konuda Aleviler Yunus Emre`nin ifadesi ile 
„Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü“ sözünden hareket ederek, doğa 
kaynaklarının israfını „haram“ olarak algılarlar.  
İnsanlık, șimdiye değin tarihte bu sorumluluğunu ne yazık ki yerine 
getirmemiștir.  Zamanımızdaki ekolojik zarar ve yıkıntılar bunu ortaya 
koymaktadır. İnsanların sayısı ve doğa konusundaki bilgileri az olduğu sürece, 
insan eliyle doğaya verilen zararlar yine doğanın kendini  yenileme gücü ile 
giderilmiștir. Bu gün ise dünyanın her köșesine yayılmıș insanların sınırsız 
bilgileri sonucu doğaya verdikleri zararı azaltmak; ancak ortaklașa hareket 
etmekle mümkün olacaktır. Bunun için dinlerin ifade ettikleri doğa karșısında 
insan sorumluluğu, ancak dünya çapında teknik, ekonomik açıdan planlı 
biçimde yapılacak ortaklașa mücadele sonucunda olușabilir. Bu bağlamda, 
doğayı korumak üzerine bilgi sahibi olmak her Alevinin inançsal görevidir.  
 
Böylesi bir doğayı ve geçmiși üstlenen gençler, dünyayı bilinçli yetișkinler olarak 
tanımaya bașladıklarında; doğanın sadece doğal biyolojik bir varlık olmadığını, 
onun insanlık tarafından bin yıllar boyunca geliștirdikleri teknik ile 
değiștirdiklerini (hatta kısmen tahrip etkilerini) kavrayacaklardır. Onlar, doğanın 
insanların geliștirdikleri teknik bilgilerle olușturdukları sosyal ve kültürel yapıya 
doğrudan bağımlılığını öğreneceklerdir. Onlar, önce bunu yașamın doğal bir 
sonucu olarak algılayabilirler. Okulda eğitimin amacı; öğrencilerin bu olguyu 
mümkün olduğunca öğrenmelerini sağlamak ve bunun ötesinde bunun tarihsel 
gelișimini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ancak bu algılama sonucu öğrenciler, 
topluca ve bireyler olarak, doğaya, teknik olanaklara ve kültürel birikimlere olan 
sorumluluklarını yerine getirebilirler. Aleviler bu konuda ancak doğanın bir 
parçası olarak sağlıklı bir ortamda yașamaları halinde, „can“larının Tanrıya 
ulașabileceklerinin bilinci ile doğayı korumaya özen gösterirler.  
 
2.3.2 Konu alanı 2:  
İnsanın diğer insanlara olan ilișkisi  
İnsanlar; karșılıklı olarak aynılıklarının ve aynı zamanda farklılıklarının 
bilincinde olduklarından insandırlar.  
Bizler; insan olarak birbirimize eșit olduğumuzu ancak bireyler olarak 
değiștirilemez ve kopyalanamaz olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinç 
bize, bașkalarını „sen“ ve kendimizi „ben“ olarak algılama olanağı 
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vermektedir. „Ben“ ve „sen“ insanlığın bulduğu ilk adlar olsa gerek. Her 
insan, aynı zamanda bakıș açısına göre değișen „sen“ ve „ben“ dir.  
 
Bunlara üçüncü bir ad gelir ki; bu da „ön addır.  
Alevilik derslerinin önemli bir içeriği; öğrencilere „ben“ ve „sen“ kategorileri ile 
belirlenen bireylerden bilinç ve irdeleme yoluyla yoğrulan kișilik bilincini ve 
kișilerden de kișilerin olușturduğu toplum bilincini vermektir. Alevilik, iki insanın 
olușturduğu ikilikten, sosyal ve manevi bağlılık olușturmayı amaçlar. İki insanın 
bu türlü ilișkisine örnek olarak; erkek-kadın, veli-çocuk, kardeș-kardeș, 
musahip-musahip, talip-pir, yașayan-ölü, ezilen- ezen, yardım eden-yardım 
edilen ilișkisi verilebilir. 
 
İnsanın kendisi ile ilișkisi (3. konu alanına bakınız) yaratılmıșın 
sorumluluğundan söz ediliyorsa, burada insanın diğer insanlarla ilișkisinde; 
ikilikten birliğe dönüșüm vardır. Bu durumda insanlar „sen“ olgusunun bilinci ile  
„ben“ kavramına dönüșüm yaparlar ve „sen“ olmaksızın „ben“in 
olușamayacağını fark ederler. „Yaratılmıș“ olmak bilincinin, „Sen“ (burada 
Tanrıya hitap olarak) olgusundan çıkarak olușabileceği anlașılmalıdır. Bir çocuk 
belirli bir anlașılmalıdır. Bir çocuk belirli bir yașta, aile bağının; anne –babasının 
rızalığı sonucu oluștuğunu ve anne-baba da çocuğa karșı sorumluluklarının 
olduğunu kavrar. 
 
Alevilik bu çerçevede; kișisel isteklerin, birbirine muhtaç olmanın ve karșılıklı 
sorumluluk tașımanın sonucunda; „ben“ ve „sen“ olgularından hareketle değișik 
formlarda öğrenme ve yașama „topluluk“ları olușturmuș ve geliștirmiștir. Bundan 
hareketle; bir ailenin görevi ve dönüșümü, kadın –erkek ilișkileri ve 
sorumlulukları, komșuluk ilișkileri ve nihayet inanç topluluğunun görev ve 
sorumlulukları Aleviliğin ilgi alanları olmuștur ve olacaktır. Burada musahiplik 
kavramına değinilmesi gerekir. Musahiplik; iki ailenin toplum önünde maddi ve 
manevi dayanıșma ve birlikte yașam amacıyla yaptıkları rızalık anlașmasıdır. 
Musahiplik, bu temel amacı koruyarak; tarım toplumundan modern endüstri 
toplumuna geçiș döneminde yeni koșullara uygun çözümleri ile kendini 
yenilerek devam edecektir. Aslında modern bir devlet de – dayanıșma 
prensibine dayanan sosyal sigorta ve sosyal yardımlar dikkate alınırsa- geniș 
anlamda bir musahipliktir, Ve nihayet bütün insanlık, sorumluluk tașıyan tek tek 
kișilerin olușturduğu büyük çapta bir „musahiplik“ olarak algılanmalıdır. 
 
Bu konu alanından hareketle, seçilen konular ve derslerin içeriği; insanların 
değișik toplumlardaki ortak yașamına yönelik olmalıdır. Öncelikle; burada tek 
birey olan  „can“ ile geniș anlamda bir toplum olan „cem“ arasındaki ilișki ve 
iletișim incelenmeli ve Alevi cem töreninin önemi ortaya konulmalıdır. Buna 
ilișkin olarak; tek tek kișilerin gereksinim, istek ve becerileri ile topluluklardaki 
sosyal güçler arasındaki farklılıklar ve nihayet değișik  topluluklar arasındaki 
gerginlikler dikkate alınmalıdır. Bunun için mümkün olduğunca öğrenciler; kendi 
yaptıklarını ve tavırlarını bașkalarının gözü ile değerlendirmeliler; istek ve 
beklentilerinin gerçekçi olup olmadığına arkadașlarının, akrabalarının ve içinde 
bulundukları toplumun perspektifinden bakarak gözden geçirmelidirler. Alevi 
geleneğin bu konudaki çizgisi bellidir: „72 millete bir nazarla bak!“. Her șeyden 
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önce,  „kural“ kavramı ișlenmeli ve belirli kuralların yerleșmesi için buna uygun 
alıștırmaların yapılması gerekmektedir. Bu konuda da bize „rızalık“ kategorisi 
rehber olacaktır. Rızalık; ancak var olan farklılıkları ve çelișkileri algılayarak, 
onların üstünü kapatmadan, karșılıklı anlayıș içinde kabullenerek ulașılan șahitli 
(toplum) anlașmadır. Alevilik derslerinde, genellikle ders bașlangıcında 
sınıflarda rızalık uygulanacaktır. Alevi anlayıșı; kișilerin toplumla dinamik ve 
diyalektik bir „rızalık“ kurmalarını ve sürekli yenilemelerini amaçlamaktadır.  
 
2.3.3 Konu alanı 3:  
İnsanın kendisi olan ilișkisi 
 
İnsanlar, kendi kendilerine binlerce yıldan beri “ben kimim?” sorusunu sormușlar 
ve sormaktadırlar. İnsanlar “ben kimim?“ sorusunu (kendilerini obje yerine 
koyarak) kendilerine dıșardan bakmaya bașladıktan sonra sorabilmișlerdir. 
İnsan; özne olușunu unutmadan, kendini așarak yani kendini “obje/nesne” 
olarak görmeye bașladıktan sonra bugünkü “insan” kavramı olușmuștur. Bu 
șekilde; insanın birbirini doğrudan etkileyen özne (subje) ve nesne (obje) ilișkisi 
sonucunda  “kimlik” olușur. Kısaca; kimlik insanın kendisinin, kendi üzerine 
olușturduğu “resim”dir. Kimliğin temel tașı, kișinin ya da toplumun kendi 
kendisini tarif etmesidir.  
 
İnsanın kendisi ile ve bașkaları ile olan bu dönüșümlü ilișkisi, onu duygusal bir 
varlık yapar. Kiși ancak bașkalarında gördüğü kendi yansıması ile kendi 
davranıșlarını değerlendirebilir. Böylelikle örneğin sevgi ve kin olușmaktadır. 
İnsan sadece diğerlerindeki (aynası) akisi (görüntüsü) yoluyla kendini nesne 
olarak karșıdan bakarak değerlendirebilir; insan içinde yașadığı doğa 
bağlamında kendi yaratıcılığını fark edebilir ve insan ancak Tanrıyı algılarsa, 
yaratılmıș olarak kendine ve diğer yaratılıșa karșı sorumluluk üstlenebilir. 
Burada; insanın kendisi ile ilgili bilinci ve kendisi ile olan rızalığı (barıșıklığı) 
önem kazanıyor. Alevi anlayıșına göre insan, Tanrının insanları sevgi ile 
yaratılanların en güzeli olarak yaratmıș olduğu inancı sonucu, güven ve güç 
toplar. Aleviler bu konuda “kendini tanı ve kendini kabullen!” derler. 
Aleviliğin en çok üzerinde durduğu konu; özne ve nesne olarak insanın kendini 
tanıması ve geliștirmesidir. Alevilikteki  “yaratılmıș” kavramı, insanın “nesne” 
olușumunu ve “can” kavramı ise insanın “özne” olușunu ve aklı sayesinde 
yaptıklarının sorumluluğunu algılayan bir “özne” olarak yaratıldığını ifade eder. 
Bu özellik, her insanın bir “can” olușu sonucu “özne” olan yaratıcının özelliği ile 
de örtüșür. Bu nedenle her insanda bir parça hakikat saklıdır. Aleviler bunu 
“Hak ile Hak olmak” diye ifade ederler. Yerinde durmak ve değișmek, 
yönlendirmek ve idare edilmek, çalıșmak ve tembel oturmak gibi karșıtlıklar 
derslerde incelenecektir. Değișmeye örnek olarak; bireyin sorumluluk 
üstlenmesiyle kișileștiğini ve giderek beden, duygu ve akılın “can” olup 
olgunlaștığını verebiliriz.    
 
Bu konu alanından hareketle, her durumda Alevilik perspektifinden kișinin 
kendisi ile çalıșması, bilinçli olarak kimliğini algılaması derslerde ișlenebilir.  
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2.3.4 Konu alanı 4:  
İnsanın Tanrıya ve inançlara olan ilișkisi. 
İnsanın Tanrı tarafından yaratıldığına olan inanç; Aleviliğin temel 
tașlarından biridir. Alevilik bir çok diğer dinlerle birlikte bu inancı paylașır. 
Burada Alevi inancının ayrıcalığı, insanı „can“ olarak Tanrının bir parçası yani;  
„Hak insanda“ olarak algılamasıdır. „Can“ içinde Tanrı her zaman nazırdır (var 
ve hazırdır). Bu anlayıșla insan, Tanrı varlığına aittir. Bu ait olma inancı, insanı 
mutlu ve minnettar yapar. O, Tanrıya ait olmakla birlikte, aynı zamanda da 
Tanrıya göre inanılmaz ve tarif edilmez biçimde küçük olduğunun farkındadır. 
Her zaman ve her durumda, ne kadar büyük ișler bașarırsa bașarsın; Tanrı 
bütün zamanlarda daha büyüktür, Tanrı evrendeki her șeyde mevcuttur. Kadın 
–erkek, çocuk –yetișkin, dinli-dinsiz ayırımı yapmadan her insan için geçerli olan 
Tanrıya aitlik  kanaati, durağan ve değișmez olmayıp; bilgiye ve olgunlașmaya 
bağlı olarak gelișir ve yaratıcının parçası olarak, kendini yenileyen durumuna 
gelir. O, bir özne ve aynı zamanda gelișmenin bir nesnesidir. (Gah çıkarım 
gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni.  
Nesimi)    
Aleviler için Tanrı sadece „var olușunu tamamlamıș“ değil, aynı zamanda 
„sürekli olușan“dır ve bu olușmaya her insan katkı sunar. Olușmak ve olușmaya 
katkı sunmak, Alevilikte her insanın kendine yönelik ve her insanın toplumuna 
yönelik sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelir. Alevilikte insan, Tanrının 
emirlerini uygulayan edilgen kul değil, sorumluluk üstlenerek olușuma katkı 
sunan etkendir. Bu nedenle de insan; „kainatın aynasıyım“ diyebilmektedir. 
İnsanın Hak ile, „can“ın Hak katına dönmesine kadar devam eden sorumluluğa 
dayalı bir ilișkisi vardır. Bu nedenle Aleviler, „can“larının Hakka ulașması için ve 
Hak ile bir olması için dua ederler. Alevi ibadetinin amacı; Hakkın yakınına 
ulașmak, O`ndan uzak kalmamak içindir.  
 
Amaç, bir yașam boyunca ya da diğer yașamda Hak katına ulașmaktır. Bu 
amacı gerçekleștirmek için sadece tek bașına inanmak yetmez, bunun örneğin 
musahiplikle diğer insanlarla birlikte daha kolay olacağı düșünülür. Bütün 
insanları sevmekle, özellikle de sevgiye muhtaç olanlara sevgi göstermekle, 
insan önemli bir sorumluluğu yerine getirmiș olur. Alevi anlayıșına göre, Hak 
insanları, onların birbirlerini sevdikleri oranda sevmektedir. İnsanlar arasındaki 
sevgi, onların Tanrı`nın parçaları olmaları ve sevgiyi artırmaları nedeniyle, aynı 
zamanda Tanrı sevgisidir. Aleviler bu konuda „Halka hizmet Hakka hizmet“ 
derler. 
 
„Hakla Hak olmak“; sorumluluk üstlenmeyi, sevgi üretmeyi, insanlar arasında 
barıșı korumayı ve düșmanlıkları barıșa çevirmeyi gerektirmektedir. Ancak tarih 
bize; dinlerin barıșı korumadıkları ve sık sık savașlara alet olduklarını 
göstermektedir. Dinlerin temel görevleri, dünyanın bir çok yöresinde artan 
șiddete karșı insanları sürekli uyarmaları ve barıșa hizmet eden pratik adımları 
atmalarıdır.  
 



 17

Bu konu alanında; öğrencilere “Ne, ne zaman ve niçin yapılmalıdır?” bağlantısı 
kurularak sorumluluk duygusu verilmelidir. Sorumluluk; insanların birlikte barıș 
içinde yașamaları için, kișisel ve toplumsal hak, adalet ve özgürlüklerin 
korunması için yerine getirilmelidir.    
 
2.4 Konu ve öğrenme alanları: Konulara genel bakıș 
 
İçerik yönünden dört konu alanı ders konularının belirlenmesinde belirleyici 
olmaktadır.   
 
Konuları somut olarak belirlemek için așağıdaki öğrenme düzeyleri ile 
konu alanları (2.1 e bakınız) birbirleri ile ilișkilendirilmelidir.  
 

• Dıș görüntü/kalıp  algılamak ve tarif etmek  
• Duygusallık alanı  hissetmek ve ifade etmek 
• Akıl yolu ile kavrama sormak ve incelemek  
• Ruhani alan  anlamı tanımak ve hedef seçmek 

 
Alevilik öğretisinin ișlendiği dört konu alanı (2.3) öğrenme-öğretme teorisine 
uygun olarak bu öğrenme düzeyi ile öğrenme pratiğini (derslerin içeriğini) 
olușturmaktadır.  
Alevilikte, öğrenme düzeyine; „su ve kaynağı“ anlatımı örnek verilebilir: 
 

•••• Kaynaktan çıkan ve duyu organlarımızla algıladığımız su (dıș görüntü), 
•••• Güzel sesleri ile insana rahatlık vererek akan su  (duygusallık alanı), 
•••• Yönlendirilerek dağıtılan ve tarımda üretim yaptıran su (akıl yolu ile 

kavrama), 
•••• Bir gölle ya da denizle birleșen su (manevi/ ruhani alan). 
 

Suyun dönüșümünü tamamlamak için, buharlașarak yeniden yeryüzüne yağmur 
olarak yağdığını ve belirli bir süre sonra aynı kaynaktan çıkmaya bașladığını 
„sonsuz dönüșüm“ olarak adlandırıyoruz. Aynen, aslından gelen ve belirli bir 
süre yeryüzünde yașadıktan sonra yeniden Hak`ka dönen „can“ örneği gibi. 
Yunus Emre  (Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil)“ demiștir.  
 
Dört ana konu alanının ve dört öğrenme düzeyinin ilișkilendirilmesi sonucu; 
karșımıza konuların analizini ve yapısını kolaylaștırıcı bir „çizelge“ ortaya 
çıkmaktadır.  
Bu çizelge; her konuya içerik yönünden farklı bakmayı ve karıșık içerikleri 
birbirinden ayırmayı ve birbiriyle olan bağlarını her an görmemizi sağlamaktadır.  
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Ders Ünitelerinin analizi ve değerlendirmesine yönelik çizelge 
 

(Ünitenin adı) 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), 
teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 
 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
algılamak  
tarif etmek 

 
Konuya bakıș 
(alt konu) 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

Duygusallık 
alanı 
Hissetmek, dile 
getirmek 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
Soru sormak, 
incelemek 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Ruhani alan  
Anlamını 
kavramak, 
Amaç 
belirlemek  

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Konuya bakıș 
 

 
Bu çizelge dersler kapsamında ișlenecek kapasiteden çok daha fazla bakıș 
olanakları vermektedir. Bu nedenle ders pratiğinde konulara bakıșlar derslerin 
kapsamına uygun olarak ve öğrencilerin algılama yeteneklerine bağlı olarak 
seçilmelidir. Bu konuda 3.5 bölümünde bilgiler verilmekte ve öneriler 
yapılmaktadır.  
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3. Konu merkezli yaklașım ve dersin bölümleri 
 
3.1 Konu merkezli yaklașım 
 
Alevilik derslerinde içerik, ana konulara göre sistemli bir șekilde ayrılır. Bu 
șekilde, öğrencilerin Alevi öğretisini, uygulamasını ve yakın çevrelerindeki 
gelenekleri kavramaya yarayacak ilișki ve etkileșim ağları olușturulur.  
 
Burada konuların seçiminde izlenen amaç, çok boyutlu değerleri ve kavramları 
değișik perspektiflerden bakarak, öğrencilere açık uçlu sorularla öğrenmeye 
yöneltici pedagojik ivmeler kazandırmaktır. Konular ne kadar çok, öğrencilerin 
yașam çevrelerinden ve ilgi alanlarından seçilirse o kadar çok öğrencileri sarar 
ve onlara haz verir. 
Bu bağlamda, bir ritual (musahiplik töreni) ya da bir yapıt (örneğin cem evi) tek 
bașına bir konuyu olușturmaz.  Bu durumda; didaktik sorularla ve perspektiflerle 
ilișkilendirilmelidir. Örneğin, konunun adı,  cem evi yerine anlamlı ve önemli 
yapıt: cem evi șeklinde genișletilmelidir.   
 

Alevilik derslerinde konu merkezli yaklașımdan amaç; 
 

•••• Yukarıda açıklanan yapıya uygun olarak seçilen bir yașamsal durumu 
bilinçli olarak seçilmiș sorularla ve bakıș açısından ele alarak ve 
öğrencilerin katılımını sağlayarak konunun belirlenmesidir; (konu adı) 

 
•••• Dersin, öğrenme yönelik yönlendirici sorularla ve öğrencilerin 

gözlemleriyle konuların bir sistemli bir yapıya kavușmasını sağlamaktır; 
(konu ünitesi ya da ders ünitesinin belirlenmesi); 

 
•••• Böylesi bir ders ünitesinin zaman dilimlerine ayrılarak ve kendi içinde 

zaman sıralaması belirlenerek ișlenmesidir – (zaman dilimlerine ve alt 
bașlıklarına uygun ders saatleri dizisi); 

 
•••• Ders saatleri dizinden; zaman ve içerik boyutları ile bir ders saatini ele 

alarak yapısını belirlemektir- (ders saati);  
 

•••• Her ders saatinin bașında, konu ünitesine (soru ya da hipotez olarak) 
anlamı ve bağlantıları ortaya koymak ve ders saati sonunda yeniden 
çıkıș noktasına bağlantı kurmaktır. 

