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ÖZ 

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS 

MÜFREDATINDA AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ 

 

Esma ARSLAN PARLAK 

 

Ortaöğretim dönemi, gencin ahlaki kimliğinin yerleĢtiği ve ahlaki yargı 

kabiliyetinin geliĢtiği dönemdir. Gençlerin ahlaki geliĢimlerinin doğru bir Ģekilde 

tamamlanabilmesi için etkili bir ahlak ve değerler eğitimi faaliyetine baĢvurmak 

gerekmektedir. Türk eğitim sisteminde ahlak ve değerler eğitiminin 

gerçekleĢtirilmesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle sağlanmak istenmiĢtir. 

Ahlak ve değerler eğitiminin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle birlikte 

verilmesi bu eğitimin dinin desteğiyle yapılmak istendiğini gösterir. AraĢtırmamız 

buna uygun olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında ahlak ve değerler 

eğitiminin ne Ģekilde ele alındığını incelemek ve analiz etmek amacını taĢımaktadır. 

AraĢtırmamızda öncelikle ahlak ile ilgili kavramlara yer verilmiĢ daha sonra 

ahlaki geliĢim dönemleri dikkate alınarak ahlak ve değerler eğitimi her yönüyle ele 

alınmaya çalıĢılmıĢtır. Son olarak müfredatta yer alan ahlak ve değerler öğrenme 

alanıyla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, öğrencilerin ahlaki geliĢimlerine katkı 

sağlayabilecek konuların uygun Ģekilde iĢlendiğini tespit edilmiĢtir.  Bununla birlikte 

düzenlenen etkinliklerin bazılarının iliĢkilendirilen kazanımları gerçekleĢtirebilecek 

düzeyde etkili olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

ETHICS AND VALUES EDUCATION IN THE CURRICULUM 

OF THE RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE 

AT SECONDARY SCHOOLS 

 

Esma ARSLAN PARLAK 

 

The secondary school is a term that a young person has an individual ethical 

identity and then learns how to improve the ethical judgment ability. It is required to 

refer an effective education program on ethics and values in order to complete ethical 

improvement of young people. The education of ethics and values in Turkish 

education system in provided with the religion and ethics courses. Studying of ethics 

and values topics within religion courses shows that this education want to realized 

with the support of religion. In this research it is aimed at investigating and analyzing 

the education on ethics and values in the schedule of religion and ethics.  

In this research first are studied for the ethical concepts and then the 

education on ethics and values are analyzed in consideration with the ethical 

improvement periods. Consequently it is seen that the subjects about the ethical 

improvement are appropriate for the students in accordance with the researches on 

education on ethics and values in the schedule. Nonetheless it is seen that some of 

the activities are not sufficient for the concerned attainments. 
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ÖNSÖZ 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında ahlak ve 

değerler eğitiminin ne Ģekilde yer aldığını incelemeye çalıĢtığımız araĢtırmamızda, 

müfredatın yapısını ve içeriğini, programda kullanılması öngörülen öğretim 

yöntemlerini, kazanımları, etkinlikleri vb. düzenlemeleri konu ettik.  

Son yıllarda ahlak ve değerler eğitimi konusu gittikçe önem kazanmaya 

baĢlamıĢ ve bu eğitimin ne Ģekilde yapılması gerektiği tartıĢılan bir konu haline 

gelmiĢtir. Ahlak ve değerler eğitiminin bu denli öne çıkmaya baĢlaması, çalıĢmamızı 

daha önemli bir hale getirmektedir. Zira Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 

öğrencilerin ahlaki geliĢimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıĢtır. Bu amacı 

gerçekleĢtirebilmek için çeĢitli ahlaki değer ve beceriler, müfredatta, yapılandırıcı 

öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde çeĢitli Ģekillerde ele alınmıĢtır. Bizde bu faaliyetin 

nasıl ve ne Ģekilde uygulanacağına dair sonuçlara müfredatta yer alan bilgilerle 

ulaĢmayı amaçladık. Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında 

ahlak ve değerler eğitimine verilen yerin pek çok akademik çalıĢmada incelenmiĢ 

olması bize konunun önemine dair ipuçları vermektedir. Bununla birlikte ortaöğretim 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatıyla ilgili böyle bir çalıĢmanın 

yapılmamıĢ olması önemli bir eksikliktir. Bizde çalıĢmamızda bu eksikliği 

giderebilmek ve ilerde hazırlanacak müfredatlara katkıda bulunmak amacını 

gerçekleĢtirmeye çalıĢtık.  

ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde araĢtırmamızın konusu, amacı, önemi, 

sınırlandırılması, varsayımları ve yöntemlerinin yanı sıra ahlakla ilgili kavramlara ve 

tanımlara yer verdik. Birinci bölümde ise bu kavramlardan ve tanımlardan yola 

çıkarak ahlakın temellendirilmesi problemini ele almaya çalıĢtık. Daha sonra 

çalıĢmamızda önemli değerlendirmeler yapmamıza katkıda bulunacak ahlaki geliĢim 

kuramlarına ve ahlaki geliĢimi etkileyen faktörlere yer verdik.  

Ġkinci bölümde sırasıyla ahlak ve değerler eğitimine geniĢ bir Ģekilde yer 

vererek kapsamlı bir bakıĢ açısı kazanmaya çalıĢtık.  Ahlak ve değerler eğitimiyle 

ilgili kavramlardan ve tanımlamalardan sonra, çeĢitli yöntemler ve yaklaĢımlara yer 

vererek müfredatın analiz edilmesinde bize yol gösterecek bilgilere ulaĢtık.  
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Üçüncü bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında ahlak ve 

değerler eğitimine verilen yeri iki Ģekilde incelemeye çalıĢtık. Öncelikle programın 

genel çerçevesinde yer alan ve bu dersle öğrenciye kazandırılması düĢünülen ahlaki 

değerler ve ilkelere yer verdik. Programın vizyonu ve yaklaĢımlarını ele aldıktan 

sonra belirlenen ahlaki değer ve ilkelerin ne Ģekilde kazandırılacağı ile ilgili 

programın yapısını oluĢturan baĢlıkları inceledik. Bu incelemelerin ve önceki 

bölümlerden elde ettiğimiz bilgilerin ıĢığında öğretim basamaklarına göre tüm 

konuları, etkinlik ve kazanımları tek tek değerlendirmeye çalıĢtık. Bu incelemeleri ve 

değerlendirmeleri yapmamıza yardımcı olacak tablolara yer vererek konunun takibini 

kolaylaĢtırmaya çalıĢtık. ÇalıĢmamızın tüm bölümlerinden yararlanarak oluĢturmaya 

çalıĢtığımız bu bölümde, yaptığımız değerlendirmeler ıĢığında çeĢitli sonuçlar elde 

ettik. Bu sonuçlara uygun olarak olumlu ve olumsuz eleĢtirilere yer verdikten sonra 

eksiklikleri giderebilecek önerilerde bulunmaya çalıĢtık.  

Konu seçiminde ve araĢtırma sürecinde benden yardımlarını esirgemeyen 

değerli hocam Prof. Dr. Fahri Kayadibi’ne, değerli fikirleriyle çalıĢmamın her 

bölümüne katkılar sunan sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. AyĢe ZiĢan Furat’a teĢekkürü 

bir borç bilirim.  AraĢtırma boyunca benden yardımlarını esirgemeyen sevgili eĢime, 

manevi desteklerinden dolayı dostlarıma ve tüm öğrenim hayatımda bana her türlü 

desteği sunan değerli aileme teĢekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

I. Konunun Belirlenmesi  

Çalışmamızın konusu, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

müfredatında ahlak ve değerler eğitiminin ne şekilde yer aldığını incelemek ve analiz 

etmektir.  

Ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersiyle öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır. Yapılandırıcı öğrenme kuramına göre hazırlanan müfredatın bu 

amacı gerçekleştirmek için yaptığı düzenlemeler, bilimsel veriler ışığında 

incelenmesi gereken bir konudur. Bu açıdan, belirlenen ahlaki değerlerin eğitimi ve 

öğretimiyle ilgili genel olarak müfredatın yapısını ve içeriğini, programda 

kullanılması öngörülen öğretim yöntemlerini, kazanımları, etkinlikleri vb. 

düzenlemeleri analiz etmek, yaptığımız analizler sonucunda değerlendirmeler 

yaparak önerilerde bulunmak çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. 