 
3.2 Dersin Bölümleri 
 
İlkokullarda, Alevilik dersleri, 28 ders (konu) ünitesinden (TE) olușmaktadır.   
 
Bu belirlenen ünitelerin, ön görülen çerçevede derslerde ișlenmesi gerekir. Bir 
ders yılında belirlenen konu ünitelerinin sırası, öğrenim koșullarına uygun olarak 
değiștirilebilir.  
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Konu ünitelerinde, içerik bakımından farklı alanlara ağırlık verilmiștir. Konu 
ünitelerinde üç ana alan ilișkilendirilmiștir: 
 

•••• Bazı konu ünitesinde öğrencilerin günlük yașantılarındaki örneklerde, 
Alevi öğretisinin temel öğelerinin varlığı ortaya konulur. 
Alan: İnsan (yașanan ve algılanan yakın çevre) 

 
•••• Bir çok konu ünitesinde Alevilik inancına ilișkin bilgilerden yola çıkarak 

bunların günlük yașamdaki belirti ve görüntüleri ortaya konulur.  
Alan: Yol (inanç bilgisi) 

 
•••• Bazı konu ünitelerinde ise günlük yașamla, Aleviliğin yașam biçimi iç 

içedir.  
Alan: Mekan ve düzen (görevler, manevi ortam ve görenekler) 

 
Bu üç ayrı alanın derslerde ilișkilendirilmesi; Alevilik derslerinin, öğrencilerin 
günlük yașamları ve ilgileri ile Alevi öğretisini bir bütün olarak ele almayı ve 
öğrencilere yașantılarında doğrudan kullanabilecekleri somut  bilgileri ortaya 
çıkarmayı öngörmektedir.  
 
Bu ilișkilendirme prensibi hem tüm öğrenim planı için hem de tek tek konu 
üniteleri için geçerlidir. Alevilik derslerinde, hem öğrencilerin yașamlarını dikkate 
almayan sadece teorik bilgiler, hem de Aleviliği dikkate almayan sadece sosyal 
ve etik bilgiler vermekten kaçınılmalıdır.   
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3.2 . ALEVİLİK DERSLERİ DERS ÜNİTELERİ 
 
(1-4 sınıflar için) 
 
 
 
 
 
 
 insan 

 
mekan(yuva)/düzen  
 

yol 
 

1. sınıf 1.“Birbirimizi 
tanıyoruz“ – Diğer 
derslerle birlikte proje 
çalıșması 
2. „ailem“ 

3. „cem evi- önemli bir 
mekan “ 

4. „yol izlemek“ 
 
5.“Ali yolu“ 
 
6. „Yetiș! – ya Hızır“ 

 
Önemli gün 
Yönlendirici bakıș: 

7. Önemli günleri kutluyoruz. “Hz. Ali`nin doğum günü- Nevruz“ 
görmek ve merak etmek 

 
2. Sınıf 8. „Ben ve bașkaları - 

komșuluk“ 
 
9. „oyunla öğrenmek 
ve öğrenerek 
oynamak“ 

10. „Semah“ 
 
11. „ben ve bedenim“ 
 

12. „Allah evreni ve 
yașamı nasıl yarattı?“ 
„Yaradılanı  severiz 
Yaradandan ötürü“ 
„ 
13. „Hacı Bektas ve 
doğa sevgisi 

 
Önemli gün 
Yönlendirici bakıș  

14. Önemli günleri kutluyoruz. “ Hacı Bektaș Șenlikleri“ 
öğrenmek ve yenilik yapmak 

 
3. Sınıf 15. „yardım etmek ve 

yardım istemek“ 
 

16.“ Muharrem: oruç 
ve anmak“ 
17. „ Lokma“ 
 

18. „Ehl-i Beyt“ 
19. „üzüntü ve sevinç 
20. „12 İmam“ 

 
Önemli gün 
Yönlendirici bakıș 

21. Önemli günleri kutluyoruz “ Așure ve kurban bayramı“ 
yardım etmek ve güçlendirmek 

 
4. Sınıf 22. „bașkalarının 

hakkına saygı“ 
 
23. „kuralsız oyun 
olmaz“ 
24. „anlașmazlık  ve 
uzlașma“ 

25. „Yolumuzu 
öğreniyoruz -Cem“ 
 
26. „12 hizmet“ 
 
 

27. „İnançlar arası 
diyalog- Müslümanlar-
Hıristiyanlar ve 
Museviler 
 
 

 
Önemli gün 
Yönlendirici bakıș 

28. Önemli günleri birlikte kutluyoruz: “Hıdırellez ve Paskalya“ 
paylașmak ve katılmak 

 

Alevi öğretisinin temelleri 

Almanya`daki yașam koșulları 
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Burada her sınıf için verilen konular, o sınıfta ișlenmeli, ancak gerekli 
görüldüğünde konu sıralaması değiștirilebilir. Özellikle Alevilikteki önemli 
günler,  o yıldaki tarihlere uygun olarak ișlenebilir. 
 
3.4  Yönlendirici prensipler 
 
Her sınıf için belirlenen konu ünitelerinde öğrenciler, somut açılardan 
yönlendirilirler: 
 

•••• 1. sınıf: görmek ve merak uyandırmak 
•••• 2. sınıf: öğrenmek ve yenilik yapmak 
•••• 3. sınıf: yardım etmek ve güçlendirmek 
•••• 4. sınıf: paylașmak ve katılmak. 

 
Bu yönlendirici eylemler, çocukların öğrenme ve kavrama yetenekleri ile birlikte 
derslerin içeriğinin hazırlanıșında dikkate alınır. Sınıflar için farklı farklı 
belirlenmiș bu eylemler; ders saatlerinin içeriğin konu ünitelerinin içinden 
seçiminde de önemli bir kolaylık getirmektedir. Bundan bașka bu eylemler, 
öğrencilerin deneyimlerini ve yașam koșullarını içerdikleri için ders ünitelerinde 
kendi bașlarına da içerik olarak ișlenebileceklerdir.  
 
3.5 Ders (konu) ünitelerinin didaktik yapıları (TE) 
 
Her ders ünitesi, 2.3 de belirtilen konu alanlarına ve 2.4 de anlatılan öğrenme 
düzeylerine uygun olarak kurgulanır. Böylece her ders (konu) ünitesi, 16 ayrı 
konu perspektifine ya da alt konulara ayrıștırılmıș olur. Bu 16 ayrı alt konuların 
ișlenmesine ilișkin bu ders planında bilgiler verilmiștir.   
 
3.5.1 Konular ve alt konuların ders planındaki durumları  
 
Her ders ünitesinde belirlenen 16 alt konu, öğretmenler için bağlayıcı olmayıp 
dersin akıșı ve yöntemine ilișkin yol gösterici olarak düșünülmüștür. 
Öğretmenler ders planı ekinde verilen bu alt konuları; geliștirebilirler, ekler 
yapabilir ve yeni varyasyonlar ekleyebilirler. Bu türlü ekler ya da varyasyonlar 
her sınıf için  öngörülen içeriklere ve 3.4. de belirtilen yönlendirici eylemlere 
uygun olmalıdır.  
 
Bazı bilgiler ve kavramlar,  birden fazla ders ünitesinde ve hatta bir ders 
ünitesinde birden fazla alt konu olarak ele alınmaktadır. Her konuya bakıș (alt 
konu) içeriği, sadece konu çizelgesindeki yeri ile sınırlı değildir.  Her alt bașlık 
(her konu ünitesinde toplam 16 alt konu var), bulunduğu koordinatlara göre yani 
konu alanlarına (insan-doğa, insan-insan, insan-kendisi, insan-Tanrı) ve 
öğrenme düzeylerine (dıș görüntü, duygusallık, akılla kavrama, ruhani alanı) 
göre değișik anlamlar kazanır.  
Her alt konuda verilmiș olan sözcükler, kavramlar ve adlar (WBN) 28 ders 
ünitesinin her birinde bağlayıcı olarak belirtilmiștir.   
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3.5.2 Sınıflara göre öğrenme alanları 
 
Așağıdaki 28 konu ünitesi, derslerin hazırlığı için gerekli olan plan çizelgesi 
olarak algılanmalıdır. Bu ünitelerde her konuya ilișkin, 5-6 ders saatini 
kapsayacak ders saati dizisinde ișlenebilecek içerikten  daha fazlası yer 
almaktadır.  
Çünkü;  
 

• ders hazırlığı esnasında konu ile ilgili tüm perspektiflerin  öğretmenin 
önünde olması, dersin içerik kalitesini artıracak ve öğretmene yıllık plan 
yapması için didaktik analiz yapma olanağı sağlayacaktır; 

 
• her sınıfta ders saati dizileri șeklinde ișlenecek konu ünitelerinde 

sıralama yapılmamıștır.  Böylece, ders planlamasında her ders saatleri 
dizisinde konu üniteleri arasında içerik (öğrenileni tekrar etmek, yeni 
konuya bağlantı kurmak, kolaydan zora doğru dönüșümlü 
ilișkilendirmeler) açısından birbirinden farklı yeni ağırlıklar olușturmak 
mümkündür. 

 
• Somut ders konuları (ders ünitesi, ders saatleri dizisi ve ders saati) her 

öğrenci grubunun yașam koșullarına, ilgi alanlarına ve becerilerine ve 
bilgi durumlarına göre değișken seçimi gerektirmektedir.   
 

Alt konuları sınıflara göre belirlemede ve gereğinde en aza indirgemede ölçü 
her sınıf için belirlenen yönlendirici bakıș (görmek, değerlendirmek, hissetmek, 
sorgulamak v.s.) ya da eylemlerdir. Bu eylemler, soyut ve karmașık ders 
içeriğinin seçiminde öğrencilerin öğrenme ve kavrama becerilerini dikkate 
almayı kolaylaștırır. Basitten karmașıklığa ve somuttan soyuta geçiș, dört 
değișik öğrenme düzeyinde açıkça görüldüğü için; konulardaki içerik ağırlığı ve 
konuların indirgenmesinde bu öğrenme düzeyleri (dıșsallık, duygusallık, akıl 
yolu ile kavrama ve ruhani alanı) ölçü olmalıdır. Alt konuların seçiminde bunun 
anlamı șudur;  

• 1. sınıfta (yönlendirici bakıș: görmek ve merak uyandırmak) öncelikle 
öğrenme düzeylerinden dıș görüntü/kalıba (algılamak ve tarif etmek) ve 
duygusallık alanına (hissetmek ve ifade etmek) yönelmelidir. 

• 2. sınıfta (yönlendirici bakıș: öğrenmek ve yenilik getirmek) da öğrenme 
düzeylerinden (hissetmek ve ifade etmek) hitap etmek ve yöntem olarak 
iyi hazırlanmak koșulu ile öğrenme düzeyi olan akıl yolu ile kavrama 
(anlamak ve nedenini bulmak) kullanılmalıdır.  

• 3. sınıfta (yönlendirici bakıș: yardım etmek ve güçlendirmek) öğrenme 
düzeylerinden dıș görüntüyü/kalıbı algılama, duygusallık alanın yanı sıra 
ağırlıklı olarak akıl yolu ile kavrama ve öğrencilerin öğrenme koșullarına 
bağlı olarak iyi bir hazırlıkla 4. öğrenme düzeyi olan  ruhani alanı (anlamı 
tanımak ve hedef seçmek) da kullanılmalıdır.  

• 4. sınıfta (yönlendirici bakıș: paylașmak ve katılmak) öncelikle öğrenme 
düzeylerinden akıl yolu ile kavrama ve ruhani alanı dolaylı olarak da dıș 
görüntüyü algılama ve duygusal alan derslerin ișlenmesinde 
kullanılmalıdır.  
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Bu kategoriler; ders planı ve hazırlığı için yardım ve yol gösterici olup zorunluluk 
olarak algılanmamalıdır. Örneğin; eğer öğrencilerin öğrenme düzeyleri uygunsa; 
1. ve 2. sınıflarda da akıl yolu ile kavrama ve ruhani alanları öğrenmede 
kullanılmalıdır.  
 
Her șablon ya da çizelge sınıflara özgü uygun alt konuların seçiminde önerileri 
içermektedir. Bu öneriler çoğu zaman ders ünitelerinde kalın çizgiler içine 
alınmıștır.  
 
3.5.3 Sınıflara göre konu alanları 
 
Derslerde konu alanlarına (insan-doğa, insan-insan, insan-kendisi, insan-Tanrı) 
verilmek istenen ağırlıklar, alt konuları belirlemek ve örneklemek için bir yol 
olabilir. Alt konu ya da kavramlarla verilmek istenen içerik bağlantısına uygun 
olarak, konu alanı seçilir ve örneklemeler yapılabilir. . Örneğin; “Rücksicht yani 
bașkalarının hakkına saygı“ alt konu olarak  1. TE ders ünitesinde (birbirimizi 
tanıyoruz) 2. konu alanında (insan-insan ilișkisi) önerilirken;  22. TE ders 
ünitesinde (saygı göstermek) hem 1. konu alanında (insan-doğa ilișkisi) hem 
de 2. konu alanında (insan-insan ilișkisi) önerilmektedir. 
 
Hazırlanmıș 28 konu ünitesinde, konular arasındaki bu tür bağlantıları kurmaya 
ve basit düzeye indirgemeye yönelik bazı örnekler verilmiș, ancak diğer 
nesnel koșulları de dikkate alarak  bir çok konunun anlașılır hale 
getirilmesi, öğretmenlere bırakılmıștır. Konu ünitelerinde verilen örneklerin 
dıșında kalan alt konuların ișlenișinde, en fazla iki didaktik öneri 
yapılmalıdır.  
 
Dört konu alanının (insan-doğa, insan-insan, insan-kendisi, insan-Tanrı) her 
birinin, bir sınıfta  en az bir defa dersin ağırlık konusu yapılması zorunluluktur.  
 
 
3.5.4 Ders ünitelerinin kapsamı 
 
Genelde, bir ders ünitesinin ișlenmesi için belirlenen ders saati dizisi (3.1),  4- 6 
saat arasında kalmalıdır. Bu sınırlama hem pedagojik hem de öğrenme 
psikolojisi açısından gerekmektedir: Her ders ünitesi konusunu, öğrenciler 
hafızasında bașlı bașına bir bütün olarak yer almalıdır. Bu türlü tamamlanmıș 
öğrenme șekli; bilgiyi bellekte tutabilmek için en uygun yöntemdir. Ancak dersin 
okul dıșına (2.2) tașınması durumunda, ders saatleri sayısı artabilecektir. 
 
Alevilik derslerine haftada iki ders saati ayrılmıș olması nedeniyle, 7 konu için 
her okul yılında toplam 70 ders saati yapılabilecektir.  Her konu ünitesi için 6 
saat ayrılması halinde, sınıf dıșı inceleme ve projeler için geriye 28 ders saati 
kalmaktadır.  
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[28 ders üniteleri] 
(Sayfa 27 den itibaren ekte verilmiștir.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bașarının değerlendirilmesi 
 
5.1 Değerlendirme (ölçme) yöntemleri 
Bir değerlendirme yapabilmek için ölçme yöntemleri belirlenmiș olmalıdır. Genel 
olarak değerlendirmeye, șu ölçüm faktörleri etki etmelidir:  
 

(1) Öğrenme sürecinde elde edilen bilgiler: akılda tutma becerisi, 
ilișkilendirme becerisi ve bağlantı kurabilme becerisi. 

(2) Öğrencilerin derste ișlenen konu ve durumlara olan ilgileri, örneğin 
projelerde görev üstlenmek gibi.   

(3) Öğrencilerin derslerde aktif olușları ve dersin içeriğini kendi yașantı ve 
deneyimleri ile ilișkilendirmeleri (anlatımla ile ortaya çıkarmak). 

(4) Derslerdeki sözlü anlatımlarında öğrenilen kavramları kullanıp 
kullanmadıkları (5.2) 

(5) Öğrenci ürün dosyası (portfolyo), poster, ödev defteri, proje dosyası gibi 
öğrenilen konular ve projeler üzerine yazılı ürünler.  

(6) Öğrencinin derslerde diğer öğrencilerle ortaklașa çalıșmaya istekli olup 
olmadığı.  

Sözcükler, kavramlar ve adlar  
(WBN- Almanca açılımı: Wörter- Begriffe- Namen)  
Konu üniteleri (TE), bașarının değerlendirilmesinde içerik bağlamında önemli bir 
ölçüttür. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar 28 konu (ders) ünitesin her biri  bu ders 
planında 16 alt konu ile geliștirilmiștir (4.). Bunu yönelik didaktik yapı bu ders 
planında (2.3) de açıklanmıștır. Her ders ünitesi ile ilgili didaktik yapıda; içerik 
yönünden önermeler yanında, her 16 alt konu ve perspektifle ilișkili temel 
bilgileri tarif eden sözcük, kavram ya da ad  verilmiștir. Derslerde öğretilmiș 
olan; bu sözcük, kavram ve adları öğrenciler kalıcı olarak öğrenmiș olmalıdırlar. 
Öyle ki; öğrenciler öğrendikleri bu kavram ve sözcükleri, daha sonra öze inerek 
(açıklama ve anlatım șeklinde) tarif edebilmeliler ve uzun süreli olarak sözcük 
hazinelerine yerleștirmiș olmalıdırlar.   
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5.2 Bașarının değerlendirilmesi 
Alevilik derslerinde bașarının değerlendirilmesinde; öğrencilerin sözlü ve yazılı 
tüm anlatımları dikkate alınmalıdır. Derste öğrenilen bilgiler ve öğrencinin derse 
olan ilgisi verilecek nota temel olușturmalıdır.  
 
Öğrencilerin inanca ve ibadete yönelik tavırları ve inanç dereceleri verilecek 
notun bir parçası değildir, nota etki etmemelidir.   
 
Öğrencilerin, nota etki edecek anlatımları, ders planına temel olușturan dört 
öğrenme düzeyine uygun olarak değerlendirilmelidir. Bunun sırası 2.4 de 
verildiği gibi dıș görüntü/kalıp, duygusallık alanı, akıl yolu ile algılama, ruhani 
alanı șeklindedir.  
 

(1) Kendine özgü anlatma becerisi: Kendi algıladığı veya kendi ürettiği 
içeriği gözleyebilmek, açıklayabilmek ve anlatabilmek (kabul edilebilir-
orta). 

 
(2) Öğrendiklerini kendi yașamına uyarlama becerisi: Öğrendiği bilgi ve  

görüșleri kendi yașamı ile ilișkilendirebilmek ve diğer bilgileri de dikkate 
alarak görüșlerini genișletebilmek (orta). 

 
(3) Öğrendiklerini genele uyarlama becerisi: Konularla ilgili bilgileri bilinçli 

olarak inceleyebilmek ve elde ettiği sonuçları diğer alanlarda da 
kullanabilmek (iyi). 

 
(4) Yaratıcı düșünme becerisi: Öğrendiklerinden çıkarak, sebep sonuç 

ilișkilerini ortaya koyarak her alanda uygulanabilir yeni düșünceler 
üretmek (pekiyi) 

 
Her öğrencinin ders ve ders dıșındaki üretkenliği yukarıdaki beceri 
kategorilerine göre değerlendirilmelidir. Öğrencinin ortaya koyduğu ürün ne 
kadar çok boyutlu (yüzeysel olmayıp derinlemesine) ise, ulaștığı öğrenme 
düzeyi o kadar yüksektir ve verilecek not da o derece daha iyi olacaktır. 
Öğrenmeye yönelik gelișmenin derecesi, öğrencinin ödev defterine, öğrenci 
öğrenme raporlarına ișlenir.   
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İlk Okullar için Alevilik Dersleri Ders Üniteleri 
 
1. Sınıf için Ders Ünitesi  

Yönlendirici Bakıș: „görmek ve merak etmek“ 
 

TE 1 
„Birbirimizi 
tanıyoruz“ 

Diğer derslerle 
birlikte proje 
çalıșması 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Öğrenciler kendini 

tanıtırlar: 
„.`da oturuyorum.“. 
„Anne-babam 

(büyük anne-babam) 
……yașadılar.“ gibi 
 
 
 
 
 
WBN: „evimiz“, „dıșarısı“ 

 
Ders 
bașlangıcında ve 
sonucunda 

selamlașmayı ve 
selamlașırken, 
karșıdakinin adını 
söylemeyi belirtmek 
Selamlașma yöntemlerini 
öğrencilerle denemek. 
 
Bir tanıșma oyunu 
göstermek ve uygulamak 
WBN: „selam“, 
„merhaba“ 

 
Öğrenciler 
anlatıyor: 
„Sabahları okula 

geldiğimde uykumu almıș 
oluyorum, ama 
bazen………..“  
Sabahları uyanmak ve 
yataktan kalkmak zor mu 
kolay mı 
 
 
WBN: „çaba sarf etmek“, 
„uykusunu almıș olmak“ 

 
Öğrenciler 
anlatıyor: Cem 
evinde sela-

mlașma nasıl yapılıyor? 
Dini selamlașma formları 
var mı 
 
 
 
 
WBN: „așk- niyaz“, „Hü! 
erenler“, „canlar“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Öğrenciler, yeni 
bir ortam olan 
okulu anlatırlar. 

Diğer dinlerden olan 
çocuklarla birliktelik 
üzerine duygu ve 
düșünceler.  
 
WBN: „Yakın çevre “ 
 

 
Okulda, okul 
yolunda ya da ev 
de bizi sevindiren 

ya da üzen (sinirlendiren) 
kișiler/ öğrenciler üzerine 
konușmak.   
 
 
WBN:  „hoșlanmak“/ 
“hoșlanmamak“, 
„arkadaș“, „dost“ 
 

 
Okulda her șey 
yeni: „Okulda 
kendimi biraz 

yabancı hissediyorum.  
 
 
 
 
WBN:  „ben“, 
„yabancı“, „rahat 
hissetmek“ 
 
 

 
Tanrı selamı ile 
görüșmede ve 
ayrılmadaki 

duygularımız nelerdir? 
„can“ olarak adlandırmak 
ne gibi bir duygu verir?  
 
WBN: “Tanrı selamı“, 
„can“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Küçük çocukların 
neden okula 
gittikleri üzerine 

öğrencilerin görüșleri ve 
düșünceleri 
 
 
 
 
WBN: „yaș, doğum tarihi“ 

 
Sınıfta birlikte 
olduğumuz sürece 
uymamız gereken 

kurallar üzerine görüșler.  
 
 
 
 
WBN: “kurallar“, 
„bașkalarının hakkına 
saygı“ 
 

 
Evde ailede ve 
okulda 
yaptığımız 

(üstlendiğimiz) görevler 
birbirine benziyor mu?  
 
WBN: „görevler“, 
„yardım“, „ödev“, „gör- 
ev“ 

 
insanlar 
arasında 

geçerli olan 
önemli Alevi kurallar 
(buyruklar) nelerdir?  

Diğer dinlerdeki kurallarla 
karșılaștırınız.  

 
WBN: “geçerli kural“, 
„yasak“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Okulun, 
öğrenciler için 2. 
bir ev olabileceği 

üzerine öğrencilerle 
birlikte konușulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WBN: „yuva“ 
 
 

 
Sınıfta özel 
durumlarda 
uyulması ve 

kontrol edilmesi gereken 
kuralları ortaya çıkarmak. 
Bașkalarına karșı saygı 
göstermek ne demektir? 
Güven nedir? Arkadașlık 
(dostluk) nedir  
 
 
 
 WBN: „güven“, „saygı“, 
„arkadașlık“ 
 
 

 
Kendi kendime 
sorduğumda: 
„Arkadașıma 

karșı davranıșımı o nasıl 
algılıyor acaba?“ 
(karșılıklı rolleri 
değiștirme oyunu“ 
 
 
 
 
 
WBN: „ayna“, 
„davranmak“, „rol“ 
 
 
 

 
„Tanrı 
kalbimizde“ 

ifadesinin anlamı nedir?  
Bir insan Tanrıyı nasıl 
tanıyabilir (algılayabilir)?   
 
 
 
 
 
 
WBN: „Allah“, „insan“, 
„kalp“, „düșünmek“ 
 
 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar (Wörter-Begriffe-Namen) 
 



 28

1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“ 

 
TE 2 

„Ailem“ 
Sosyal bilgiler 
dersi ile ortak 
proje 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Öğrenciler evleri 
hakkında bilgi 
veriyorlar: „benim“ 

odam, diğer odalar ve 
bölmeler.  
Evimizi temiz tutmak için 
neler yapıyoruz? 
Evde birisi hasta olunca 
neler oluyor?  
 
WBN: „“kiralık konut“, 
„ev“,  „baba“, „anne“, 
„mutfak“ 

 
Bir aile fertlerini 
tarif ediniz 
(sayınız). Ailede 

baba ve anne ne 
yaparlar? Çocuklar ne 
yaparlar?  
İkamet ve ev sahibi 
olmak, yiyecek ve 
giyecek  bulmak, sağlıklı 
kalmak, çocukları 
eğitmek v.b. için  kim 
ilgileniyor?  
 
WBN: „aile“, „anne-
baba“, „çocuklar“ 
 

 
Aileniz kendi 
konumunuzu 
anlatınız.: „en 

yașlısıyım, en genciyim, 
tek çocuğum.“ „Ben bir 
kızım, erkek çocuğum, 
bir kız kardeșim var“ gibi. 
– Sizce ön ad mı yoksa 
soy ad mı önemli?? 
 
 
WBN: „ön ad“, „soy 
ad“, „soy –ad“ 
 

 
Evinizde 
Alevilikle ilgili 
eșya/obje var 

mı? Neler?  
 
 
 
 
 
 
WBN:  „resim“, 
„Alevilik“, „Saz“, 
„kitap“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
„Annemin yemeği 
en lezzetlisi –ev 
yemeği en güzeli“ 

sözünü insanlar neden 
her yerde söylerler:– Bu 
söz ne ifade ediyor? 
. 
WBN: „tadı olmak“, „tat“, 
„ev yemeği“, „alıșkanlık“, 
„ikamet etmek“ 

 
Aile içi eğlence/ 
kutlama neden en 
güzelidir ? 

Çok kiși șöyle söyler: 
„Ailedeki birlikteliği 
hissederiz.“ :  
– Ailede neler 
hissederiz? 
 
WBN: „ziyaret etmek, 
„akraba“, „tanıdık“, 
„ilgilenmek“ 

 
Bazılar șöyle 
düșünürler: „Aile 
içinde çok 

rahatlıyorum, çünkü 
kendimi güvenli 
hissediyorum“.  
- Bu sözden ne 
anlıyorsunuz?  
 
 
WBN „güven dolu“, 
„kurtarmak“, „sevgi“, 
„sevmek“ 

 
Ailede Alevi 
geleneğine 
göre kutlama/ 

anma neden hoșunuza 
gidiyor?  
 
 
 
 
WBN: „anma“, 
„kutlama“, „can“, 
„birlikte olmak“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırınız: Aile 
önemini, neden 
bin yıllardır 

insanların yașamları için 
devam etmektedir?.  
- beslenme, üreme, 
çocuk bakımı, yașlıların 
bakımı,  sağlığı koruma 
v.b. 
 
WBN:„bakım“, „üreme- 
nesli devam ettirme“, 
„aile“ 
 

 
„,Birlikte 
yașamanın 
kuralları en iyi aile 

içinde öğrenilir.“ Sözü 
neden doğrudur? Hangi 
kurallar ailede mutlaka 
gereklidir? 
 
 
WBN: “düzen“, „görev 
paylașımı“, „görev 
üstlenmek“ 
 

 
Bir ailedeki 
kadın erkek 
rollerini 

(görevlerini)inceleyiniz.  
„Kim bulașıkları yıkıyor? 
Kim lambayı 
değiștiriyor?“  
 
 
 
WBN: „güçlü özellik“, 
„üzerine sorumluluk 
almak“, „yardım“, 
„deneyim“ 
 

 
Ailedeki 
adlarınızı ve 
Alevilikteki 

unvanları birbiri ile 
karșılaștırınız.  
Aile yașamı ile cem 
evindeki yașam 
arasındaki fark nedir?   
 
WBN: „Dede“, „Ana“, 
„büyükbaba“, „nine“, 
„cem evi“, „fark“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
„Akraba“ olmak ne 
demektir? 
Bunu hayvan ve 

bitkiler alemi ile 
karșılaștırınız!  
 
 
 
 
 

WBN: „akrabalık“, „kız 
kardeș“, „erkek kardeș“, 

„torun, „amca oğlu“, 
„amca kızı“, v.b. 

 

 
„Kim ailede söz 
sahibi olmak 

isterse, sorumluluk da 
almak zorundadır“ 
sözünü aranızda  
tartıșınız.  
Çocuklar ailede hangi 
sorumlulukları 
üstlenebilirler?  
Bașkaları önünde saygı 
ne demektir?  
Arkadașlık ne demektir? 
Güven ne demektir? 
 
WBN: „sorumluluk“, 
„söz sahibi olmak“, 
„güven“, „arkadașlık“ 

 
Üzerinde 
tartıșın: „Ailede 
bazı görevleri 

üstlenmemesi gereken  
aile bireyleri var mıdır?  
 
- Varsa, neden?  
 
 
 
 
WBN: „birini zorlamak“, 
„kendi isteği ile görev 
almak“ 

 
Alevilikte 
toplumun 
yöneticileri 

„dede“ ve  „ana“ 
kavramlarının anlamı 
nedir?  
 
 
 
 
 
 
 
WBN: „Dede“, „Ana“, 
„ihtiyar heyeti“, kemale 
ermiș“ 
 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar 
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1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“ 

 
TE 3 

„Cem evi – 
önemli bir 
mekan“ 

Sosyal 
bilgilerle 
birlikte 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
 
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Gördüğünüz bir 
cem evinin dıș 
görünüșünü ve iç 

görünüșünü anlatınız!   
Bir cem evi resimlerini 
inceleyiniz. Neler 
görüyorsunuz?  
 
WBN: „Cem“, „ev“, 
„Cem-evi” 
 

 
 her yaștan insan 
birlikte olmak ve 
ibadet etmek için 

cem evine gidiyor.   
Cem yapmak için hangi 
ön hazırlıklar yapılıyor? 
(Fotoğraflara ve filmlere 
bakınız.) 
  
WBN: „bulușmak“, 
„Dede“, cem töreni“, 
„hizmet“, „hizmet etmek“ 
 

 
Cemde görev 
alanların kendi 
deneyimlerini, 

kendilerinden dinliyoruz.  
Görevim var mı? 
Görevimi yaparken 
nelere dikkat ederim?  
 
 
WBN: „paylașmak“, 
„pay“, „almak“, „be-
kendini kontrol etmek“, 
„özünü bilmek“ 

 
Ceme 
gidenlerin dıș 
görünüșlerinde 

ve elbiselerinde bir 
özellik var mı? Nelere 
dikkat ediyorlar, 
katılanlara sorunuz. Cem 
evindeki duruș ve 
oturușları tarif ediniz. 
Semaha bașlamadan 
önce  ıșık (mum) 
yakılmasını anlatınız.  
WBN: „gülbenk“, 
„deyiș“, „söylemek“, 
„Semah“, „dönmek“, 
„Delil“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
 Bir cem evi 
resimlerini 
incelerken neler 

hissediyorsunuz? Dile 
getiriniz.  
Cem evi șeklini anlatınız,. 
Bu sizde nasıl bir ortam 
duygusu olușturuyor?  
 
WBN: „resim“, 
„olușturmak“, „ortam“, 
„duygu“, „ortam duygusu“ 
 
 

 
Cem evindeki 
genel havayı 
anlatınız. Ne gibi 

duygular olușuyor? 
İnsanların ortak duyguları 
olușuyor mu? Bu nasıl 
ortaya çıkıyor 
  
WBN: „bir araya gelmek-
“, „duymak“, „görmek“, 
„hissetmek“, „birlikte 
olmak“, „bir- lik“ 

 
Ceme 
katılanlara 
duygularını 

anlattırınız. Aynı 
zamanda kendi 
duygularınızı da belirtiniz.  
 
 
WBN: „kutlama“, 
„anmak“, „sakinlik“, 
„düzen“ 
 
 

 
Semahı izlerken 
dönenlerde ve 
bakanlarda 

ortaya çıkan duyguları 
anlatınız. Semah dönen 
varsa, onların duygularını 
öğreniniz.  
 
WBN: „Semah“, 
„dönmek“,, „izlemek“, 
„daire“, „hareket“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Fotoğraflara ya da 
video filmine 
bakarak bir cem 

evinin yapısın, içindeki 
bölümleri ve eșyaları 
inceleyiniz. Hangi formlar 
göze çarpıyor? 
 
 
WBN: „güzel sözler“, 
„mum“, „Saz“, 
„resimler“ 

 
Araștırın: Ceme 
katılan insanlar 
cem esnasında ne 

yapıyorlar? Orada ne 
konușuluyor? Kim ne 
yapıyor?  
 
WBN: „Semah“, 
„Lokma“, „deyiș“, 
„söylemek“, „paylașmak“ 

 
Șu cümle 
üzerine 
onușunuz:: 

„Her insanın bir “can”ı 
vardır. Canımı 
araștırıyorum. Bir “can” 
olduğumu nasıl fark 
ederim?  
 
WBN: „can“, „ruh“, 
„insan“, „ben“ 
 
 

 
Bir cem evi ile 
kilise ve camiyi 
karșılaștırınız. 

Tanrı evi nedir? İbadet 
yeri nedir? Toplantı yeri 
nedir?  
WBN: „Cem“, 
„toplanma“, „Cami“,  
„Kilise“ (Yunanca: 
„Kerygma“ = „açıklamak“) 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Bir cem evi 
resminde, 
bildiğiniz önemli  

eșyaları yerleștiriniz. 
Evlerin insanlar için 
anlamı nedir? İnsanların 
evleri var. Hayvanların da 
evi var mı? 
 
 
 
 
WBN: „ev“, „cem-evi“, 
„salyangoz kabuğu“, 
„yuva yapmak “, „evde 
olmak“ 
 

 
„Birlikte“ sözünün 
cemdeki önemi 
üzerine görüșleri-

nizi söyleyiniz. „Lokma 
yemek“ sözünün anlamı 
nedir?   
 
 
 
WBN: „Lokma“, 
„yemek“, „içmek“, 
„birlikte“, „birlikte yemek 
ve içmek “ 

 
Üzerinde 
konușun: Bir 
cem evi 

dıșında da kendi 
kendime ibadet edebilir 
miyim? Cem evindeki 
toplu ibadet ile tek bașına 
ibadet arasındaki farkları 
öğreniniz.  
 
WBN: „ibadet etmek“, „ 
Hak`ı çağırmak“, „tevhid“ 
 
 

 
 „Cem“, „can“, 
„lokma“ ve 
„semah“ 

arasındaki bağlantılar 
üzerine konușunuz.  
 
 
 
 
 
WBN: „Aleviler“, 
„Alevilik“, “Alevi yolu“ 
 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar 
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1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“    

 
TE 4 

„Yol izlemek“ 
Sosyal bilgilerle 
ortaklașa proje 

 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Evinizden okula 
gidiș yolunu tarif 
ediniz ve bunu 

diğer arkadașlarınızın 
yolları ile karșılaștırınız. 
Farklar ve benzerlikler 
var mı? Tek bașınıza 
yürüyerek, okul tașıtı ile 
ya da ailenizden biri ile 
mi okula geliyorsunuz?   
WBN: „yol“,  „okul yolu“, 
su yolu“, „yol gösterici“, 
„araba yolu“, „tren yolu“, 
„dağ yolu“ 

 
İnsanları 
birleștiren yolları 
inceleyiniz. 

Örnekler veriniz: posta, 
telefon, Internet gibi  
 
 
 
 
 
WBN:  „haberleșme 
yolu“, „bağ“, 
„bağlantı“, „bant“, 
„birleștirmek“ 

 
Șimdiye kadarki 
yașam çizginizi 
(yolu) düșününüz 

ve anlatınız. Hangi 
yollardan geçtiniz? 
(doğum yeri, yürüme ve 
konușmayı öğrenmek, 
yuvaya gitmek, bașak 
eve tașınmak, okula 
bașlamak gibi. 
 
WBN: „yașam“, „çizgi“ 
„yașam çizgisi“, „hayat 
hikayesi“  

 
Alevilikteki 
„musahiplik“ 
kavramını 

araștırınız. „Yol kardeși“ 
olmak ne demektir?  
 
 
WBN: „musahip“, yol-
daș“, „yol kardeși“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Bir yol ve 
yolculuktaki 
hislerinizi 

anlatınız.: „kolay yol, zor 
yol, tehlikeli(siz) yol. 
 
WBN:  „korku“, „güven 
hissi“, „bağlantı“, 
„yollar arası bağlantı “, 
„bağ-lamak“ 

 
Annenize ve 
babanıza giden 
yolu (bağı) 

düșününüz. Bu yolda 
hangi duyguları 
tașıyorsunuz?  
 
WBN:  „yol gösterici“, 
„yol göstermek“, „hoș 
yol“, „kaygan yol“ 

 
Korktuğunuz 
yollar var mı? 
Örneğin; 

doktora gidiș yolu.  
Sevindiğiniz yol var mı? 
Örneğin; ilk defa okula 
geliș, oyun bahçesi yolu.  
 
WBN:  adım adım 
yașam“, „korku“, 
„daracık“, „oyun yolu“ 
 

 
Hakka yürüye 
için „son 
yolculuğu“ 

denir. Bunun anlamı 
nedir? Böyle durumda 
hangi duygular olușur?  
 
WBN: „son yolculuk“, 
„ölüm“, „Hakka yürüme“, 
„yas tutmak“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
„Yol“ kavramı ile 
olan diğer 
bağlantıları 

araștırınız. „yol“, „yol-luk“, 
yol-cu“, „yol-lamak“ 
kavramlarını inceleyiniz.  
 
WBN:  „yol“, „iz“,„yol-
mak“, ,"yola gitmek ", 
„yol etmek“, „yol-la-
mak“, „yol almak“, „yol 
tarifi“, „yol haritası“, „iz-ci“ 

 
İnsanların 
ilișkilerinde izle-
dikleri yol ve 

(metot)ları inceleyiniz: 
ziyaret, görüșme, görüș 
alıș-veriși,  tartıșma, 
spor, oyun gibi  
Bunların ortak yönleri 
nedir?  
WBN: „çıkıș noktası“, 
„amaç“, „ilerleme““, 
„hareket etmek“, gidișat“, 
„yol almak“, „sonuç 
almak“ 

 
Üzerinde 
düșününüz: 
Ben bir yol 

gösterici miyim, yoksa 
bana yol gösteren biri mi 
var?  Ben hem yol 
gösteren hem de yolu 
gösterilen olabilir miyim?  
Bașkasına yardım etmek 
için neler bilmeliyim?  
 
WBN: „yardım etmek“ 
ve „yardım almak“, 
„endișe etmek“, 
„endișelenmek“ 
 
 

 
Araștırınız: 
Geçmiște 
„musahiplik“ 

nasıl yapılmıș? 
İnceleyiniz: Almanya`da 
musahiplik nasıl 
yürütülüyor?  
 
WBN:  „musahip-lik“, 
„toplum“, „birlikte“, 
„destek“, „dayanmak“, 
„dayan-ıș-ma“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Yolların olușmasını 
tartıșınız. Yol ne 
ișe yarar? Yol 

kavramının daha bașka 
kullanıldığı konuları 
sayınız: „çözüm yolu“ 
(Yunanca: „met-hodos“), 
„çıkıș yolu“, „sindirim 
yolu“, „Alevi yolu“ gibi. 
 
WBN: „çıkıș yolları“, 
„yol sürmek“, „yolda 
olmak“, , „metot“ 

 
Birlikte yola gitme 
konusunu 
konușunuz. „Yol 

açmak, yol göstermek“ 
ne demektir? 
Hangi durumlardan bu 
kavramları kullanırız?  
 
 
WBN: „yol açan“, yol 
gösteren“, „rehber“, 
„yardım“, „yardım 
etmek“ 
 

 
Kendi kendime 
yol bulmak 
zorunda 

kaldığım oldu mu? Benim 
için „doğru yol“ ya da 
„yanlıș yol“ var mı? 
Nedir?  
 
WBN:  „doğru yol“, 
“yanlıș yol“, „yol 
bulmak“, „yol aramak“, 
„yol araștırmak“ 
 

 
Üzerinde 
konușunuz: 
Alevilikte 

musahiplik 
yardımlașmadan öte ne 
anlam ifade ediyor?  
Zenginler musahiplikte 
ne bulabilirler? Sevgi, 
dostluk  
 
WBN: „canların yolu“ 
„sevgi“, „muhabbet“ 
 
 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar 
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1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“ 

 
TE 5 

„Ali Yolu – ortak 
yol“ 

İslam dersi ile 
birlikte olabilir.  
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Kendi 
gözlemlerinize 
göre yağmur, 

rüzgar ve su seslerini 
çıkarmaya çalıșın. Video 
ve ses bantlarından 
dinleyin.  
Ateși duyabiliyor 
musunuz?  
WBN: „su“, „yağmur“, 
„akmak“, „șırıldamak“, 
„kaynak“, „nehir ağzı“, 
„rüzgar“, „ateș“, 
„alev“, „çıtırdamak“ 

 
Kendi ailenizi n 
geçmiși ile ilgili 
bilgiler öğreniniz.  