II. Araştırmanın Önemi ve Amacı  

Günümüzde ahlak ve değerler eğitimi gittikçe önem kazanan ve tartışılan bir 

konudur. Hızla küreselleşen dünyada teknolojinin de ilerlemesiyle dini, sosyal, 

ekonomik ve kültürel değerler uluslar arası alanda yayılmaya başlamıştır. Kitle 

iletişim araçları vasıtasıyla toplumlar iç içe geçmeye başlamış ve kültürel değerler 

yerini evrensel değerlere bırakmaya başlamıştır. Bu açıdan hem kültürel 

değerlerimizi korumanın hem de evrensel değerlere sahip olabilmenin önemi 

artmıştır. Son yıllarda hızla artan ahlaksızlık olayları da dünyanın genel bir problemi 

olmaya başlamıştır. Bu da yerel ve evrensel değerleri ihtiva eden kapsayıcı bir ahlak 

eğitiminin gerekliliğini arttırmıştır. Eğitimin önemli işlevlerinden biri de kişiyi ahlaki 

yönden geliştirmek ve insani değerlere sahip olmasını sağlamaktır. Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersi bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik katkısı fazla olan bir 

derstir. Bu nedenlerle 2005 yılında hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

ders müfredatı ahlak ve değerler eğitimine özel olarak yer vermeye başlamıştır. 

Özellikle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında ahlak ve 
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değerler eğitimine verilen yer pek çok akademik çalışmada incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Ancak Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

müfredatıyla ilgili böyle bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamız konuyla ilgili bu 

eksikliği gidermek açısından önemlidir.  

Bu çalışmayla, 2005 yılında hazırlanan Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi ders müfredatında yer alan ahlak ve değerler öğrenme alanının içeriği 

incelenerek, konuların belirlenmesi, bu konuların müfredat içerisindeki yoğunluğu ve 

öğrencinin gelişim seviyesi ile uygunluğu, belirlenen hedefler ve öğretimde 

kullanılabilecek yöntem ve teknikler konusunda tespitlerin yapılması amaçlanmıştır. 

Buna uygun olarak ahlak ve değerler öğrenme alanıyla ilgili müfredatta yer alan 

etkinliklerin, kazanımların ve kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor gelişim özellikleri dikkate alınarak incelenmesi önemlidir. 

Yapılan tespitler ve değerlendirmeler sonucunda, eksikliklerin giderilmesi açısından 

ileride hazırlanacak muhtemel müfredatlara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.  

III. Araştırmanın Sınırlandırılması 

Araştırmamızda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 31.03.2005 kararıyla 

yürürlüğe konulan, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı 

incelenecek olup, Ortaöğretim kurumlarının 9., 10., 11. ve 12. sınıflarını 

kapsamaktadır. Çalışmamızda müfredatta yer alan öğrenme alanlarına kısaca 

değinmekle birlikte incelemelerimizi programın ahlak ve değerler öğrenme alanıyla 

sınırlı tutacağız. Müfredatta ahlak ve değerler eğitiminin birlikte ele alınması 

sebebiyle çalışmamızda her iki disiplini ilişkili olarak değerlendireceğiz. 

IV. Araştırmada Kullanılan Yöntemler 

Araştırmamız, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatıyla 

ilgili incelemeye geçmeden önce, konuyla ilgili yapılmış yardımcı kaynaklara 

başvuracaktır. Bu bağlamda ahlak eğitimi ve öğretimi, ahlaki gelişim ilkeleri ve 

dönemleri ile ilgili kaynaklara ulaşmak açısından kütüphane ve literatür çalışması 

yapmak öncelikli yöntemlerimizden biridir. 
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 Elde edilecek kaynaklar ve bilgiler doğrultusunda 2005 yılında hazırlanan 

müfredat incelenecek ve içerik analizi yapılacaktır. Analiz neticesinde elde edilen 

veriler ışığında ahlak ve değerler öğrenme alanındaki etkinlikler ve kazanımların 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarla ilişkisi kurulacak, değindiğimiz ahlak 

kuramlarıyla karşılaştırmalı değerlendirmeleri yapılacaktır. Tüm etkinlikler ve 

kazanımlar öğretim basamaklarına göre ayrı ayrı ele alınacak, öğrenme alanı 

içerisindeki ünitelere ve konulara göre sınıflandırılacaktır. Etkinlikler 

ilişkilendirildiği kazanımları gerçekleştirebilme boyutuyla değerlendirilmek üzere 

tek tek incelenecektir. Elde edilen veriler doğrultusunda etkinliklerin kazanımları ne 

ölçüde gerçekleştirebileceği yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Müfredatta yer alan dini, ahlaki, kültürel ve evrensel değerlerin hangi 

yöntemlerle öğretilmeye çalışıldığı üzerinde durulacak ve programın temel aldığı 

yapılandırıcı öğrenme kuramına uygunluğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Son olarak 

ahlak ve değerler eğitimine verilen yer öğretim basamaklarına, ünitelere ve konulara 

göre incelenecek, müfredat içerisindeki yoğunluğuna göre değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

V. Araştırmanın Varsayımları 

Çalışmamız aşağıda belirtilen varsayımlardan hareketle gerçekleştirilmiştir. 

1. Ahlaki değerlerin eğitimi ve öğretiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 

katkıları büyüktür. 

2. Çocuğun ahlaki gelişiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin etkisi vardır. 

3. Ahlaki değerlerin eğitimi ve öğretiminde okul içi olduğu kadar okul dışı 

etkinliklerin önemi büyüktür. 

4. Ahlaki değerlerin eğitimi ve öğretiminde bilgi aktarımından çok, öğrencilerin 

zihinsel aktivitelerini harekete geçirecek yöntemlerin etkisi vardır. 

5. Müfredatta ahlak ve değerler eğitimine yönelik ünite ve konulara yeterli ölçüde 

yer verilmiştir. 
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6. Müfredatta yer alan ahlak ve değerler eğitimine yönelik etkinlik ve kazanımlar 

öğrencilerin gelişim düzeylerine uygundur. 

VI. Ahlak Kavramı ve Tanımlar 

A. Ahlakın Tanımı 

Kelime anlamıyla ahlak, “hulk” kelimesinin çoğuludur. “Hulk” ise Arapça bir 

kelime olup tabiat ve huy anlamlarını taşımaktadır. Huy ve tabiat insana özgü bir 

meleke olup insan nefsine sabittir.
1
 Ragıp el-İsfehani'nin “Müfredat” isimli eserinde 

ise ahlak, hem “halk” hem de “hulk” kelimesinin çoğulunu ifade eder. “Halk”, gözle 

idrak edilen şekillere ve durumlara, hulk ise gönülle idrak edilen şekillere ve 

durumlara özgüdür.”
2
 Hulk kelimesi lügatte insanın hem iç hem dış dünyasını ifade 

ederken Osmanlı Dönemi ahlakçılarından Ali İrfan'a göre “hulk” kavramı insanın iç 

davranışlarını, “halk” kavramı insanın dış davranışlarını ifade etmektedir.
3
 

İngilizcede ise ahlak kelimesi “ethic” ve “moral” kelimeleriyle ifade edilir. 

Moralis adet, karakter, hal ve hareket tarzı gibi anlamlara gelir.
4
 “Moral” ise “yaşam 

kuralları” anlamında kullanılır. Bu kurallar insanların belli bir düzen içinde mutlu bir 

hayat geçirmelerini sağlayan kurallardır.
5
 

Terim olarak ahlak kavramı “fertlerin toplum içindeki davranışlarını ve 

birbirleriyle ilişkilerini ölçmek amacıyla başvurulan kriter” şeklinde ifade edilebilir.
6
 

Ahlak aynı zamanda “mutlak olarak iyi olduğu düşünülen ya da belli bir yaşam 

anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütününe verilen addır.”
7
 Ahlak, iyilik 

duygusuna ait kurallar bütünüdür ve ahlakın en önemli kaidesi, insanların iyiliğe 

yaklaşıp kötülükten uzaklaşmasıdır.8 

                                                 
1 A. Hamdi Akseki, Ahlâk Dersleri, 2. bs., İstanbul, Üç Dal Neşriyat, 1968, s.15. 

2 Ebu’l- Kâsım el-Hüseyn b. Muhammed er-Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbî’l-Kurân, 

Tahkik Muhammed Seyyid Keylânî, Mısır 1961, s.158. 