Anne-babanız, dede ve 
nineniz 
 
WBN: „nesil“, 
„atalarımız“, „yeni  
kușak“, „gelecek“, 
„çocuklarımız“ 

 
İnsanların iyi ve 
kötü özellikleri  ya 
da huyları üzerine 

düșünün ve bunların bir 
listesini yapınız. 
 
 
WBN: „özellik“, „tavır, 
„huy“  

 
Hz. Ali`nin 
yașamını 
inceleyiniz. 

„Nur“, „Muhammed-Ali 
nuru“, nurdan iki inci (al- 
beyaz) ne anlama 
geliyor?  
 
WBN: „Ali “, „Mekke“, 
„Muhammed“, “Fatma” 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Su șırıltısı, deniz 
dalgası,  rüzgar 
hıșırtısı ve ateș 

çatırtısı karșısında 
olușan  his ve duyguları 
anlatınız.  
Bu duygularınızı araba 
motorunun gürültüsü, 
yangın düdüğünün sesi 
ve çekiç sesi 
duyduğunuz zamanki 
hislerinizle karșılaștırın.  
WBN: „hıșırtı“, „çatırtı“, 
„gürültü“, „șırıltı“ 

 
Ailemizin geçmiși 
anlatılırken sizde  
hangi duygular 

olușmaktadır? En çok 
hangi aile olayı sizi 
etkiliyor? Kim geçmiși 
daha iyi hatırlıyor?  
 
 
 
WBN: „Yașlılar“, 
„övünmek“, „sevgi“, 
„hatıra“, „hatırlamak“  

 
Aynaya 
bakarak 
gördüğünüz 

yüzünüzü bir kağıda 
çiziniz. Hangi çizgiler 
önemlidir. Neden? 
 
 
 
WBN:  „ayna“, 
„görüntü“, „kendini 
tanımak“, „tanımak“, 
„farkına varmak“ 

 
Aleviler Hz. 
Muhammed`i 
Güneș`e, Hz. 

Ali`yi Ay`a benzetirler. Bu 
benzetmelerle hangi 
duygular dile 
gelmektedir? 
Hz. Ali`nin resimlerine 
bakarak hislerinizi 
anlatınız.  
 
WBN:  “Hazret” “, 
„Güneș“, „Ay“, 
Muhammed“, „Ali“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Suyun büyük 
devrini inceleyiniz. 
Suyun bu 

dolașımında nasıl bir 
değișikliğe uğradığını 
belirtiniz.  Suyun tüm 
canlılar için önemini 
konușunuz.   
 
WBN:  „suyun 
dolașımı“, „daire“, „akıș“, 
„gidiș“, „su yolu“, „suyun 
yolu“ 
 

 
Kimlere en çok 
güven 
duyduğunuzu 

araștırınız:  
Anne-babanıza, 
kardeșlerinize, 
arkadașlarınıza, 
komșulara?  
Araștırınız: Önemli 
bilgiler nesilden nesile 
hangi yolla aktarılır?  
 
WBN: „güven duymak“, 
„arkadaș“, „akraba“, 
„söylenti“, „anlatı“, 
„rivayet- söylediğine 
göre“ 

 
„Ayna“ 
kavramının 
çevresindeki 

diğer sözcükleri 
araștırınız: „arka ayna“, 
ayna gibi temiz“, 
„aynası“, „aynısı“ gibi. 
Aynayı niçin kullanırız? 
Arkadașlar olarak 
karșılıklı resminizi çiziniz.  
Arkadașınızı çizerken 
nelere dikkat edersiniz? 
WBN: „ayna“, „aynı“„, 
„tanımak“, „ters-yüz“, 
„ikizi“, „çift“ 

 
Öğreniniz: 
Aleviler neden 
en önemli üç 

adı birlikte söylerler?  
„Allah/Hak, Muhammed, 
Ali“ 
 
 
 
 
 
 
WBN: „Allah“, “Hak”, 
„Muhammed“, „Ali“, “ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
 Pir Sultan`ın șiirini 
dinleyiniz: „Sular 
da çağlar 

Muhammed Ali diye“ 
Muhammed Ali üzerinde 
bu șiir ne anlatıyor?  
 
 
 
WBN:  „Pir“, „Pir 
Sultan“, « yașam », 
« yol »  
 

 
Birine güven 
duymak ne 
anlama 

gelmektedir? 
 
 
 
 
 
WBN:  „güvenmek“, 
„bağlı“, „bağımlı“, 
„dürüst“, „dürüstlük“ 
 

 
Üzerinde 
konușun: 
Bașkaları sizin 

için ayna olabilirler mi? 
Anneniz, babanız, 
kardeșleriniz.  
M. Abdal: „Aynayı tuttum 
yüzüme. Ali göründü 
gözüme“ ne demektir?  
WBN: „aynada kendini 
görmek“, „aynısını 
görmek“, „kendisi“, 
„kopyası“, „görmek 
istediği“ 
 

 
Araștırınız: Hz. 
Ali`ye göre, 
Hak yolunda 

olmak için; adaleti yerine 
getirmek, en güçlü 
„adam“ olmaktan daha 
önemliydi. Bu, Aleviler 
için ne anlama geliyor?  
 
WBN: „adaletli olmak“, 
„haklı“, „güçlü“, „Hak 
yolu“, „insanlara 
hükmetmek“, 
„hükümet“ 
 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar 
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1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“ 

 
TE 6 

„Yetiș, Ya 
Hızır!“ 

Sosyal 
bilgilerle 
ortaklașa 
yapılabilir.  
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Dört mevsimi 
anlatın.  
Mevsimlerin ne 

gibi özellikleri var?  
  
 
 
 
WBN:  „mevsim“, „yıl“, 
„ay“, „bahar“, 
„ilkbahar“, „yaz“, 
„sonbahar“, „kıș“ 
 

 
Sorușturunuz: 
Aleviler neden 
Hızır`ı karșılıyorlar 

ve  anıyorlar? Bu anma 
nasıl yapılıyor? Hızır`ın 
en önemli özelliği nedir?  
 
WBN:  „Hızır“, 
„Hıdırellez“, „Hızır-
yemeği“, „Hızır orucu“, 
„Hızır`ın boz atı“ 
 

 
Üzerinde 
düșününüz: 
Yașamınızda ağır 

bir hastalık, ağır bir kaza 
nedeniyle yardıma 
muhtaç oldunuz mu?  
 
 
WBN: „hastalık“, 
„kaza“, „ihtiyaç“ 
 

 
Alevilerde 
„Hızır cemi“ ne 
demektir? 

Alevilikteki Hızır kimdir?  
 
WBN: “Hızır“, „Cem“, 
“karșılamak”, „anmak“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Gözlemlerinize 
dayanarak değișik 
mevsimlerdeki 

duygularınızı anlatınız.  
 
 
WBN: „“bahar 
duygusu“, „yaz tatili“, 
„rengarenk sonbahar“, 
„kar sevinci“   

 
Tartıșınız: Bir 
kișinin yardıma 
muhtaç olduğunu 

nasıl hissederiz? 
Birine yardım 
edebildiğimizde, yardım 
etmek zorunda 
olduğumuzda veya 
bizden yardım 
istendiğinde neler 
hissederiz? 
 
WBN: „sıkıntılı“; „iyilik 
yapmak“, „çare“ 
„becerikli olmak“, 
„teșekkür etmek“ 

 
Yardıma 
ihtiyacınız 
olduğa andaki 

hislerinizi anlatınız. 
Yardım geldiğinde neler 
hissettiniz?  
 
 
 
WBN:  „çaresiz“, 
„korku“, „ümit“ 
 

 
Araștırın: 
Aleviler Hızır`ı 
düșününce 

neler hissederler?  
Hızır hangi rengi 
hatırlatır? Yeșil ya da 
mavi. Yeșil rengi hangi 
duyguları ortaya çıkarır?  
 
WBN: „Yetiș!“, „Ya 
Hızır!“, „kurtulmak“, 
„korkuyu yenmek“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: 
Mevsimlerin 
doğaya nasıl etki 

ediyorlar?  Çiçekler için, 
tarım için, ağaçlar için 
v.b. 
Mevsimlerdeki tehlikeli 
durumları anlamaya 
çalıșınız. 
 
 
 
WBN:  „sıcaklık“, 
„kuraklık“, „soğuk“, 
„verimlilik“, „mevsim“, 
„ay“ 

 
Araștırınız: Kimler 
kimlere yardım 
ediyor? 

İstekli yardımseverler, 
yardımcı olan meslekler: 
Polis, Doktor, hemșire, 
öğretmen. İlk Yardım 
Tel.: 110  
 
 
WBN: „meslek“, „istekli“, 
„yardımcı“, „Yardım 
çağrısı“, „Yardım 
istemek“, „SOS“ 
 

 
Yardım 
edebileceğiniz 
durumların 

listesini yapınız. Nasıl 
yardım edebileceğiniz 
kısaca belirleyiniz. 
Yardım edemeyeceğiniz 
durumlara örnek veriniz. 
Size yardım edilmesi 
gereken durumları 
söyleyiniz.  
 
WBN:  „yardım etmek“, 
„durum“, „olay“, 
„yardım istemek“ 
 
 

 
Hızır ve İlyas 
üzerine 
anlatılanları 

toplayınız.  
Neden Aleviler zor 
durumlarda Hızır`ı 
çağırırlar?  
Diğer dinlerde Hızır`a 
anlatılar var mı?  
 
WBN: „zor an“, „tehlike“, 
„anlatı“, „Nikolaus“, 
„Sankt Martin“. 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Anlatınız: Neden 
Hızır Șubat ayında 
ve Hıdırellez Mayıs 

ayında kutlanır.  
Hızır`ın  doğaya olan 
etkisi üzerine konușunuz.  
 
 
 
 
WBN: „Hızır“, „bahar“, 
„yardımcı“, „yardım“, 
„Hızır-İIyas“ 

 
Üzerinde konușunuz: 

Neden insanlar 
birbirlerine 
yardımcı olurlar.  

Neden bazı insanlar 
yardım etmezler?  
Birine yardım ederken 
nelere dikkat etmeliyiz? 
 

 
WBN: „güven duymak“, 
„yardım istemek“, 
„yardıma hazır olmak“ 
 

 
Benim için 
Hızır`ın önemi 
nedir? Üzerinde 

düșününüz: Ben birisi için 
Hızır (gibi) bir rol 
oynayabilir miyim?  
 
 
 
WBN: „önem“, „benim 
için anlamı“, „Hızır 
gibi“ 
 
 

 
Anlatınız: 
Neden Aleviler 
dini hikayeler 

anlatırlar?  
Neden her dinde „kutsal„ 
kișiler vardır? Neden 
çoğu Aleviler Hızır 
günlerinde oruç tutarlar?  
 
WBN: „dini hikaye“, 
„inançlı“, „hikaye“, 
„anlatı“, „kutsal“, „kutlu“, 
„kutsamak“, „yardım 
etmek“, „oruç“  

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar 



 33

1. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „görmek ve merak etmek“ 

 
TE 7 

„Önemli günleri 
kutluyoruz“ 

Hz. Ali`nin 
doğumu 
-  Nevruz 
İslam dersi ile 

ortaklașa olabilir.  
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Canlıların 
doğumları üzerine 
konușalım. Bitkiler 

de doğuruyorlar mı? İlk 
baharda neler oluyor? 
Araștırınız: İlkbaharın 
bașlangıcı 21. Mart 
tarihidir.  
WBN: “doğum“, 
„Dünya`ya gelmek“, 
„ilkbahar“, „21. Mart“ 
„ilk- önce““ 

 
Bütün öğrencilerin 
isimlerini tahtaya 
yazınız. Ön ad ve 

soyadları birbirinden 
kolayca ayırt edebiliyor 
muyuz? Adlarımızı kimler 
vermișler?  
 
WBN: „ön ad“, 
„soyadı“, „aile adı“, „2. 
ad“, “ayırt etmek”, 

 
Anlatınız: Kendi 
doğum gününüz 
sizin için ne 

derece önemlidir? Önceki 
doğum günlerinizi 
hatırlıyor musunuz? 
 
WBN: „hatırlamak“, 
“unutmamak“, „hafızada 
tutmak“ , „doğum 
günü“, „doğum“, „gün“ 
 

 
Hz. Ali`nin 
doğum gününü 
tanıyalım.  

Nevruz`u bayram olarak 
tanıyalım.   
 
 
 
WBN: “kutsal“, „Ali“, 
“Ali`nin doğum günü“, 
„Nevruz“, „bayram“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Üzerinde 
konușunuz: Daha 
küçük çocuk iken 

neler hissettiniz? 
Büyüdüğümüzü 
hissediyor muyuz? 
İlkbahardaki hislerimiz 
nelerdir?  
 
 
WBN:„küçük“, 
„büyük“, „çocuklar“, 
„yetișkinler“, „bahar 
sevinci“ 

 
Üzerinde 
konușunuz: çok 
sık kullanılan ve 

az kullanılan adlar var 
mı? Arkadașlarımızın 
adlarını nasıl aklımızda 
tutuyoruz? Neden 
birbirimizle konușurken 
ve selamlașırken 
adlarımızı doğru 
söyleriz? 
WBN: “sık“, „seyrek“, 
„adını koymak“, „adını 
bilmek“ 

 
Konușunuz: 
Neden herkes 
kendi adını en 

güzel ad olarak tanır?  
 
 
 
WBN: „güzel“, „çirkin“, 
„güzel değil“, „hoș“ 

 
Aleviler 21. Mart 
gününü neden 
sevinçli bir gün 

olarak kutlarlar?  
 
 
 
 
WBN: “Nevroz“, 
„sevinç“, „21. Mart“, 
„kutlu gün“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: Bir 
çocuk nasıl 
olușuyor? 

İlkbaharda doğada neler 
oluyor?  
İnsan ve doğa için 
ilkbahar ne anlama 
geliyor?  
 „Nev-ruz“ ne anlama 
geliyor? 
 
WBN: „yeni“, yeni 
bașlangıç“, „mevsim“, 
„kıș“, „ilkbahar“, „yaz“, 
„sonbahar“, „Nevruz“ 
 

 
İnsanların neden 
bir adları var? 
Sadece insanların 

mı adları var?  
Üzerinde konușunuz: 
lakap, sevgi adı, kötü ad, 
kısa ad.  
WBN: „ad“, „ad 
vermek“, „lakap“, 
“insan adı”, “hayvan 
adı” 
 

 
Adlarımızın 
dilimizdeki 
anlamlarını 

araștırıyoruz.  
Hangi durumlarda 
adlarımız önem kazanır?  
 
WBN: „anlamı“, „nüfus 
cüzdanı“, „pasaport“, 
„önemli“ 
 
 

 
Sorup 
öğreniniz: 
Neden 

Nevruz`un tarihi ve 
anlamı Aleviler için 
önemlidir? 
Diğer dinlerin 
„ilkbahar„larını 
araștırınız. Örneğin; 
Hıristiyanlıkta Paskalya, 
Çin`de bahar  
 
WBN: „Nevruz“, 
„bahar“, „paskalya“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Araștırın: Anne-
babalar neden 
çocuklarının 

olmasını istemișler? 
Çocukları olmayanlar 
üzülüyorlar mı?  
„Ailenizdeki ilk bahar“ 
üzerine konușunuz.  
 
WBN: „doğum“, „aile- 
baharı“ 

 
Doğum 
günümüzün bizim 
için önemi nedir? 

Aleviler, neden bazı 
adları daha sık olarak 
çocuklarına verirler?   
(Ali, Fatma, Hasan, 
Hüseyin...) 
 
 
WBN: „Ali`nin ailesi“, 
„doğum günü“, 
„kutlamak“ 
 
 

 
Doğum 
günlerimizi 
kutluyoruz.  

„benim“ günüm!  
„benim“ ilkbaharım. 
 
 
 
 
 
 
WBN: „gün“, „doğum 
günü“, „Yașam 
baharım“ 
 
 

 
Öğreniniz: Ali, 
Alevilerin 
inancına göre 

kutsal bir kișiliktir.  
Ali`nin değișik adları 
vardır. 
„Alevilerin baharı“  
 
 
 
WBN: „kutsal“, 
„hazret“, „kutsamak“, 
„iyilik“, „Haydar“, “Șah“, 
„Murteza“ 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar    
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 8 

„Ben ve 
bașkaları- 

Komșuluk“ 
Diğer din dersler ile 

ortak proje 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Yakın çevrenizi 
inceleyin ve 
tanıtın. Yakın 

çevre, çevre ve uzak 
çevre arasındaki farkları 
ortaya çıkarmaya çalıșın.  
 
WBN: „ortam“, „çevre“, 
„yakın“, „uzak“, 
„görünür“,“görünmez“ 

 
Çevremizdeki 
insanları göz 
önüne getirelim. 

Çevre /komșu ev, komșu 
çocuk, komșu sınıf, 
komșu șehir, komșu ülke 
ne anlama geliyor.  
Komșuluk adetleri 
üzerine konusunuz.  
WBN: „komșuluk”, 
„yakın“, „yandaki“, „adet“, 
„alıșkanlık“, „alıșmak“ 

 
Dıșımızdaki üç 
farklı ortam 
üzerine 

konușunuz: 
durduğum yerden 
dokunabileceğim çevrem, 
görebildiğim kadar geniș 
olan çevrem, 
düșünebileceğim 
genișlikte bir uzak çevre   
 
WBN:  „benim çevrem“ 
„oda“, „sınıf odası“, 
„içinde yașadığım çevre“, 
„evren“ 

 
Benim çevrem 
ve komșularım 
nasıl 
olușmaktadır? 

– „Doğduğumda bu çevre 
vardı.“ Kim bu çevreyi 
yarattı?  
 
 
WBN: „yaratıcı“, „Hak“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
„Çevre hoș ise, 
kendimi rahat 
hissediyorum“ 

sözünün anlamını 
açıklayınız.  
Resim ve videodan bir 
piknik ortamına bakınız 
ve anlatınız 
 
WBN: „hoș“, 
„hoșlanmak“, „kabul 
edilmek“, „kendini 
rahat hissetmek“, 
„piknik“ 

 
Bir kötü komșunuz 
varsa üzerinde 
konușunuz. Neden 

o komșu kütü? Neden 
her aile/insan iyi bir 
komșu arzu eder?  
Hıristiyan komșularınızla 
ilișkileriniz üzerine 
tartıșın.  
WBN: „hoș olmayan“, 
„hoș“, „iyi komșuluk“, 
„kötü komșuluk“ 
 

 
Bazen anneniz 
yalnız kalmak 
istiyor. Neden? 

Siz de bazen  odanızda 
yalnız kalmak istiyor 
musunuz? 
– İçimizdeki ortam 
nedir?. – (duygular, 
rüyalar, hayaller) 
 
 
 
 
WBN: “içimizdeki ortam“, 
„yalnız“  
 

 
„Sevinç ve 
üzüntü 
bașkaları ile 

birlikte yașanır.“ 
Sözünden ne 
anlıyorsunuz?  
 „Birlikten güç doğar“ 
sözü üzerinde 
düșününüz.  
 
 
 
WBN: :“anmak“, 
„bayram“, „Lokma“, 
„matem“, „kaza“, 
„birlikte“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Çevrenizi 
inceleyerek, 
yararlı veya  

zararlı olup olmadığını 
tartıșınız.  
Hayvanlar aleminde de 
komșuluk var mı? 
Hayvanların birlikte 
yașamlarını inceleyiniz.  
 
WBN: „yararlı“, „yarar“, 
„zararlı“, zarar vermek“, 
„rahatsız“, „rahatsız 
etmek“ 

 
İyi ya da kötü 
komșuluk nedir?  
- Karșılıklı 

yardımlașmak. Karșılıklı 
birbirini rahatsız etmek 
ve sinirlendirmek 
 
 
 
WBN: “yardım etmek“, 
„sinirlendirmek“, 
„rahatsız“ 
 
 

 
Neden bir çok 
insan tek yalnız? 
Yalnız olmanın 

faydaları ve zararları 
nelerdir?  
 
 
 
WBN: „yalnız“, „yalnız 
olmak“, „yalın“  
 
 

 
Buyruk`ta: : 
„Hakka hizmet, 
halka hizmet“ 

deniyor.  Alevi 
toplumunda (cem evinde) 
birlikteyiz ve daha çok 
hizmet üretiyoruz. Cem 
evi bizim ortak yakın 
çevremizdir.  
 
WBN: „Buyruk“, „Hak“, 
„hizmet“, “ Hizmet 
etmek”,  “halk“, „ortak 
çevre“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde 
konușunuz: 
Aranızda „çevresi 
olmayan“ var mı?  

Almanca`da „Benim kapı 
komșum bir ağaç!“ veya  
„yandaki kedi“, sözü ile  
ne demek isteniyor?  
 
 
WBN: „komșu aile“, 
„komșu okul“, „doğa“ 
 
 

 
„İyi bir komșuluk 
için en önemli șey, 
komșuya 

güvenebilmektir.“ 
sözünün anlamı nedir? 
Sınıfta, arkadașlarla 
„rızalık“ almak sizce 
neden önemlidir? 
 

WBN: „güven“, 
„șüphe“, „birine 
güvenmek“, „güven 
vermek“, „güvenilir 
olmak“, „sadık“, „bağlı 
olmak“, „rızalık“, „rıza“, 

„rızalık almak“ 

 
„Komșum iyi 
ise ben de 
iyiyim; komșum 

sağlıklı isi ben de 
sağlıklıyım“ sözü ile ne 
demek isteniyor?  
 
 
 
 
 
WBN: „acı hissi“, 
„sevinç“, „birlikte sevinç“, 
„birlikte üzüntü“ 
 

 
Üzerinde 
konușun: 
Hak/Allah 

insanlara ne kadar yakın 
ve ne kadar uzaktadır?  
 
 „Size șah damarınızdan 
daha yakınım.“ Sözünün 
anlamı nedir?  
Așure komșularla 
kutlanır.   
 
WBN:  „ALLAH“, „Hak“, 
„șah damarı“,  „anma“, 
„Așure“ 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar      
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 9 

 „Oyunda 
öğrenmek ve 
öğrenerek 
oynamak“ 
Sosyal bilgiler, müzik 
ya da resim dersi ile 
birlikte yapılabilir.  

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Oyuncak 
çeșitlerini sayınız:  
Oynamak için 

yapılmıș oyuncaklar, 
müzik aletleri, 
oynanabilecek „normal 
eșyalar“, hayvan figürleri, 
bitkiler.   
- Her öğrenci en sevdiği 
oyuncağını sınıfa 
getiriyor ve arkadașlarına 
tanıtıyor.  
-Anne babamızdan ve 
büyük anne-babamızdan 
kendi oyuncakları üzerine 
bilgi alalım.  
WBN: „oyun- cak“,  
„öğretici oyuncak“ 

 
Anlatınız: Hangi 
oyunlar bașkaları 
ile birlikte 

oynanır?  
Öğretmen: „Öğretici 
oyunlar var“ diyor. – 
Öğretici oyunlar ne 
demektir?  
 
 
WBN: „oynamak“, 
„öğretici“, „oyun“,  oyun 
yeri“, „oyun sahası“ 

 
Hangi oyunları 
kendi bașıma 
oynayabilirim?  

Oyunlardan örnekler 
veriniz. 
 
 
 
 
 
 
 
WBN: „oyuncak kutusu“, 
„bebek“, „tek bașına“, 
„kendi“ „hep“, „hepsi“ 

 
Saz`ın nasıl 
ses verdiğini 
araștırınız.  

- Sazdaki parçaların 
adlarını öğreniniz.  - Saz 
çalarken neler 
öğrenirsiniz?  
 
 
 
 
 
WBN: „Saz“, „tel“, 
„kulak“, “alet”“ „oynamak 
ve öğrenmek için bir 
alet“, „çalmak“  

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Çoğu kiși „Oyun   
zevk verir „ diyor. 
Neden? Bunu 

kendi oyunlarınızdan 
örneklerle açıklayınız.  
„Öğrenmek de zevk 
verebilir.“ Sözüne 
katılıyor musunuz? 
Öğrenmek hangi 
durumlarda zevk 
vermez?  
WBN: „zevk“, „zevkli“, 
„hoș“,  „hoșlanmak“,  
„öğrenmek“ 

 
Neden ders araları 
bizim hoșumuza 
gider? 

Diğerleri ile birlikte 
oynamak neden 
güzeldir? 
„benim oyuncağım, senin 
oyuncağın, bizim 
oyuncağımız 
 
(WBN: „teneffüs“ 
„birlikte oyun“ „takım 
oyunu“ 

 
Neden bazı 
çocuklar yalnız 
oynamayı 

severler? 
- Bazı çocuklar: „Yalnız 
oynarsam hiç 
kaybetmem“ diye 
düșünürler. – Bu 
çocukların nasıl bir 
duyguları var sizce? 
WBN: “kaybetmek“, 
„yenmek“, „yenilmek“, 
„yenilen“, „talihli“, 
„kazanan“, „kazanmak“ 

 
Saz çalanlar ne 
zaman ve 
neden sazı 

öperler?  
„Saz aletlerin `can`ı dır.“ 
sözü Aleviler için ne ifade 
eder?  
 
 
 
WBN: : „can“, 
„öpmek“, „saygı“ 
„saygı göstermek“,  

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırınız: 
İnsanlar (ve hatta 
hayvanlar) 

oynarken nasıl 
öğrenirler?  – Yalnız 
oynarken, oyuncakla 
oynarken, , müzik aleti 
ile, hayvanlarla, bitkilerle 
oynarken. 
„Oynamak“ kavramının 
diğer anlamlarını 
araștırınız.  
WBN:  „oynamak“, 
„oynayarak öğrenmek“, 
„oyalanmak“,, „rol“,  „rol 
oynamak“ “, „dans“, 
„oyun yapmak“, 
„aldatmak“  

 
Oyun bozan ne 
demektir? - Oyun 
bozanlarla ne 

yapmalı?  
Öğrenmeyi engelleyenler 
de vardır?  
– Dersi kaynatanlarla ne 
yapmalı?   
 
WBN: „oyun kuralları“, 
“oyun bozan“, „bozmak“, 
„ders kaynatan“, 
„bașarı“, „bașarılı 
öğrenme“ 

 
„Çoğu șeyi  
oyun gibi 
kendiliğinden 

öğreniyorum.“ sözünden 
ne anlıyorsunuz? – 
Böylesi öğrenmeye 
kendinizden örnekler 
veriniz.   
 
 
WBN: „kendi“, „“, 
„kendiliğinden 
öğrenmek“, „kendine“,  
„oyun gibi“, „öğrenmek“, 
„alıștırma yapmak“, 
„tekrar“, „tekrarlamak“ 

 
Piyano çalmak 
ile saz çalmak 
arasındaki farkı 

araștırınız.  
Hangi müzik aletleri 
hangi durumlarda çalınır?  
 
 
 
 
WBN: „ibadet etmek“, 
„anmak“, „konser“, 
„dans“,  
 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde 
konușunuz: 
„Doğada oynarken, 

doğayı tanırız ve böylece 
doğa için sorumluluk 
alırız.“ 
- „Ateș ile oynanmaz.“ 
Sözü ne anlama geliyor?  
 
WBN: „doğa“,  
„korumak“, 
„sorumluluk“ 

 
Rol oynarken neler 
öğreniriz? 
Kurallara uygun 

oyun ne demektir?– 
Centilmence oyun mu?  
Oyunda aldatmak ne 
demektir? 
 
WBN:  „kurala uygun“, 
„aldatmak“ „rol“, „rol 
oynamak“, „tiyatro rolü“ 

 
„Oyun 
otomatında 
oynarken 

(kendimi) her șeyi 
unutuyorum.“ sözünü 
açıklar mısınız 
 
WBN: „unutmak“, 
„kendini kaybetmek“, 
„oyunu kaybetmek“, 
„oyun otomatı“, „kumar“, 
„alıșmak“, „alıșkanlık“ 

 
Aleviler ibadet 
ederken saz 
çalarlar ve 
dinlerler.  

„Saz sesi ile Hak`kın 
varlığını hissediyorum“ 
sözünü anlamaya 
çalıșınız.  
 
WBN: „müzikle Tanrıya 
seslenmek “, „deyiș“, 
„Tanrı hissi“ 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar           
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 10 

 „Semah – bir 
dans mı?“ 

Diğer din dersleri ile 
ve sporla birlikte 
olabilir.  
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Semah resimlerine 
bakarak el ve ayak 
hareketleri anlatı-

nız.  
 
 
WBN: „semah“, 
„hareket“, „hareket 
etmek“ „dönmek“, 
„dönüș“ 

 

 
Semahın 
dönüldüğü 
durumları 

belirtiniz.  
„Cemal cemale“ semah 
dönmek ne demektir?  
 
WBN: „cem“, „birlikte“, 
„yüz“, „yüz yüze“, 
„topluluk“ 

 
Herkes semahta 
kendisi ile de  
yalnızdır?  Dikkat 

ediniz: Semah dönenler 
birbirlerine 
dokunuyorlar mı? 
 
WBN: „yalnız“, 
„kișisel“, „katılmak“, 
„dokunmak“,  
„değmek“„temas“, 
„dokunma“ 

 
Semahta „daire“ 
yuvarlak ne 
anlama gelir? 

Semah nerede ve ne 
zaman dönülür?  
Kim semah döner ve 
semah nasıl bașlar?  
 
WBN: „cem evi“, „saz“ 
“dede“, „dar“, 
“selamlama” 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Öğrenciler bir 
filmdeki ya da 
kasetteki semah 

müziğini dinlerler.  
- Öğrenciler gözleri kapalı 
semah müziği ile kendi 
etrafında dönüyorlar. Bu 
durumda neler 
hissettiklerini anlatıyorlar.  
Neden insanlar semahı 
daire içinde dönerler?  
WBN: „dönmek“, „daire“, 
„baș dönmesi“, „uçmak“, 
„kanatlanmak“ 

 
Bir semah filmi 
seyrediyoruz ve 
kendimiz semah 

dönmeye çalıșıyoruz. 
Neler hissettiğimizi 
sınıfta anlatıyoruz.  
 
 
 
WBN: „ayağı yerden 
kesilmek“, „kendini 
bırakmak“, „kuș gibi“ 

 
Hisleri vücut 
hareketleri ile 
anlatmak 

nedir? Korku ya da 
sevinç? 
Semah hareketleri 
(figür) bende nasıl bir 
etki yapıyor?   
 
 
WBN: “korku“,  
„sevinç“, „gönül“,  
„gönül rahatlığı“ 

 
Semah 
dönerek 
kendinden 

geçmek ve rahatlamak 
ne demektir? Semah 
dönmüș olan kiși kendini 
„arı“nmıș hisseder. 
Neden? 
 
 
 
WBN: „rahatlamak“, 
„kendinden geçmek“, 
„Tanrı așkı“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Resimlerde ve 
filmdeki dairesel 
forma bakarak, 

bunun anlamını 
açıklayınız. Semahtaki el, 
ayak ve gövde 
hareketlerini inceleyiniz.  
 
WBN: „gök ve yerle bir 
olmak“, „teșekkür 
etmek“, “ 

 
Ayrıntılarını 
inceleyiniz: 
Semah dönenler 

nasıl hareket ediyorlar? 
Kiși olarak, semah eși 
olarak ve semah grubu 
olarak?  
 
WBN: „hisleri 
göstermek“, „o anı 
yașamak“, „vücudu ile  
konușmak“ 

 
Kendi vücut 
hareketlerime 
bakarak, 

dansın ve semahın 
vücut ve duygular için 
önemini anlamaya 
çalıșıyorum. Vücut 
hareketleri -konușma 
olmadan- neleri ifade 
eder?   
 
WBN: „vücut dili“,  
„mimik“, „rahatlama“ 

 
Semahın genel 
kurallarını 
öğreniniz. 

Semah nasıl baslar ve 
nasıl biter?  
Saygı ile selam verme  
Semah gülbengi 
 
WBN: „saygı“, „dede“, 
„zakir“, „deyiș“  „üç 
adım“, „üç etek“ 

 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

. 
Düșünün ve 
konușun: Neden 
insanlar müzikle 

birlikte dans ederler? 
Hayvanlar (kușlar, arılar) 
dans eder mi?  
 
 
WBN: „daire çizmek“, 
„dans“, „turna“, „kelebek“ 

 
Üzerinde 
konușunuz: 
Neden Aleviler 

için semah bu kadar 
güzel bir șeydir? Neden 
kadınlar ve erkekler 
aynı hareketleri 
yaparlar?  
 
WBN: „aynı“, „farklı“, 
„benzer“ „birlikte“ 

 
Üzerinde 
düșününüz ve 
konușunuz:  

Semah ile ibadet edilir 
mi?  
 
 
 
WBN:  „kișisel 
ibadet“, „toplu ibadet“ 
 

 
Üzerinde 
konușunuz:  
Neden semah 

cemin bir parçasıdır?  
Semah Tanrıya saygı 
göstermek ve Onun 
sevgisine ulașmak 
içindir.   
WBN:: „saygı“,  ”așk 
ilanı“, „Tanrı așkı“ 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar                  
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 11 

„Ben ve 
bedenim“ 

Sosyal bilgiler ve spor 
dersleri ile birlikte 

olabilir 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
İnsan bedeninin dıș 
görünüșünü  tarif ediniz.  
șișman, zayıf, ince v.b.   
İnsanlar, hayvanlar ve 
hatta eșyaların bedeni 
vardır: sazın „tını 
gövdesi“ gibi .  
WBN: „beden“, „vücut“ 
„gövde“, „organ“, „vücut 
parçası“ 

 
Üzerinde düșünün 
ve konușun: Yeni 
doğan bir bebek 

nasıl bir yardıma 
muhtaçtır? Ne kadar süre 
yardıma muhtaçtır? 
Kim(ler) ona yardımcı 
olmaktadır? 
Ne zaman yardım biter? 
 
WBN: „yardım“, 
„yardım etmek“, 
„yetișkin olmak“, 
„büyümek“ 

 
Kișisel giyecek 
(elbise) ve 
üniformalar 

arasındaki farkları 
belirtiniz. Kendi beden 
dıșınız ve iç dünyanız 
üzerine düșünün ve 
görüșlerinizi anlatın.   
 
WBN: „kișisel“, „kișisel 
elbise“, „üniforma“, „iç“, 
„dıș görünüș“ 

 
Dört kapı kırk 
makamdan, 
bedenle ilgili 

olanları öğrenelim: 
„sağlıklı yemek, temiz 
giyim“ (1. kapı, 9. 
makam); „saygı sınırlarını 
korumak“ (3. kapı, 5. 
makam);  
 
WBN: „Dört Kapı“, 
„Kırk Makam“, 
„utanmak“, „saygı 
sınırları“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Anlatınız:: „Bazen 
beden ne isterse 
onu yapar„.  

Örneğin; açlık, ihtiyaç, 
ateș, tüyleri kalkmak, 
terlemek, yüzü kızarmak“ 
v.b.  
 
WBN: „his“, „hisleri 
göstermek“, „belli 
etmek“, „belirti 
vermek“, „tüyleri diken 
diken olmak“, 
„ateșlenmek“ 

 
Bazı insanlar, çok 
kötü kokan 
insanlardan uzak 

durduklarını söylüyorlar. 
Bu insanlar ne demek 
istiyorlar? Hangi 
durumlarda kötü kokarız? 
 
WBN: „koklamak“, 
„koku“, „güzel koku“, 
„kötü kokmak“, „pis 
koku“, „iğrenmek“, „ter“, 
„sidik“  
 

 
Neden tuvaletler 
okulda kız ve 
erkekler için 
ayrıdır? Neden 

bir çok kiși parfüm 
kullanır?  
WBN: „tuvalet“, „WC“, 
„mahrem“, „utanma 
duygusu“, „parfüm“, 
„güzel koku“ 
 

 
Semahtaki 
beden 
durușlarına 

dikkat ederek; ne gibi 
duyguları ortaya 
çıkardığını kendi 
aranızda konușunuz.  
 
WBN: „Semah“, „beden 
durușu“, beden“, 
„duruș“, „durmak“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Canlı bir bedenin 
nasıl çalıștığını 
inceleyiniz: Hangi 

organlarımız var? Hangi 
organlar olmadan 
yașayabiliriz?  
Hangi organlar 
yașamamız için  mutlaka 
gereklidir? Bir beden 
hangi durumda ölür?  
Neden? 
WBN: „yașam“, 
„yașamak“, „organ“ 
(Yunanca: ergon: iș, 
eser), „çalıșmak“, „görev 
yapmak“ (Latince: 
„birlikte çalıșmak“) 
 

 
İnsanlar hangi 
beden hareketleri 
ile ve ne 

söyleyebilirler? Örnekler 
veriniz.  
 
 
WBN: „beden dili“, 
„beden“, „dil“, 
„konușmak“, „dillenmek“ 
 

 
Neden insanlar 
beden 
temizliğine 

dikkat ederler? İnsanlar 
neden elbise giyerler?  
 
 
WBN: „koruma“, 
„soğuktan korunma“, 
„narin beden“, „utanma“, 
„temizlik“, „beden 
temizliği“, „diș temizliği“ 
 
 
 
 

 
Cemlerde 
insanların 
beden 

durușlarını inceleyin.  
Cemlerde ortak bedensel 
durușlar var mı? Varsa, 
bu durușlar ne anlama 
geliyor? On iki 
hizmetlilerden örnekler 
veriniz.  
 
WBN: „On iki hizmet“, 
„hizmet“, „hizmet 
etmek“, „cem töreni“, 
„Cem“, „bir araya 
gelmek“, „birlikte“, „bir 
olmak“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde düșünün ve 
konușun: „Hasta“ ve 
„sağlam“ kavramları ne 
anlama geliyor? Hangi 
durumlarda insanlar 
hasta olmaktan 
bahsediyorlar?  
 
 
 
WBN: „sağlıklı“, 
„sağlam“, „sapasağlam“, 
„hasta“, „moral hastası“, 
„ölümcül hasta“ 

 
Neden Anayasa 
insanları 
yaralamayı ya da 

öldürmeyi kesinlikle 
yasaklar? Bu konuda 
özel durumlar var mı? 
Doktorlar neden insanları 
ameliyat ederler? Sağlık 
için isteğe bağlı (rızalıkla) 
ameliyat.  
 
WBN: „yaralamak“, 
„yara“, „anayasa“, „istek“, 
„rızalık“ 

 
Üzerinde 
konușunuz: 

„Küçüklüğümde çok farklı 
bir görünümüm vardı. 
Yine de ben o zamanki 
aynı insanım.“  – Doğru 
mu?  
Doğru ise neden aynı 
insan?  
 
WBN: „can“, „ben“, 
“bedenim”, “sen”, 
“bedenin” 
 

 
Sizce Alevilerin 
sözü „, Hak`kın 
evi gönüldür.” 

ne anlama gelmektedir? 
Neden bir çok Alevi 
çocuklarına ön adı ile 
değil de „canım“ diye 
seslenirler?  
 
 
 
WBN:  „beden“, „ev“, 
„can“, „insan“, „kutsal“ 
 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar             
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  

Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 
 

TE 12 
„Yașam ve evren 
nasıl yaratıldı?“ 
Diğer din dersleri ile 
ortaklașa yapılabilir.  

 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Dünya ve evrene 
ait olanları 
anlatınız: Evren, 

dünya ve atmosfer, 
bitkiler ve hayvanlar, 
insanlar  
 
WBN:  „dünya“, 
„güneș“„yer küresi“, 
„Ay“, „yıldızlar“, 
„gökyüzü“, „canlılar“ 

 
İnsanların 
insanlardan 
doğduğunu 

anlatınız. İnsanların 
birlikte büyük yapıtlar 
yaptıklarını örneklerle 
açıklayınız.   
 
WBN:  „anne“, „hamile“, 
„doğum“, „bebek“, 
„yapıt“  
 

 
Hatırla ve kendi 
kendine sor: En 
eski hangi 

çocukluk anımı 
hatırlıyorum?– Siz 
doğmadan önceki aile 
resimlerine bakın. Dünya 
sizden önce de vardı. Siz 
doğduktan sonra 
ailenizde neler değiști?  
 
WBN:  „dünyaya 
gelmek“, „anı“, 
„çocukluk anısı 
 

 
Alevi șiirlerinde 
ve deyișlerinde 
Hak`kın evreni 

ve insanı yaratıșı üzerine 
örnekler bulunuz.  
 
 
WBN:  , „Ali“, „Cebrail“, 
“canlar”, „nur“, „dünya 
ve evren“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Anlamaya çalıșın: 
Doğa mucizesini 
tanıyor musunuz? 

Neden mucize diyoruz? 
- Doğa yeșilleniyor, çiçek 
açıyor, meyve olușuyor 
v.b.   
WBN:  „mucize“, 
„șahane“, „doğa“, 
„İlkbahar“ (İng. „spring“), 
„erken“, „taze“, „yeni“, 
„Nevruz“ 

 
Bir çocuk 
doğumunda 
insanların 

duygularını anlatın. 
Sevinçten uçmak sözünü 
açıklayın.  
 
WBN:  „ağrı“, 
„sevinmek“, „sağlıklı/ 
hasta bebek“, „aile 
mutluluğu“, „uçmak“ 

 
Bir iși 
bașardığınızdaki 
hislerinizi 
anlatınız. 

Yapmak istediğiniz bir 
șey gerçekleșmezse 
kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? 
 