3 Ali İrfan, Mufassal Ahlak-ı Medeni, İstanbul (Rumi )1327, s.56.  

4 Martin H. Manser, Chambers Dictionary of Synonyms and Antonmys, R. Chambers Limited, 

Edinburg 1993, s.120. 

5 Âkil Muhtar Özden, İlim Bakımından Ahlâk, 3. bs., İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1950, s.1. 

6 Mustafa Aydın, “İslâm Bağlamında Ahlâk,” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk, Recep 

Kaymakcan, Mevlüt Uyanık, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.71. 

7 Turgay Gündüz, İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, İstanbul, Düşünce Kitabevi Yay., 2002, s. 195. 

8 A. Ragıp Akyavaş, Ahlâk Tarihi, Ankara, İstiklâl Matbaası, 1960, s.17. 
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Ahlakın farklı düşünürlere ve ilimlere göre çeşitli tarifleri yapılmıştır.  

 Dini açıdan ahlak; hayvani hayattan insani hayata yükselişi ifade eder ve 

ilkeleri mutlak olarak dine dayanır. Ahlaki alandaki kurallar ilahi vahiyden ayrı 

düşünülemez ve ahlaki kurallar dine dayanır.
9
 İbrahim Hakkı ahlakı tarif ederken 

tamamen dini temel almıştır ve İnsan-ı Kâmil adlı eserinde kâmil yani mükemmel 

insan olabilmek için bazı özellikler sıralamıştır. Bu özellikler, “Mevlâ’nın temiz ve 

pak zâtına muhabbet beslemek, tevhid yani Allah’ı gereği gibi birlemek, tevekkül, 

tefviz, tahammül,teslim, züll, kemal, rıza ve O’nu huzur içinde övmek, nefsin istek 

ve arzularını terk etmektir.”
10

 

İslam’a göre ahlak; “insanın özgür iradesiyle, zorlama olmaksızın, niyete 

bağlı ve sürekli olarak ortaya koyduğu değer içerikli eylem, tutum ve davranışları 

ifade eder.
11

 İslam'a göre, insanın tüm davranışlarına yansıyan ilkeler bütününe ahlak 

denmektedir. İnsanın Allah'a, kendisine, diğer insanlara, hayvanlara ve hatta cansız 

yaratılmışlara karşı yükümlülükleri ahlakın içerisindedir.
12

 İnsan bu şekilde önce 

kendi vicdanına, sonra Yaradan’ına ve son olarak topluma sorumlu hale gelmiştir.  

Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de güzel ahlaklı olmanın önemine ve ahlaki 

buyruklara ilişkin birçok ayet vardır. Konuyla ilgili “Sen elbette yüce bir ahlak 

üzeresin.”
13

 ayetinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in ahlakının 

üstünlüğünden bahsedilmiştir. Başka bir ayette de şu ifadeler vardır: “Yine onlar, 

çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp hemen 

günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah’tan başka günahları kim bağışlar- ve 

bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.”
14

  Bir diğer ayette ise 

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını 

(kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa 

ermiştir.”
15

 Bu ayetlerden anlaşılabileceği gibi İslam dini, güzel ahlaklı olmaya ve 

                                                 
9
 Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu'da Ahlâk Felsefesi, İstanbul, Dergâh Yay., 2000, s.23. 

10
 Erzurumlu İbrahim Hakkı, İnsan-ı Kamil, Sadeleştiren Mehmet Suat Demir, Erzurum, 2004, s.34. 

11.
Mustafa Aydın, a.g.m., s.82. 

12
 A.e., s.83. 

13
 Bkz. Kuran’ı Kerim Diyanet Meali, Kalem, 68:4.  

14
 Bkz. Kuran’ı Kerim Diyanet Meali, Âli-İmrân, 3:135. 

15
 Bkz. Kuran’ı Kerim Diyanet Meali, Şems, 91:7-9. 
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nefsi kötülüklerden arındırmaya ayrı bir önem vermiştir. Nitekim birçok hadiste de 

güzel ahlakın önemine özellikle vurgu yapılmıştır. Bu hadislerin bazılarını Allah 