 
WBN:  „bașarı“ 
„yenilgi“, „bașarısız“, 
„hoș duygu“ 
 
 

 
Yunus 
Emre`nin Tanrı 
așkı ile ilgili 

hikayesini öğreniniz. 
„Tanrı`nın varlığını“ 
görmek ya da hissetmek 
ne demektir 
 
 
WBN:  „Yunus“, 
„Yunus Emre“,  
„ișaret“, „Tanrı 
görüntüsü“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
İnsan ve 
hayvanlar 
arasındaki 

benzerlikleri ve farkları 
konușun. İnsanlar neden 
hayvanlara hükmederler 
ve doğayı kullanırlar?  
 
WBN:  „hükmetmek“,  
„beyin“, „akıl“, 
„kullanmak“ 
 
 

 
İnsanlar arasındaki 
farkları anlatın: - 
Form farkları 

(örnek; diller, cilt renkleri) 
ve nedenleri (örnek; 
iklimler, deniz-kara 
ülkeleri). 
Benzerlikleri araștırın.    
 
WBN:  „eșitlik“, „fark“, 
„akrabalık“, „benzerlik“ 
 
 

 
Tartıșın: İnsan 
çalıșmak, 
yapmak ve 

yaratmak için yaratılmıș 
bir canlıdır.  
İnsanların yaptıkları 
büyük eserlere örnek 
veriniz.  
WBN:  „yaratmak“, 
„çalıșmak“, „yapmak“, 
„bitirmek“, „ortaya 
çıkarmak“, „sanatçı“, 
„mühendis“, „mimar“ 

 
Alevilikte 
yaratılıș 
inancını 

öğreniniz.  
Tartıșınız: Yaratılıșa 
yönelik insanların hangi 
sorumlulukları vardır?   
 
WBN:  „yaratılıș“, 
„yaratmak“, „görev“, 
„yaratılmıș“, 
„sorumluluk“, „“, „görev 
vermek“, „görev almak“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde 
konușun: Neden 
doğayı 

korumalıyız?  
Korumak ne demek? 
Doğayı korumaya ve 
dengesini bozmaya 
yönelik örnekler veriniz.   
 
 
WBN:  „doğa sevgisi“, 
„doğa bizim evimiz“, 
„korumak“, „denge“, 
„bozmak“ 
 

 
Üzerinde düșünün 
ve konușun: 
İnsanlar çocuk 

üretir ve doğururlar. 
Tanrı, döllenmede  
(çocuk yapmada) 
insanlara yardımcı oluyor 
mu?  Sizce nasıl?  
 
 
WBN:  „yaratmak“, 
„döllenmek“, „doğurmak“, 
„çocuk yapmak“  
 
 
 

 
Üzerinde 
konușun: : „Bir 
aletle bir șey 

yaratırsam, bunun adı 
„yaratılmıș„ ya da 
„yapılmıș“ olur. Ben de, 
Dünya`da Tanrı için bir 
„alet„ görevi mi 
üstleniyorum?  
WBN:  „alet“ 
„etkilemek“, „yapıt“, 
„ortaya çıkarmak“, 
„yaratmak “, „yapılmıș““, 
„yapı“ 
 

 
Üzerinde 
tartıșın: 
Tanrı`nın 

dünyayı yarattığını 
nereden biliyoruz?  
 
 
 
 
WBN:  „bilgi“, „bilmek“, 
„inanmak“, 
„düșünmek“, 
„hissetmek“ 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar                  
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 13 

 
„Hacı Bektaș 
Veli ve doğa 

sevgisi“ 
Sosyal bilgilerle 
birlikte olabilir.  

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Araștırın: 
Geçmiște 
Hacıbektaș 

zamanında ve șimdi    
Anadolu`da insanlar nasıl 
yașamıșlar ve yașıyorlar? 
Hacıbektaș șehrinin 
haritada yerini bulunuz.  
WBN:  „Hacıbektaș“, 
“tarım“, „tarla“, „tarım iși“ 
„hayvancılık“, „hayvan 
üretme“, , „șarapçılık“, 
„șarap“, „üzüm 
yetiștirme“, „Anadolu“ 

 
İnsanların birbirleri 
ile olan 
ilișkilerinde iyi ve 

kötü tavırlarına örnekler 
bulun.   
 
WBN: „tavır“, „durmak“, 
„duruș“, „dostça“, 
„arkadaș“, „düșmanca“, 
„düșman“, „hassas“, 
„umursamaz“ 

 
Kendi kendine 
konușmaya 
kendinizden 

örnekler verin: „Ben…….. 
düșünüyorum.“, „Ben 
doğanın…..olmasını 
istiyorum.“, „Ben 
……olmak zorundayım.“ 
V.b. 
 
 
WBN: „ben“, „benim“, 
„zorunda olmak“ 

 
Hacı Bektaș 
Veli`nin 
yașamını 

öğenin. Hacı Bektaș, 
doğa ve su bağlantılarını 
araștırın.  
 
WBN: „Hacı Bektaș 
Veli“, „Hacı“, „Veli“, 
“su”, “kaynak”, 
“dergah”, “Anadolu” (Eski 
Yunanca: anatello- 
güneșin yukarı doğru 
doğması) 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
 Hacıbektaș 
üzerine bir 
geziden resim ve 

film serisi yapınız. 
Oradaki doğa hangi 
hisleri ortaya çıkarıyor? 
Değișik mevsimlerin 
oradaki insanlara etkisini 
araștırın.  
WBN: „doğa“, „bitki 
örtüsü“, „bozkır“, 
„hissetmek“, „zevk“ 
„zevkini çıkarmak“ 

 
İnsanların 
hayvanlarla olan 
ilișkilerindeki 

tavırları inceleyiniz.  
 
 
 
WBN: „dostça“, „sevgi“, 
„düșmanca“, „düșman“, 
„korku“, „güven“, 
„mesafe“, „mesafe 
bırakmak“, „uzak 
durmak“ 

 
Kendi 
„ben“liğiniz ve 
kendinizle ilgili 

duygularınız üzerinde 
konușunuz. Hangi 
hayvanın yerinde olmak 
isterdim? Hangi hayvanın 
yerinde olmak 
istemezdim? Hangi 
özellikler bana uyuyor?  
WBN: „yerinde olmak“, 
„yerine geçmek“,  
„birinin yerine 
düșünmek“,  

 
Hacı Bektaș 
Veli üzerine bir 
hikaye dinleyin 

ve buna yönelik hislerinizi 
anlatın.  
 
 
WBN: „güven“, 
„güvenmek“, „yakınlık“, 
„sevgi“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: Pir Hacı 
Bektaș Suluca 
Karahöyük`e nasıl 

gelmiș?  
Doğa ile insanların bağını 
belirten kavramları 
toplayınız.  
 
WBN: „Pir“,  „Sulaca 
Karahöyük“, „doğayı 
koruma“, „doğa 
sevgisi“, „bağlanmak“, 
„bağlı olmak“, doğayı 
bozmak“ „bozmak“, 
„korumak“, „doğal“, 
„yapay“, „doğal 
olmayan“  

Hacı Bektaș`ın 
insanlara olan 
tavırlarını öğrenin. 

O bir „insanlık“ okulu 
kurmuștu. Araștırın: 
Neden insanların diğer 
insanlardan bir șeyler 
öğrendikleri okullar 
kuruluyor? 
 
WBN: „okul“ (Yunanca 
„schole“ = „düșünmek 
için sakin bir yer“), 
„düșünmek“, „sakin 
olmak“, „öğrenmek“, 
„insan- lık“  

 
Araștırın: 
„Kendi 
benliğimi“ nasıl 

tanırım?  Nasıl fark 
ederim? Hacı Bektaș`ın 
doğa sevgisi yolu ile 
kendini tanıdığını (kendi 
kimliğini fark ettiğini) 
öğreniniz. Araștırınız: 
Diğer insanlar benim için 
ne önem tașıyorlar?  
 
WBN: „doğadan 
öğrenmek“, „Ben 
biliyorum.“, „Ben 
istiyorum!“, „Ben bir 
șey yapmak 
istiyorum!“, „örnek 
kiși“, „takip etmek“, 
„birinin izinden gitmek“, 
„önem tașımak“  

 
Hacı Bektaș 
Veli`nin, 
Muhammed ve 

Ali`ye olan bağını 
araștırın.  
Bu üç kișiliği birleștiren 
nedir? Onları akraba 
yapan nedir? 
 
 
WBN: „Hak yolunun 
rehberi“, „Hak yolunda 
örnek kiși“, „șefaat 
eden“, „aracı“, „ara“, 
„yardımcı“, „yardım 
etmek“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Hacıbektaș șehrini 
„ziyaret yeri“ olarak 
araștırın. Neden 

insanlar belirli yerleri 
ziyaret ederler?  
 
WBN: „ziyaret“, 
„ziyaretçi“, „ziyaret 
yeri“, „yolculuk“ 
 

 
Hacı Bektaș`ın, 
ceylan ve aslan ile 
birlikte olduğu  

resmini inceleyiniz: Kendi 
kendinize sorun ve 
cevaplayın: Bu resim 
insanlara ne vermek 
istiyor?  
WBN: „aslan“, 
„ceylan“, „düșman“, 
düșmanlık“, „sevgi“, 
„düșman sevgisi“, 
„insan sevgisi“, 
„eșitlik“ 

 
Hacı Bektaș`ın, ceylan ve 
aslan ile birlikte olduğu  
resmini inceleyiniz:  Bu 
resmi güzel (cazibeli) 
yapan nedir?  
 
WBN: „dinginlik“, 
dostluk“, „arkadaș“, 
„doğal“, „doğal dostluk“, 
“doğal kardeșlik“ , „ilgi 
çekmek“, „ilgi“ 
„cazibe“ 

 
Alevilerin 
ziyaret yerlerini 
öğreniniz. Diğer 

inançlardaki ziyaret 
yerleri ile karșılaștırınız.  
WBN: „Kudüs“, 
„Kabe“, „Kerbela“, 
„Kevelaer“, „Lourdes“, 
„Hak`kı arama yerleri“ 
 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar               
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2. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „öğrenmek ve yenilik yapmak“ 

 
TE 14 

„İnsanlar neden 
ve nasıl kutlarlar 
ve anarlar?“ 
Diğer din dersleri ile 

birlikte yapılabilir. 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
İnsanların 
yașamında çok 
güzel șeyler ve 

bazen de çok acı (kötü) 
șeyler olabilir. Güzel ve 
kütü olaylara örnekler 
veriniz: mutluluk, acı, 
kaza, bașarı, v.b. 
WBN: „güzellik“, 
„güzel“, „kötülük“, 
„kötü“, „bașından olay 
geçmek“ („geçip 
gitmek“, „olmak“, „ortaya 
çıkmak“)  

 
Kendi 
yașamınızdan 
örneklerle 

insanların kutlamalarda 
yaptıklarını anlatın: iyi bir 
ön hazırlık, iyi yemek, 
güzel müzik, güzel giyim, 
güzel/uygun bir yer veya 
salon  
WBN: „ön hazırlık“, 
„uygun“, „uymak“, 
„uydurmak“  

 
Kendinizden 
anlatın:  
Ben neden bir 

kutlama yapıyorum? Ve 
böyle bir kutlama yapmak 
için hangi ön hazırlıkları 
yapıyorum?  
 
 
WBN: „neden“, 
„sebep“ „yaș günü 
kutlaması“, „bereket“ 
(İbranice brk: diz), 
„davet“, „davetiye“, 
„çağrı“, „çağırmak“ 

 
Her inançta 
anma ve 
bayram günleri 

var: așure günü, kurban 
bayramı, paskalya, 
pessah v.b.  
Bu bayramları ve anma 
günlerini belirleyin. 
Bunların en belirgin 
özelliğini belirtin.  
WBN: „bayram“ (Farsça 
partam= neșe), 
„eğlence“, „eğlenmek“, 
„oyalanmak“, „belirgin“, 
„özellik“, „öz= iç, kök“  

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Üzerine konușun: 
İnsanlar güzel ve 
kötü olaylarda 

hangi duyguları yașarlar?  
 
WBN: „his“, 
„hissetmek“, „his-
setmek“ „yașamak“, 
„an“ 

 
Anlatınız: İnsanlar 
sevinç ve 
üzüntülerini anma 

günlerinde nasıl açığa 
vururlar? Șarkı, ağıt 
söylemek, dans etmek, 
dua etmek, ...v.b.  
WBN: „sevinç“, 
„sevinmek“, üzüntü“, 
„yas“, „yas tutmak“, 
„açık“,“,  „açık-lamak“, 
„açığa vurmak“  

 
Üzerinde 
konușun:  
Neden bazı 

olayları sevinçle 
anıyorum, bazılarından 
hoșlanmıyorum? 
Örnekler veriniz. 
 
WBN: „olay“, „olmak“, 
„yașamak“ (bir șeyi 
yașamıș olmak), 
„sevinçle anmak“, 
„zorunlu anmak“ 

 
Dini törenlerin 
hangi duyguları 
geliștirdiğini 

anlatın. 
Kurbanlık hayvan? 
Paskalyada mum? Așure 
dağıtımı?   
WBN:  „sevinç“, 
„matem“, „üzüntü“, 
„hatırlama“, „anma“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: İnsanlar; 
kötü bir șey 
olursa; ya da kötü 

bir șey olacağını 
düșünürlerse ne 
yaparlar? İyi șeyler 
olmasını isterlerse ne 
yaparlar?  
 
WBN: „“dikkat“ 
(Arapça: diqqa- ince 
olmak) „öngörü“, „ön“, 
„görmek“, „görüș“, 
„görmek“, 
„hazırlamak“, „huzur 
yaratmak“ 

 
Araștırın: İnsanlar 
geçmișteki güzel 
ve kötü olayları 

nasıl hatırlamaya 
çalıșırlar? Anıtlar, 
heykeller, anma günleri 
v.b. 
Bunlara örnekler veriniz. 
 
WBN:  „anıt“ („anmak 
için parça“), „anma 
günü“, „kutlamak“, 
„kutsamak„, „kutsal„, 
„heykel (anıt)“ (İbranice: 
hekal- saray) 

 
Araștırın: 
Neden bazı 
olayları sürekli 

hatırlıyorum ve 
unutamıyorum? 
 
 
WBN:  „olay“, 
„hatırlamak“, „beyine 
kazınmak“ , 
„unutmak“,„kaybetmek“ 

 
Araștırın: Hangi 
dinler 
bayramlarında 

ve anma günlerinde 
hangi olayları anıyorlar?  
„Unutmaya karșı anma“ 
ne demektir? . 
WBN:  „anma“, 
„hatırlama“, „Kerbela-
matemi (Hüseyin`in șehit 
ediliși ve Zeynel Abidin`in 
kurtulușu için)“, 
„Paskalya: İsa`nin 
öldürülüșü ve yeniden 
dirilmesi“, „Noel: İsa`nın 
doğumu“, “Kurban 
bayramı: İsmail`in 
kurtulușu“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde 
konușunuz: Neden 
insanlar iyi șeyleri 

olușturmaya ve kötü 
șeyleri engellemeye 
çalıșırlar? Neden insanlar 
bazı kötü șeyleri 
engelleyemezler?  
WBN: „etkilemek“, 
„etki“, „ „kader“, „kadir“, 
„ol-uș-turmak“, 
„engel“, „engellemek“  

 
Üzerinde konușun: 
İnsanlar 
geçmișteki iyi ve 

kötü șeyleri 
hatırlamaktan ne 
bekliyorlar?  
Umut, kötülüklerin 
yeniden gelmesini 
önlemek, iyiliklerin 
yeniden gelmesini 
ummak v.b.  
 
 
 
WBN: „umut vermek“ 
„geleceği korumak“, 
„önlemek“, „önlem“  

 
Üzerinde 
düșünün: 
Güzel ve kötü 

olanları hatırlamak bana 
ne kazandırır? 
 
WBN: „deneyim“ 
(denemekle kazanılan 
bilgiler), „deneyerek 
öğrenmek“, „bilgiyi 
hatırlayarak umut 
bulmak“, „kötülüklerden 
korunma duygusu 
kazanmak“ 

 
Üzerinde 
konușunuz: 
Alevilere göre 

yașam, „can“ olarak 
sonradan Hakka dönen  
Hakkın bir parçası olarak 
algılanır.  
 
WBN: „gelecek olarak 
yașam „, „Hak`kın 
parçası“, „can“, 
„Gott=Allah=Hak“(?) 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar                            
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3. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „yardım etmek ve güçlendirmek“ 

 
TE 15 

„Yardım etmek 
ve yardım 
istemek – 

Musahiplik“ 
Sosyal bilgilerle birlikte 

yapılabilir. 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Bebeklerle ve 
küçük çocuklarla 
olan 

deneyimlerinizi anlatın:  
Hayvanlar yavrularını 
nasıl büyütüyorlar?  
 
WBN: „yardım etmek“, 
„yardım“, „çare 
(Farsça: çar= yöntem)“ 
„çaresiz“ 
  

 
Anlatınız: 
Deneyim ve 
gözlemlerinize 

göre insanlar birbirlerine 
nasıl yardım ediyorlar?  
İlk yardım ne zaman çok 
önemlidir? 
 
WBN: „zayıf“, „kuvvetli“, 
„güçlü“, „ilk yardım“, 
„acil“, „acele eden“  
 

 
Yardım istediğiniz bir 
anınızı anlatınız. İlk 
Yardım istemek için ne 
yaparız?  
Kendi kendinize 
yardımcı olduğunuz bir 
„zor“ an“ınızı anlatınız.  
 
WBN: „kendi kendine 
yardımcı olmak“, „imdat 
çağrısı“ , „imdat= medet“ 

 
Üzerinde Hızır 
ile ilgili sözler 
bulunan yazı 

ve eșyaları inceleyiniz. 
(örneğin; araba 
arkalarında ve dükkan 
duvarlarında)  
Hızır korusun! 
 
WBN:  „korumak“, 
„güvence“, „güvenli“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Bir bebek ağlar 
ya da gülerse 
çevresindekilerde 

hangi duygular olușur? 
Bebeklerin 
fotoğraflarına, deprem 
fotoğraflarına bakınız. 
Yüzlerdeki duygusal 
ifadeleri anlatınız.  
WBN: „üzüntü“, 
„üzülmek“, „mutluluk“, 
„kaza“, „elem (ruhsal 
acı)“  

 
Anlatın: Yardıma 
ihtiyacı olan birisini 
nasıl fark ederiz? 

Fakir ülkelerdeki çocuk 
resimlerine bakarak, 
onların ihtiyaçlarını ve 
duygularını anlatınız. 
 
WBN: „Yardım çağrısı“, 
„3. Dünya ülkeleri“, 
„sokak çocukları“ 

 
Üzerinde 
konușun:  
- „bir defa nasıl 

çaresiz kalmıștım“. - 
„bana yardım gelince 
neler hissetmiștim.“ 
- „birine yardım edince 
neler hissetmiștim.“  
Anne-babam benim 
yardımcım mı?. 
WBN: “çaresiz“, 

„yardımsız“, „utanma“, 
„gurur“  

 
Araștırın: Alevi 
anne babalar 
okula giden 

çocuklarının arkasından 
nasıl dua ediyor ve 
istekte bulunuyorlar?  
Bașka dinlerde hangi 
istekler yer alıyor? 
 
 
WBN: „Hızır 
korusun!“, „sağ salim 
gitsin gelsin inșallah“ , 
Hıristiyan.: „Melek 
korusun  

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırınız: Hangi 
olaylar karșısında 
insanlar 

çaresizdirler? (deprem, 
sel baskını, doğum, 
hastalık, mevsimler v.b.) 
 
 
WBN: „çaresiz“, „ihtiyacı 

olmak“, „felaket 
(bela)“, „ihtiyaç“  
 

 
Düșünün: Birine 
yardım ederken 
nelere dikkat 

edilmelidir? Açıklayın: 
Kendi kendine yardım 
edecek kadar yardım 
etmek ne demektir?   
Yardın edilecek durumları 
sayınız.  Alevilerde 
musahiplik 
WBN: kendi kendine 
yardıma destek“ , „ilk 
yardım“, „yardım 
kurulușu“, „Kızılay“,  
„musahiplik“.  

 
„Kendi kedine 
yardım etmek“ 
nasıl bir șey, 

açıklayın.  
Neden bir çok kișinin 
bașkalarından yardım 
istemediğini araștırınız.  
 
WBN: „kendi gücünü 
abartmak“, „kendi 
kendine yetmek“, 
„tahmin etmek“, „göz 
kararı“ 
 

 
Buyruk 
kitabından 
„yardım ve 

„yardım etmek“ üzerine 
bilgiler çıkarın.  
Diğer dinlerdeki böylesi 
ifadelerle karșılaștırınız. 
Benzerlikler ve farkları 
konușunuz.  
WBN: „musahip“, 
„sadaka“, „Buyruk“,  
Hıristiyanlıkta.: 
„yanındakini sevmek“, 
“Kızılay”, „Caritas“, 
„Diakonie“  

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç belirlemek  

 
Üzerinde 
düșünün: Doğa 
insanlara 

yașamlarında nasıl 
yardım ediyor? İnsanlar 
doğaya nasıl yardımcı 
olabilirler (olmalıdırlar)?  
 