Resulü (SAV): “Güzel ahlak, dünya ve ahiret hayrıyla birliktedir.”
16

  

Ali (AS): “Güzel ahlak, her iyiliğin başıdır.”
17

 Allah Resulü (SAV): “Kimin ahlakı 

güzel olursa Allah onu gündüzleri oruç tutan, geceleri ise ibadetle geçiren bir 

kimsenin makamına ulaştırır.
18

 Allah Resulü (SAV): “Şüphesiz ben ahlak güzelliğini 

tamamlamak için gönderildim.”
19

 şeklinde sıralamak mümkündür.  

 Nurettin Topçu'ya göre ahlak; insan hareketlerinin metafiziğidir. Ahlak, aynı 

zamanda dini olgunluktur, hayvani hayattan insani hayata yükseliştir. Ahlakın ilke ve 

prensipleri dini kurallara dayanır.
20

 Gazzâli’ye göre ahlak; insan nefsinde yerleşmiş 

bulunan bir özelliktir ki fiiller hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan, bu 

nitelik sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.
21

 

 Psikolojik açıdan ahlak; davranışlara yol açan ve şekil veren ruhsal tutum, 

meleke ve yatkınlığı ifade eder.
22

 Felsefi açıdan ahlak; davranış kuralları veya hayat 

tarzları üzerinde yapılan zihinsel bir faaliyettir.
23

 Aristo'ya göre akla uygun hareket, 

ahlaka uygun harekettir. İnsan gerçek erdeme sürekli çaba, öğrenme ve uygulama ile 

ulaşır.
24

 

Sosyolojik açıdan ahlak, “bağlayıcılığı olduğu kabul edilerek belirlenmiş olan 

norm ve değerlerin soyutlamasıdır ve buyruklar (…-melisin,…-malısın) ya da 

yasaklar (…-memelisin, …-mamalısın) şeklinde topluluğa uyarıda ve çağrıda 

bulunur”
25

 şeklinde tanımlanmıştır. 

Ahlak kavramının tüm bu açıklamalarından ve tariflerinden yola çıkarak 

ahlak ilminin birçok tarifi yapılmıştır. Yapılan tüm tariflerde vazifeye, hayra, 

                                                 
16

  Mizan’ul-Hikme, C.III, s.137-138. 
17

 A.e 
18

 A.e 
19

 Hisal, 30/106. 
20

 Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, Hareket Yay., İstanbul 1970, s.49. 
21

 Gazzâli, İhya’u Ulumiddin, Çev. Ahmed Serdaroğlu, Huzur Yay., İstanbul, 1974, C.III, s.125. 
22

 Gündüz, a.g.e., s.195. 
23

 İsa Tekin Çimen, “İlköğretim Okullarındaki Dkab Dersi Öğretim Programında Ahlak Öğretimi,” 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s.5. 
24

 Aristote, Ethique de Nicomaque, Paris 1965, s.43. 
25

 Hüsameddin Erdem, Ahlâka Giriş, Konya, Hü-Er Yay. 1994, s.36. 
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mesleğe, seciyyeye, huya olmak üzere çeşitli yönlere ağırlık verilmiştir.
26

  Kısaca 

insanın seciyye ve huylarından bahseden ilme ahlak ilmi denmektedir.
27

 Gazzâli’ye 

göre ahlak ilmi, insanın kendisinin ve öz yapısının ilmidir.
28

  M. Münir Raşit 

Öymen'e göre ahlak ilmi aklın eseri olup gelenek, bu ilimde rol oynamaktadır.
29

  

Ahlak ilmi insanın mesleği ve huyu açısından değerlendirildiğinde şu şekilde tarif 

edilebilir: “Ahlak ilmi, insanların gerçek mesleğini tayin eden, ruhun güçlerini ıslah 

etmek ve olgunlaştırmak için insanı gerçek mutluluğa ve arzulara ulaştıran kanun ve 

kaideleri ortaya koyan ilimdir.”
30

 

Ahlak ilmi teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılır.  