WBN: „doğa“, „doğal 
ilaçlar“, „doğada 
dinlenmek“, „temiz 
hava“, “doğal beslenme” 
„doğayı koruma“, 
„küresel ısınma“  
 

 
Kızılay ve diğer 
yardım 
kurulușlarının 

yardım aksiyonları 
araștırınız. Polisin 
görevleri üzerine 
konușun. Okul 
çevresinde trafikte görev 
yapan „trafik melekleri“ 
öğrencilerin „yardım“la 
ilgisi nedir? 
 
WBN: „Kızıl Haç“, „polis“, 
„trafik melekleri“, 
„yardım aksiyonu“  
 

 
Üzerinde 
konușun: 
Yardım 

karșılığında ne verilir? 
Ne beklenir?  
Canım pahasına da olsa 
yardım etmeli miyim?  
Yardım ile „düzenli 
olmak“ bağlantısını 
kurunuz.  
WBN: „yardım karșılığı“, 
„karșılık“, „yardım 
sağlamak“, „teșekkür“, 
„teșekkür etmek“, 
„düzen“, „can güvenliği“, 
„can tehlikesi“ 
 

 
Üzerinde 
konușunuz: 
İnsanlar 

Hakkın sevgisine nasıl 
kavușurlar?  
Aleviler, muhtaçlara 
yardım yaparak Hakka 
ulașmayı amaçlarlar. 
Bunu inceleyiniz. 
 
WBN: „Hakkın yakını“, 
„Hakkın sevgili canı“, 
„Haktan uzaklașmak“, 
“yol kardeșliği- 
musahiplik”.  
 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar               
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3. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „yardım etmek ve güçlendirmek“ 

 
TE 16 

„Muharrem 
Günleri– Oruç 

ve anma“ 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Düșünün ve bir 
araya getirin: Bir 
insanın yașaması 

için mutlaka gereken 
șeyler nelerdir? 
Çevrenizden öğrenin: 
Orucun hangi özellikleri 
vardır?  (yiyecek, 
giyecek, ev, uyku) 
WBN: „yiyecek“, 
„yemek“, „oruç 
tutmak“, „içmek“ 

 
Anlatın: 
Muharrem günleri 
evinizde nasıl 

geçiyor?  
Nelere dikkat ediliyor? 
 
 
 
WBN:  „muharrem“, 
„oruç tutmak“, „oruç 
açmak 

 
Ben Muharrem 
günlerini nasıl 
geçiriyorum?  

 
 
 
 
 
WBN: :“sorumluluk“, 
„alıșkanlık“, 
„benimsemek“, 
„barıșmak“ 
 

 
Kerbela`da 
olanları öğrenin. 
Kerbela șehri 

hakkında bilgi edinin. Hz. 
Hüseyin`in ve ailesinin 
hikayesini öğreniniz.  
WBN: „Kerbela“, „Irak“, 
„Hüseyin“, „Yezit“, 
„Zeynel Abidin“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 
 
 

 
Bir gün bir șey 
yemeyin ve az sıvı 

için. Akșam neler 
hissettiğinizi anlatın.  
 
WBN: „açlık“, 
„susuzluk“, „aç 
kalmak“, „susamak“, 
„kurumak“ 
 
 

 
Muharrem 
günlerinde kendi 
ailenizdeki 

duyguları anlatınız.  
 
WBN: „hassasiyet“, 
„inanç“, „ilgi“, „dikkat“, 
„bir șeye dikkat etmek“, 
„sakınmak“, zarardan 
sakınmak“ 

 
Alıștığımız 
șeylerden vaz 
geçmek zor 

mudur?  Severek 
yediğimiz yiyecekleri bir 
süre yememek mümkün 
mü?  
 
WBN: „alıșkanlık“, 
„alıșmıș“, „vaz geçmek“, 
“cay-mak” 

 
Tanıdık ve 
sevdik birinin 
Hakka 

yürümesindeki duyguları 
dile getiriniz.  
WBN: „Hakka 
yürümek“, „ölüm“, 
üzüntü“, „matem “, 
„acıyı paylașmak“, „acı 
çekmek“ 
 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Oruç sağlığa 
yararlı mıdır? 
Oruç sağlığa 

zarar verir mi?  
 
 
 
WBN: „gece rahatlığı“, 
„sağlık“, „ara“, „ara 
vermek“, „zarar“, 
„hasar“, „yarar“ 

 
Kendi 
yașadıklarınızdan 
hareketle bir inancı 

anlatın. Muharrem 
günlerinin en önemli 
özelliklerini sayınız.  
 
WBN: „din“  „buyruk“, 
„buyurmak“, „hukuka 
uygun“, „haklılık“, 
„haksızlık“ 

 
Kendi 
görüșünüze 
göre „kurban“ 

ne demektir?  
Üzerinde konușun: 
Muharrem günlerinde siz 
kendiniz nasıl bir 
„matem“ tutmak 
istersiniz? Nelerden vaz 
geçerdiniz? 
WBN:  „kurban“, 
„kendini kurban 
etmek““, „kurban 
olmak“, „adamak“, 
„adak“, “kendine sahip 
olmak“, „sahip olmak“, 
„eğlenmek  

 
Aleviler, Hz. 
Hüseyin`in 
Kerbela`da șehit 

edilișini anarlar. Araștırın: 
Neden Aleviler, Hz, 
Hüseyin`in haksızlığa 
karșı kurban olduklarına 
inanırlar? Diğer 
dinlerdeki oruç kuralları 
öğreniniz.  
WBN: „Hz. Hüseyin“, 
„ölüm“, “kurban“ 
„Muharrem“, 
„Ramadan“, „Așure“, 
„oruç zamanı“  

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde tartıșın: 
Oruç sadece bir 
șey yememek 

midir? Hayvanlar aç 
kalınca oruç tutmuș 
olurlar mı?  
 
 
 
 
WBN: ::“vaz geçmek“, 
„vazgeçme“, „oruç 
tutmak“ 

 
Muharrem günleri 
insanların barıș 
günleri olmalıdır.  

Muharrem günlerinde de 
Yezit „kötü“ olarak 
anılmaktadır. Neden? 
Yezit kavram olarak ne 
demektir?  
 
WBN: „barıșmak “, 
„Yezid“, „lanetlemek“, 
„beddua“ (Arapça: 
bed=kötü) 

 
Üzerinde 
konușun: Bir 
șeyden vaz 

geçmek neye yarar? Vaz 
geçmenin (sakınmanın) 
matemle ilgisi nedir? 
Vazgeçmek ile barıșmak 
arasındas bir bağ var mı? 
İnsan sevgisi? 
WBN: ::“sakınma“, „vaz 
geçmek“, „matem“, 
matem tutmak“, 
„güvenmek“, Hacı 
Bektaș Veli ve insan 
sevgisi“ 

 
Üzerinde 
konușun: 

Aleviler Muharrem 
matemi ile Hz. Hüseyin`e 
bağlılıklarını gösterirler.  
Amaç: anmak: Geçmiș 
haksızlığı anmak ve 
gelecek haksızlıkları 
önlemek   
WBN: „anmak“, 
„sevgi“, „olmuș“, 
„geçmiș“, „gelecek“, 
„önümüzdeki“, „anmak“, 
„düșünmek“ 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar   
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3. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „yardım etmek ve güçlendirmek“ 

 
TE 17 

„Lokma – 
rızalık 
yemeği“ 

 
 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Yemek ve içmek 
üzerine 
düșüncelerinizi 

anlatın: : Kahvaltı, okulda 
yemek, öğle yemeği, 
akșam yemeği. Yemek 
zamanı, özel günlerdeki 
yemekler üzerine (örneğin; 
doğum günü yemeği), 
yemek yenilen yerler 
üzerine (örneğin; evde, 
lokantada, cem evinde) 
konușun: 
WBN: „yemek“, „içmek“, 
„yemek zamanı“ 

 
Anlatın: Hangi 
durumlarda 
„lokma“yapılır? 

Lokmayı kim hazırlar ve 
nasıl servis yapılır?  
 
WBN:  „lokma“ (yutulan 
yemek, Arap. 
laqima=yuttu),  „cem“, 
„katkı“, katmak“, 
„üstlenmek“ „hazırlamak“, 
„toplamak“, “karmak“, 
„dağıtmak“, „lokmacı“ 

 
Anlatın: Ben bir 
lokma yemeğinde 
neler yașadım?  

Oradaki görevim neydi?? 
Bașka çocuklar var mıydı? 
Onların görevler var 
mıydı? 
 
WBN: „görev“, „görev 
paylașımı“, „almak“, 
„vermek“ 

 
Öğrenin: 
„Lokma“ ve 
lokma yemeği“ 

ne demektir? 
Lokma sofrasından 
resimleri inceleyiniz: 
Hangi yiyecekler sofrada 
yer alıyor? Lokmalar 
nasıl hazırlanmıș? V.b.   
 
WBN: „Lokma“, 
„ziyafet“ (Arap. 
diyafa=konuk ağırlama), 
„“lokma yemek“, „lokma 
kabul etmek“ 
 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Üzerinde konușun: 
Yemekten önce, 
yemek esnasında 

ve yemekten sonra hangi 
hisler ve duygular 
olușuyor?  
 
WBN: „iștah“ (Arapça 
iștiha=arzu), „yemek 
arzusu„, „istemek“, „canı 
çekmek“, „doymak“, 
„rahatlamak““ 

 
Üzerinde konușun: 
Birlikte lokma 
yemek bize hangi 

duyguları verir? Lokma 
esnasında değișik hisler 
ortaya çıkar mı? 
Hangileri?  
WBN: „sevinç“, „birlikte 
olmak duygusu“, „birlik“, 
„beraberlik“, „birleșmek“, 
„ait olmak“, „birliğin 
yeniden olușması“ 

 
Üzerinde 
düșünün: Lokma 
yemeğinde, 

bașka yemekler 
esnasında yașamadığım 
duygular yașadım mı?  
WBN: „memnunluk“, 
„mutluluk“, „barıș“ 
„barıșmak, barıștırmak“, 
„sevgi“, „hoșgörü“ 

 
Bir lokma 
gülbengi 
öğrenin ve 

bunun anlamını araștırın.  
Lokma yemeği 
esnasındaki ortamı 
anlatınız.. 
 
WBN: „ortam“, 
„gülbenk“(Farsça gul 
bang= nida, bağırıș), 
„dua“, „sofra gülbengi“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: İnsanlar 
arzu ettikleri için mi 
yoksa gereksinim 

duydukları için mi yemek 
yerler ve içerler?  
Yemek ve içecekler 
bedenimizde nasıl bir etki 
yaparlar? Yemek 
yemezsek bedenimizde ne 
olur?    „Yemek“ ve 
„içmek“ kavramları ile 
bağlantıları olan diğer 
kavramları  sayınız. 
WBN: „yemek“, 
„tıkınmak“, „içmek“, 
„yutmak“, „açlık“, „tok“, 
„besin“, „beslenmek“, 
„yiyecek“ 

 
Araștırın: İnsanlar 
neden birlikte 
yemek yemekten 

hoșlanırlar? Birlikte yemek 
yemeyi anlatan kavramları 
yazınız. Sofra 
geleneklerini ve 
anlamlarını araștırın.  
 
WBN: „sofra“ (Arap. 
safar= yolculuk) „sofra 
geleneği“, „yemek șöleni“, 
„ziyafet sofrası“, „yemek 
zamanı“, „masa“, , 
„gülbenk“, „lokma 
gülbengi“, „sofra 
gülbengi“, 

 
Araștırın:  
Ben, bir lokma 
yemeğinde ev 

sahibi miyim yoksa misafir 
miyim? Yoksa herkes 
katılımcı mı? 
 
WBN: „katılımcı“, 
„katılmak“,  „katkı“, „ev 
sahibi“, „katmak“, 
„kendimden vermek“, 
„misafir“ (Arap. 
musafır=yolcu), „  

 
Araștırın: Hangi 
nedenlerden 
dolayı Alevi 

cem evlerinde lokma 
verilir?  
Lokmayı hangi yetkili 
dağıtır? . 
 
WBN: „neden“, 
„adamak“, „kurban“, 
„adak“, „șükran 
lokması“, „șükretmek“ 
„hizmetli“, „On iki 
hizmet“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

Üzerinde tartıșın: 
„Yemek“ ve 
„tıkınmak“ arasında 

ne fark vardır?  
„Ölçülü yemek!“ ne 
demektir?  Sizin ölçünüz 
nedir? 
 
 
WBN: „güçlenmek“, 
„güç“, „kuvvet“, „sağlıklı“, 
„ölçü“, „ölçülü“, „ölçüyü 
kaçırmamak“ 
 

Üzerinde konușun: 
Katılanların hem 
lokma getirmelerinin 

hem de lokma yemelerinin 
onlar için anlamı nedir? 
Getirilen yiyeceklerin ve 
içeceklerin karıștırılması 
ve porsiyonlanması ne 
anlama geliyor? 
WBN: „anma yemeği“, 
„paylașmak“, „lokma 
almak“, “porsiyon”, „cana 
can katmak“, „benim 
herkesin“, „lokma 
almak= toplumla rızalık 
almak“ 

Üzerinde 
konușun: 
İnsanların 

„alarak“ ve „vererek„ diğer 
insanlarla ilișkileri nasıl 
etkilenir?  
„Rızalık“ ne demektir? 
 
WBN: „vermek“ ve 
„almak“, „kabul etmek“, 
„razı olmak“ „rızalık“, 
„birlik içinde bulușmak“, 
„bağlanmak“, „bağ 
kurmak“ 

Üzerinde 
konușun: 
Alevilerde, 

cemlerde lokma „birlik“ 
olmanın sembolüdür. 
Onlara göre; insan  „can“ 
olarak Hak`kın bir 
parçasıdır.  „Can“lar, 
toplumda barıșı (rızalık) 
sağladıktan sonra 
birbirlerine lokma alıp 
vererek, canların 
Tanrı`da bir olduklarına 
inanırlar.   
WBN: „bir olmak“, 
„Hakla Hak olmak“, 
„can“ 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar           
 



 44

4. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „paylașmak ve katılmak“  
TE 22 

„Bașkalarının 
hakkına saygı“ 

Sosyal bilgiler ve 
spor dersler ile 

birlikte yapılabilir. 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya ve 
inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Yakın çevre kirliliği 
üzerine konușun: 
Kaldırımlarda, 

parklarda, duraklarda ne 
gibi kirlilik ve pis konu var?  
Gürültü sizce bir kirlilik mi? 
WBN:„çevre kirliliği“, 
„çevre“, , „dünya“, „kir“, 
„gürültü“ (gür= yüksek 
sesli), „izmarit“ (Italyanca 
smarrito=kayıp), „çöp“, 
„artık“ (geriye kalan) 

 
Bașkalarının 
hakkını zedeleyen, 
ve bașkalarına 

saygı gösteren tavırlardan 
örnekler veriniz.: 
kardeșinizle birlikte 
kullandığınız çocuk odası, 
okul bahçesi, otobüs, spor 
sahası  v.b. toplu 
yerlerden. 
WBN: „saygı“, „saymak“, 
„hak yemek“, „hakkını 
vermek“, „haksızlık 
yapmak“ 

 
Düșünün: Kendi 
bedenime hangi 
durumlarda saygılı 

oluyorum? Bedenime karșı 
hata yaptığım oldu mu?  
 
WBN: „beden“, „sağlık“, 
„zorlamak“, „gücümü 
abartmak“ (abar= 
büyümek), „abartı“ 

 
Aleviler șöyle 
düșünüyorlar: : 
„Doğayı seviyoruz, 

çünkü biz de doğayız 
(doğanın bir parçasıyız). 
Hacı Bektaș resmine 
bakınız:  
Neden elinin altında 
hayvanlar duruyor?  
WBN: „Hacı Bektaș Veli“, 
„doğa“, „doğa sevgisi“  

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Birisi yere tükürürse, 
diğer insanlar 
bundan iğreniyorlar? 

Yere tükürmeyi neden 
iğrenç buluyoruz? Çok 
insan sokaktaki gürültüden 
ve eksoz gazından  
șikayetçi. Neden? 
WBN:  „iğrenç“,  
„tükürük“, „tiksinti“, 
„öfkelenmek“ 

 
Çok kiși kendilerine 
hakaret edilince 
sinirlenir? Hakaret 

ne demektir? Örnek verin. 
Özür dilemek ne 
demektir? Örnek verin.  
WBN:„hakaret“ (Arap. 
hakara=așağı olmak), 
„hakir“, „așağılama“, 
„özür dilemek“, „mazur 
görmek“ 

 
Birisinin diğeri 
rahatsız ettiğini 
görürsem ne 

yapıyorum? „Rahatsızlık„ 
ne demektir? Çoğu insan, 
bașkalarının yaptıklarını 
eleștiriyor. Kendi tavırlarını 
eleștirmiyorlar.  
WBN: „rahatsız etmek“, 
„eleștirmek“, „kendini 
eleștirmek“ (öz eleștiri), 
„tenkit etmek“, „ 
 

 
Șu cümle üzerine 

konușun: „saygısız 
sevgi, sevgi 

değildir.“  
WBN: „sevgi“, „saygı“ 
(Latince „re-spicere“ = geriye 
bakmak„), „dikkat“ (eski 
Almanca`da „akılla görmek“, 
„hoșgörü“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: Tavuk 
üretme çiftlikleri ne 
kadar temizdir? 

Neden bu türlü toplu 
hayvan besiciliği 
eleștiriliyor?  
 
WBN: „et hayvanı“, „toplu 
üretme“, „kümes“, „tavuk 
kümesi“, „hayvan“  

 
Trafikteki 
haksızlıklardan 
örnekler bulun. 

Trafikte ve caddede 
„birbirine saygı 
göstermeye“ örnekler 
verin.  
WBN: „yol hakkı“, „arka 
ayna“, „nazik“, „terbiye“, 
„ölçülü“ 

 
Șu sözün 
üzerinde 
düșünün: „Kim 

geri çekilirse 
(karșısındakine saygı  
gösterirse) sadece `akıllı` 
değil, aynı zamanda da 
güçlü`dür.“ Geri çekilmek, 
kazanmak ve kaybetmek 
(yenilgi) arasındaki 
bağlantıyı inceleyiniz.   
WBN: „geri durmak“, 
„akıllı“, „güçlü“, 
„dikkatli“, „önünü gören“ 

 
Araștırın: Neden 
insanların aklı var? 
Neden Tanrı 

insanlara akıl bağıșlamıștır? 
Aklımızı niçin ve nasıl 
kullanırız? Akılın inanmakla 
bağlantısı nedir? Aklı 
olmayan inanabilir mi?  
WBN:  „akıl“, „anlamak“, 
„anlam“, „anlașmak“, 
„inanmak“ 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Alevilikte de kurban 
kesilir. Kurban 
kesiminde nelere 

dikkat edilir? Doğayı 
korumak ve saygı 
göstermek gerekir. 
Hayvanlar bașkalarına 
saygı gösterebilirler mi?  
 
WBN:  „kurban“, „saygı“, 
„arka çıkmak“, „görüș“, 
„görmek“, „dikkat etmek“ 
 

 
Hata (saygısızlık) 
yapan biri, nazikçe 
nasıl uyarılır?  

Diğerini ne yapmak 
istediğini nasıl anlarız? 
Karșımızdaki, bizim 
isteğimizden bașka bir șey 
yapmak istiyorsa, ne 
yapılabilir?  
WBN: „nazikçe“, „hata“, 
„saygısız“, „hata 
yapmak“uyarmak“, 
„uyarı“, „rızalık“, „dikkatli 
olmak“, „dikkat etmek“ 

 
Üzerinde 
düșünün: „Saygı 
göstermek zorla 

olmaz, saygı isteğe bağlı 
olmalıdır.“  
Arkadașlarınızla „saygılı 
olmak ve akıllıca hareket 
etmek“ üzerine tartıșın.  
 
WBN: „zorlamak“, 
„isteğe bağlı“, „akıllıca“, 
„akıl“, „akılla hareket“ 
 

 
Üzerinde konușun: 
Tanrının,  her 
șeyden önce 

bizden nelere saygı 
göstermemizi beklediğine 
inanırız? Tanrı insanları 
dikkate alıyor mu? Nasıl? 
İnsanlar Tanrıya saygı 
gösteriyorlar mı? Dört Kapı 
Kırk Makam bu konuda ne 
diyor?  
WBN: „saygı“, „Dört Kapı 
Kırk Makam“, „Buyruk“, 
„cem“, „On iki hizmet“ 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar                
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4. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „paylașmak ve katılmak“  

 
TE 23 

„Kuralsız oyun 
olmaz.“ 

Sosyal bilgiler, spor 
ve müzik dersleri ile 
birlikte olabilir.  