Teorik Ahlak: Diğer bir ifadeyle “Nazari Ahlak” olarak adlandırılabileceğimiz 

bu bölümün ahlaki prensipleri araştırdığını ve bunun tartışmalarını yaptığını 

söyleyebiliriz.
31

 Kısaca ahlakın konusunu, metodunu, psikolojik koşullarını 

inceleyen bu bölüm insan hayatının gayesini bulmaya çalışır.
32

 Bir davranışın ahlaki 

olup olmadığını belirleyen, ahlaki olması için şartlar öne süren bölümdür.
33

 Ayrıca 

teorik ahlakın pratik ahlaka hazırlık olduğunu söylemek mümkündür.  

Pratik Ahlak: Diğer bir ifadeyle “Ameli Ahlak” olarak adlandırabileceğimiz 

bu bölümde ise teorik ahlakın araştırarak ortaya koyduğu prensipler tatbiki olarak 

insan hayatının içerisinde incelenir.
34

 Kısaca teorik ahlakın tatbikatı olarak 

adlandırabileceğimiz bu bölümün kuralları aile ve okul ortamında öğretilir.
35

  

  

 

                                                 
26

 Hüsameddin Erdem, a.g.e., s.27. 
27

 Akseki, a.g.e., s.20. 
28

 Gazzâli, a.g.e., s.125 
29

 Öymen, a.g.e., s.7. 
30

 Ali Seydî, Terbiye-i Ahlâkiye ve Medeniyye, İstanbul, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye 

Matbaası, 1910, s.5. 
31

 Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, s.25. 
32

 Ahmet Çağlayan, Ahlak Pusulası; Ahlak ve Değerler Eğitimi, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi 

Yay., 2005, s.19. 
33

 Ahmet Coşkun, “Gazali’nin Ahlâk ve İktisat Görüşü,” EÜİFD, No:6, 1989, s.221. 
34

 Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, s.25. 
35

 Ahmet Çağlayan, a.g.e., s.19. 
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 B. Ahlakın Konusu  

Ahlakın terimsel anlamlarını değerlendirdiğimizde insanın kendi iradesiyle 

fakat belli davranış kuralları çerçevesinde yaptıkları davranışların genel olarak 

ahlakın konusunu teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Ahlakı ilmi açısından tarif edenlere 

göre ise vazifeler, içsel davranışlar ve bunların eğitimi, iyi ve güzel huylar, hayra ve 

mutluluğa ulaştıran davranışlar, özetle insanın tüm davranışlarını yönlendirmeyi 

amaçlayan ilkeler ahlakın konusunu oluşturur.  

Ahlaka çeşitli ilimler çerçevesinde yaklaşanlara göre ahlakın konusunu teşkil 

eden unsurlar birbirinden farklılıklar gösterir. Örneğin ahlakı felsefi açıdan 

değerlendirenler ahlakın konusunu kendi içinde farklı unsurlarla açıklamışlardır. 

Sokrates ahlakın konusunu akılla belirlenen kurallar olarak kabul ederken, Kant 

vicdanı ön planda tutarak vicdani kuralları ahlakın kapsamında değerlendirmiştir. 

Rousseau ve Pascal gibi filozoflar ise ahlakın konusunu duygular alanında 

aramışlardır.
36

  

Sosyolojik açıdan ahlakın konusunu toplumların emir ve yasakları oluşturur. 

Bunlar beli dönemlerde belli toplumlarda benimsenmiş olan davranış kuralları 

olduğundan her toplum birbirinden farklı ahlak anlayışına sahiptir.
37

 

Bazı ahlakçılar ahlakın konusunu ruhi kuvvetler ve vazifeler olarak ele 

almışlardır. Selahaddin, A. Seyyidi ve A. Nazif ise ahlaka dini açıdan yaklaşarak 

ahlakın konusunu vazifeler alanında değerlendirmişlerdir. Bu vazifeler, insanın 

kendisine, diğer insanlara ve Allah'a karşı borçlu olduğu vazifelerdir. A.İrfan ahlakın 

konusunu ruhi kuvvetler, Ö. Nasuhi ise insani melekeler ve vazifeler olarak kabul 

eder.
38

  