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Örneklerle; 
insanların, 
hayvanların ve 

bitkilerin benzer 
özelliklerini sıralayın  
–İnsanların ve 
hayvanların benzerlikleri 
nelerdir? 
- İnsanların ve bitkilerin 
benzerlikleri nelerdir?  
WBN: „canlılar“, “nefes 
almak” , „yemek 
yemek“, „içmek“, 
„terlemek“  

 
Güçlü ve güçsüz 
canlılardan 
örnekler verin; 

hasta, sağlam; küçük, 
büyük. – İnsanlarda 
güçlülük ve zayıflık 
nedir? 
 
WBN:  „güçlülük“, 
„zayıflık“, „kuvvetli“, 
„sağlam“, „hasta“ 

 
Anlatın: İnsanlar 
sağlıklı kalmak 
için ne yaparlar? 

„Hasta olduğunuz 
bir anı“ hatırlayınız. 
Hastalık zamanında ne 
kaybediyorsunuz? Neye 
ihtiyacınız oluyor? 
 
 
WBN: „hastalık“, 
„sağlık“, „ihmal etmek“ 
(boș vermek), „kuralları 
unutmak“ 

 
Öğrenin: İnsan, 
hayvan, bitki ve 
tüm doğayı 

birleștiren nedir?  
Örneklerle, insanların 
doğaya nasıl bağımlı 
olduklarını anlatın. 
İnsanlar bu bağımlılıktan 
kurtulmak için hangi 
çözümleri bulmușlar?   
WBN: „doğa felaketleri“, 
„çaresizlik“, „yalvarmak“, 
„teșekkür etmek“, „çare“, 
„çözüm“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Hayvanlara 
yapılan eziyet 
(ișkence) üzerine 

bir haber dinleyin, ya da 
yazı okuyun ve bu 
konudaki duygularınızı 
açıklayın. Hayvanat 
bahçesine geziniz  ve 
hatırlayın: Acaba oradaki 
hayvanlar hayatlarından 
memnunlar mi?  
WBN: „eziyet etmek““, 
„ișkence“, „duygulara 
ortak olmak“, „ortak“, 
„paylașmak“, „acıyı 
paylașmak“ 

 
Güven ve 
güvensizlik 
(șüphe) 

durumlarına örnekler 
verin.  
 
 
 
 
WBN: „güven“, 
„güvensizlik“, „güven 
vermek“, „sadık“, „sadık 
olmak“, „șüphe“ (Arap. 
șbh= gibi olmak), „kușku“ 
(kuș gibi ürkek) 
 

 
Duygularınızı 
anlatın: Birine 
bir șey 

verdiğinizde ya da 
birinden bir șey 
aldığınızda neler 
hissedersiniz?  
Örnekler vererek; 
mahçup ya da emin olup 
olmadığınızı anlatınız.  
 
 
WBN: “emin“, 
„mahçup“, „memnun“, 
„keyfsiz“(Arap. kayf= iyi 
ruh hali) 
 

 
İnsanların 
doğadan zarar 
gördüklerinde 

zamanki duygu ve 
hislerini dile getirin 
(hastalık, felaket, 
kuraklık). Kendinizi bu 
insanların yerine 
koyunuz. Siz ne 
yapardınız? İnsanlar 
șanssızlık ve kaderi nasıl 
açıklıyorlar? 
WBN:  „kader“, 
„felaket“, „Tanrıya 
güven“, „bağlı“, 
„șans“, „üzülmek“ 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
İnceleyin: İnsanlar 
doğadan neler 
alıyorlar ve 

doğaya ne veriyorlar? 
„ekoloji“ kavramını 
öğrenin. Trafik kurallarını 
öğrenin.  
WBN: „almak“, 
„vermek“, „ekoloji“ 
(Yunanca „oikos“ = „ev“ 
ve „logos“ = „oran“, „evle 
bağlantı“), „trafik 
kuralları“, „kurallara 
aykırı“, „çiğnemek“, „kural 
çiğnemek“, „uymamak“ 

 
„Altın kurallar“ 
kavramını 
öğreniniz. 

İnsanların birlikte 
yașamaları için ve 
insanların doğa ile olan 
ilișkilerinde geçerli olan 
„altın kurallar“ 
hangileridir?  
 
WBN: “altın kurallar“, 
„oyunun kuralı“, „yasa“, 
„anlașma“, „uzlașma“, 
„mutabakat“,  „mukavele“ 
, „rızalık“ 

 
Araștırın: 
Bașkalarına bir 
șey vermek ya 

da yardım etmek bana ne 
kazandırır? Kendi 
çıkarını gözetmeden 
yapılan yardımlara 
örnekler veriniz? İnsanlar 
neden kendi çıkarları 
olmadan (karșılıksız) da 
yardım ederler? Örnek 
veriniz: 
 
WBN: „kendi çıkarı“, 
„çıkar“, „çıkarı olmak“, 
„karșılık“, „karșılıksız“  

 
Buyruk ve diğer 
dini kitaplardan 
altın kurallar 

hakkında bilgi edinin. 
Deprem ne zaman 
kaderdir? Fakirlik 
Tanrının verdiği bir kader 
midir? 
 
 
WBN:  „Buyruk“, 
„Kuran“,,, „İncil“, 
„fakirlik“, „kural“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Düșünün: İnsanları 
 doğa ile ilișkileri  
nasıl olmalıdır? 

„Doğa kanunu“ kavramını 
öğrenin. 
Doğa üzerine ilk 
insanların inançları 
üzerine bilgi edinin.  
WBN: „doğa inançları“, 
„doğa kanunu“, „tabiat“, 
„kanun“, „yasa“ 
 

 
Kardeșlik üzerine 
görüșlerinizi sınıfta 
tartıșın. „İnsanlık“ 

kavramı sizce nedir? 
Neden „altın kurallar“ 
„altın“ madeni ile 
adlandırılmıș?  
 
WBN: „kardeșlik“, 
„insanlık“, „kural“, „altın 
kural“, „altın“, „kalıcı“, 
„değișmez“ 

 
Üzerinde 
konușun: 
Kuralları 

uygulamak ve kurallara 
uymak bana ne 
kazandırır? Kurallara 
uyunca bana hangi 
durumlarda zarar 
gelebilir? Hangi 
durumlarda bir șeyden 
vazgeçmek yararıma 
olur?  
WBN: „vazgeçmek“, 
„yarar“, „kazanç“, 
„sakınca“„zarar“, 
„kurallara uymak“, 
„uygulamak“ 

 
Üzerinde 
tartıșın: 
Hak/Allah`ın  

kurallara ihtiyacı var mı?   
Tanrı kuralları insanları 
sınırlamak için midir? 
Aleviler için geçerli 
kurallar var mıdır? 
Bunları kim belirliyor? 
 
WBN: „Cem“, „On iki 
Hizmet“, „doğa 
kanunları“, „topluluk 
kuralları“ 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar    
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4. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „paylașmak ve katılmak“ 

 
TE 24 

„Anlașmazlık ve 
uzlașma“ 

Sosyal bilgiler, spor 
ve müzik dersleri ile 
birlikte yapılabilir. 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Hayvanlar nasıl 
kavga ediyorlar? 
İnsanların 

hayvanlara ve hayvanların 
insanlara olan tavırlarını 
inceleyin. Hayvanların 
kendi aralarında ve 
insanlarla birlikte kavgasız 
yașayıșlarına örnekler 
veriniz.  
WBN: „kavga etmek“, 
„kovalamak“, „elinden 
almak“, „yaralamak“, 
„öldürmek“)  

 
Kendi 
çevrenizde 
yașadığınız, 

insanların kavgalarını 
ve tartıșmaları 
anlatınız. İnsanların 
neden tartıștıklarını 
gözlemleyiniz. Bu 
tartıșmalar nasıl 
sonuçlanıyor? 
Tartıșmadan sonra 
yeniden bir arada 
olabiliyorlar mı? 
WBN: „tartıșmak“, 
„kavga“, „uyușmak“ 

 
Hatırlayın: En son 
ne zaman ben bir 
kavgaya ve 

kiminle bașladım? En 
son kim benimle kavgaya 
bașlamıștı? Bu kavga ve 
tartıșmaların nedeni 
neydi? Nasıl 
sonuçlanmıșlardı?  
 
WBN: „saldırmak“, 
„kendini korumak“, „ 

 
Gazeteleri 
inceleyin: Aynı 
inançtan ya da 

ayrı inançlardan 
insanların savaș 
yaptıklarını 
okuyacaksınız. Din 
savașlarına tarihten 
örnekler veriniz. 
 
WBN: „savaș“, „din“, „din 
savașları“ 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Bir hayvan diğerini 
öldürürse veya 
insanlar hayvanları 

öldürürse neler 
hissediyorsunuz.  
İnsanların hayvanlara 
eziyetleri karșısında neler 
hissediyorsunuz.  
WBN: „yemek“, „kesmek“, 
„eziyet“, „birlikte yașamak“ 

 
Kișisel duyguları 
yaralayan 
tartıșmalara 

örnek veriniz. Tartıșılan 
insan konusunda 
olumlu duygular 
olușturmanın yolları 
üzerinde konușun.  
WBN: „hakaret“, 
„hakaret etmek“, 
„incinmek“, „üzülmek“, 
„hisleri anlamak“, 
„aynı hisleri tașımak“ 

 
Kavga anındaki 
duyguları 
anlatın: Korku, 

gerginlik, sinir, öfke, birini 
ret etmek, haklı 
olduğumu göstermek, 
kazanma isteği, güçlü 
olduğumu göstermek v.b.  
Barıșma anındaki ve 
sonraki duyguları anlatın. 
WBN:  „korku“, „öfke“, 
„ret etmek“, „germek“, 
„gerginlik“, 
„rahatlamak“, 
„gevșemek“) 

 
Dinler üzerinde 
tartıșmalarda 
ortaya çıkan 

duyguları ve hisleri 
anlatınız. Neden insanlar 
kendi dinlerini „en iyi din“ 
olarak savunurlar?   
 
WBN:  „iyi“, „kötü“, „, 
„eșit değerde“, „değer“, 
„kabul etmek“, 
„savunmak“,  

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
„Kavga ve 
mücadele, 
arkadașlık ve sevgi 

gibi doğanın kendisinde 
vardır. İnsan da doğanın 
bir parçası olduğuna göre 
insan da kavga edebilir:“ 
sözüne katılıyor musunuz?  
 
 
WBN:  „insan doğası“, 
„canlılar“, „doğa“) 

 
Üzerinde 
konușun: Neden 
insanlar kavga 

ederler ve devletler 
savașırlar? Bir kavga 
ya da savaș sizce nasıl 
bitirilebilir?  
„Kavga“ ve „“kavgayı 
bitirmek“ kavramlarına 
eș anlamlı kavramaları 
bulunuz.   
WBN: “savaș“, „savaș“, 
„rızalık“, ,„anlașma“, 
„karșılıklı konușma“, 
„barıș“ 

 
Araștırın: Neden 
ben kavgada 
(biri ile olan 

konuda) kazanmak 
istiyorum? . Kendimle de 
kavga ettim mi? Neden? 
Bu kavgayı kim kazandı? 
İnsan kendisi ile anlașma 
yapabilir mi? Kendisi ile 
barıșık ne demektir?  
WBN:  „kazanmak“, 
„barıșık“, „ego“ (Latince 
„ego“ = „ben“), „egoist“, 
„barıșık“ 

 
Üzerinde 
tartıșın: Dinler 
hangi 

konularda birbirlerinden 
ayrılırlar? (İslam, 
Hıristiyanlık ve  
Yahudilik) Bu ayrılıklar 
sizce savaș gerekçesi 
olabilir mi?  
Alevilik din savașı yaptı 
mı araștırınız.   
WBN:  „Hak“, „ALLAH“, 
„Peygamber“, „Tanrı 
sözü“, “kelam”, „kelime“ 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Doğanın dengesi ile 
uğrașılır mı? 
Örnekler: İnsanlar 

doğaya zarar veriyor ve 
doğa da insanlara zarar 
veriyor. 
- Bundan nasıl bir sonuç 
çıkarabiliriz? 
 
WBN:  „doğa kirlenmesi“, 
„Doğal felaketler“, „çevre“ 

 
Üzerinde 
konușun: Hangi 
durumlarda 

tartıșmak yararlı 
olabilir? İnsanlar 
arasındaki tartıșma 
nasıl giderilebilir, 
anlașmaya 
(uzlașmaya) 
çevrilebilir?  
Uzlașma sizce nedir? 
Spor bir çekișme ya da 
yarıșma mıdır?. 
WBN:  „anlașmazlık”, 
„yarıșma“, „mahkeme“, 
„karar“, „uzlașma“, 
„barıșma“ 

 
Üzerinde 
düșünün ve 
konușun: 

Kaybetmiș gözükerek 
kazanmak mümkün mü? 
„Dar“a durmak ne 
demektir?   
 
WBN:  „hoșgörülü 
olmak“, „cömert“, „sabırlı 
olmak“, „hatasını kabul 
etmek“, „dar`a durmak“, 
„dâr“ 

 
Üzerinde 
konușun: Dinler 
kavga ve 

anlașma konusunda 
neler söylüyorlar? Alevilik 
ne söylüyor? İnsan 
sevgisinin Hak/Allah ile 
ilgisi nedir?  
İnançlar arası barıș ile 
ilgili bir proje geliștirin. 
WBN:  „Salam!“, 
„merhaba“ (Arap. 
marhaba= ferahlıkla), „72 
milleti bir gör“ 

WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar        
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4. Sınıf için Ders Ünitesi  
Yönlendirici bakıș: „paylașmak ve katılmak“  

 
TE 27 

„İnançlar arası 
diyalog“ 

Değișik dini bayram 
ve günlerinin 
karșılaștırılması 
projesi 

 
insanın doğaya 
(yaratılıș), teknik 
gelișmeye ve 
geçmișe olan 
ilișkisi  
Konu alanı 1 

 
insanın diğer 
insanlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 2 

 
insanın kendine 
olan ilișkisi 
 
 
 
Konu alanı 3 

 
insanın Tanrıya 
ve inançlara olan 
ilișkisi 
 
 
Konu alanı 4 

 
Dıș 
görüntü/kalıp  
 
algılamak  
tarif etmek 

 
Bilgilerinizden 
hareket ederek bir 
yıldaki değișik 

günleri sıralayınız: 
Haftanın günleri, bugün, 
çalıșma günleri, tatil 
günleri, bayram günleri, 
doğum günleri v.b.  
 
WBN: „haftanın 
günleri“,  „her gün“, 
„tatil günü“, „iș günü“, 
„doğum günü“, 
„bayram günü“ 
 

 
İnsanların özel 
günleri 
anmalarının ve 

dini günleri kutlamaların 
nedenlerini araștırınız.  
Dini ve dini olmayan 
anma günlerine örnekler 
verin.  
WBN: „dini“, „dini 
olmayan“, „anma 
günü“, „Așure“, „Kurban 
bayramı“, „Noel“, „milli 
bayram“, „1. Mayıs“, „8. 
Mart“, „20. Ekim“ 

 
Toplu anma ve 
kutlamalara ve 
kișisel anma ve 

eğlencelere örnekler 
verin: Nevruz, anne-
babamın düğünü, 
ninemin ölüm günü, 
doğum günüm. 
WBN:  „toplu anma 
günü“, „kișisel anma“ 
 
 

 
Alevi, Sünni, 
Hıristiyan ve 
Musevilerin dini 

bayramlarını ve anma 
günlerini ortay çıkarın.  
 
WBN:  „Kurban 
Bayramı“ (İsl.), 
„Ramazan bayramı“ 
(İsl.), „Paskalya“ 
(Hırist.), „Noel“ (Hırist.), 
„Pessah“ (Yahudi), 
„Așure“ (Alevi) 

 
Duygusallık 
alanı 
 
hissetmek,  
dile getirmek 

 
Bir yılda var olan 
bayram günlerini 
ve özel günleri 

yazınız: Nevroz (alev.), 
paskalya (Hırist.), hasat 
bayramı (Hırist.), Sukkot 
bayramı (Musevi.).  
WBN: „mevsim“, „bahar 
bayramı“, „hasat 
bayramı“, „hasat 
etmek“, „șükür 
bayramı“, „kutlamak“ 

 
Dini günler 
„sevinç“, „matem“ 
ve „șükran“ günleri 

olarak ayrılıyor.  
WBN: „Sevinç“, 
„matem“, „Kurban 
bayramı“ (İsl. sevinç), 
„Karl günü“ (Hırist.. 
üzüntü), „Așure“ (Alev. 
șükran), „Paskalya“ 
(Kırist.. sevinç), 
„Pessah“ (Musv.. 
sevinç), “Jom Ha Shoa“ 
(Mus. Yahudi kırımı 
Matemi)  

 
Kutlama ve 
bayramların 
kendiniz 

üzerindeki etkileri anlatın. 
Örneğin;  Ramazan 
Bayramı (İsl.), Paskalya 
tavșanı ve Nole Baba 
(Hırist.),  „Purik bayramı“ 
(Yahudi): Özel günlerde 
maskeli gösterileri ve 
fakirlere verilen hediyeleri 
öğrenin. 
WBN: „dini gelenek“, 
„gelenek“, „geçmișten 
gelmek“ 

 
Araștırın: Hangi 
nedenlerden 
dolayı anma 

günleri sevinçli ya da 
üzüntülü dür? 
WBN:  „Kurban 
Bayramı“: Hz. İsmail`in 
kurtulușu „Karl günü“: 
İsa`nın ölümü, 
„Paskalya“: İsa`nın 
yeniden diriliși“, 
„Pessah“: Musevilerin 
Mısır`ı terk etmeleri, 
„Așure“ (alev.): Zeynel 
Abidin`in kurtulușu 

 
Akıl yolu ile 
kavrama  
 
soru sormak, 
incelemek 

 
Araștırın: Çeșitli 
takvimlere göre 
anma günleri de 

değișmektedir: Güneș 
takvimi, ay takvimi, hicri 
takvim, miladi takvim. 
Neden Müslümanlarda 
mevsimlere bağlı bayram 
yoktur? 
Araștırın: Hafta ve gün 
sistemi nasıl ortaya 
çıkmıștır?  
WBN: „ay takvimi“, 
„gün takvimi“, „tarım“  

 
Dinlerin düzenli 
dini yașamlarını 
inceleyiniz.  

Örneğin; ibadet günlerini 
ve yerlerini  
 
 
WBN: „ibadet“, „Sabbat 
(Yahudi), „Pazar ayini“ 
(Hırist.), cem (Alev.), 
„Cuma namazı“ (İsl.), 
Cami (Müsl.), Kilise 
(Hırist.), Havra (Yahudi), 
Cem evi (Alevi) 

 
Kișisel  özel 
günlerinizi 
düșünün. 

Bunların inançla ilgisi var 
mıdır? 
 
WBN: „kișisel anma“, 
„özel“, “kișisel”, İsl.: 
„sünnet“, „ad verme“; 
Hırist..: „vaftiz“; Musevi: 
„sünnet“„ 

 
Anma 
günlerindeki 
değișik 

gelenekleri inceleyin: 
Örneğin; İftar yemeğinin 
hazırlanıșı (isl.), Pessah 
(jüd), Așure (alevi), 
Nevruz-Lokma (alev.), 
Noel (Hırist.) 
WBN: „gelenek 
yemeği“, „Sofra 
kuralları“, „özel belirli 
yiyecekler“ 
 
 

 
Ruhani alan  
 
anlamını  
kavramak, 
amaç 
belirlemek  

 
Üzerinde konușun: 
Bir yıllık zamanı 
güneș takvimine 

ya da ay takvimine göre 
bölmenin anlamı ve 
sonuçları nedir? Tarım iși 
ay takvimi ile uyușur mu?  
Ay takvimi: dini bir takvim 
midir? 
WBN: „dini“, „tabii“, 
„doğal“ 

 
İbadet yerlerinde 
neler yapılıyor? 
İsl.: toplu Cuma 

namazı ve hutbesi,; 
Hırist..: İsa`nın kurban 
olușunu anmak için 
Kurban merasimi; 
Musevi.: Tevrat okuma 
ve dini șarkılar. 
WBN: „ibadet“, „kurban  
merasimi“, „okuma“ 
 

 
Üzerinde 
düșünün: 
Benim Alevi 

olmam benim için ne 
anlama geliyor?  
Soruyorum ve 
öğreniyorum: Diğer 
arkadașlarım kendi 
inançları üzerine ne 
düșünüyorlar?  
 
WBN: „din“, „Alevilik“, 
„Sünnilik“, „Șiilik“, 
„Hıristiyanlık“, 
„Musevilik“  

 
    Dini kitaplara 
bakarak İbrahim 

(Abraham) ve İsmail 
(İshak) peygamberler 
üzerine yazılanları 
karșılaștırın: Farkları ve 
benzerlikleri ortaya 
çıkarın.  
WBN: „Kuran“, „İncil“, 
„Tevrat“, “Abraham”, 
“İbrahim”, “İsak”, “İsmail” 

 
WBN = Sözcükler – kavramlar – adlar   

Almanca`dan Türkçe`ye Tercüme:İsmail Kaplan, AABF Eğitim Sorumlusu, Köln 