Ahlak ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların diğer bir kısmına göre de 

ahlakın dayandığı konular “iyilik hissi, vazife hissi, fazilet, adalet, iffet, şecaat, 

hürriyet, diğerkâmlık ve vatan sevgisidir.”
39

  

                                                 
36

 Nurettin Topçu, Ahlâk, Haz. Ezel Ezverdi, İsmail Kara, İstanbul, Dergâh Yay., 1999, s.13. 
37

 Topçu, Ahlâk, s.15. 
38

 Hüsameddin Erdem, a.g.e., s.32. 
39

 Akyavaş, a.g.e., s.30. 
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 C. Ahlakın Önemi ve Gayesi 

Ahlakın tanımı ve konusu üzerinde değerlendirme yapan araştırmacıların 

önem verdikleri bir başka mesele ise ahlakın önemi ve gayesidir. Ahlakçıların 

birçoğu bu konuda çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Bu görüşler genel olarak 

araştırmacıların ahlakı neye dayanarak tarif ettiklerine göre değişir. Örneğin ahlakı 

dini açıdan temellendirmeye çalışanlar, ahlakın önemi ve gayesini kutsal kitaplar ve 

dini inançlar çerçevesinde değerlendirmişlerdir.  

Ahlak, canlılar arasında sadece insana özgü bir sistem olduğu için önem ve 

gayesi de insani açıdan değerlendirilmelidir.
40

 Teleolojik ahlakın anlayışına göre 

ahlakın gayesi mutluluktur. İbrahim Hakkı, ahlakın tarifinde olduğu gibi gayesi 

konusunda da dini, referans almıştır. Ona göre ahlakın gayesi, insanın iyi ameller 

işleyerek dünyada ve ahirette mutlu olması, insanı, iyiye ve doğruya 

yönlendirmesidir.
41

 Ahlak, insanın kişiliğine ve karakterine olumlu etkiler yaparak 

davranışlarını güzelleştirir.
42

 

Kınalızâde Ali ahlakı nefs açısından değerlendirir. O’na göre nefs yaradılıştan 

iyi huylara sahiptir. Ahlak bu iyi huyların devam ettirilmesi, mükemmelleştirilmesine 

yarar. Ahlak ilmi insanı, nazari ve ameli kemâle ulaştırır.
43

 İslâm ahlakında iyi 

davranışlar insanı mutluluğa götürürken, kötü davranışlar insanı mutsuzluğa 

götürür.
44

 Burada kastedilen mutluluk, “insanın varlık yönünden kendisine 

dayanacağı bir maddeye ihtiyaç duymayacağı bir mükemmellik derecesine 

ulaşmasıdır.”
45

 Bu mutluluğa insanlar bazen nazari bazen de ameli olarak ulaşırlar. 

İnsan kendisini mutluluğa ulaştıracak düşünce ve eylemleri bilmelidir. Bu yolda ona, 

güzel ahlak yol gösterici olmaktadır.
46

  

Kelam ilmi açısından insanın fiilleri, özgürlüğü, sorumluluğu ve insan Tanrı 

ilişkisi ön planda tutulurken, felsefi açıdan ahlak ilminin amacı ve hedefi, insan 

                                                 
40

 Coşkun,a.g.m., s.222. 
41

 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, Matbaa-i Ahmed Kâmil, İstanbul, Hicri 1330, s.219. 
42

 Çimen, a.g.t., s.11. 
43

 Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâi, çev. Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, s.30. 
44

 İbrahim Agah Çubukçu,”İslam’da Ahlâk Meselesi,” AÜİFD, C.XX, 1975, s.20. 
45

 Hayrani Altıntaş, “İslam Ahlakı ve İnsani Davranışlar,” AÜİFD, C.XXXVI, 1997, s.25. 
46

 A.e. 
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mutluluğudur.
47

 Mutluluğun temini için, insanın ruhunu iyi derecede beslemesi 

gerekmektedir. Bu da güzel ahlak ile mümkün olur.
48

 Descartes ferdi mutluluğun 

sağlanmasını yeterli görmemektedir. Ona göre de akli muhakeme sonucu toplumun 

menfaatlerini korumak, insanın kendisinden çok başkasını düşünmesi ön plandadır. 

Akıl ve düşüncenin verileriyle hareket ederek herkes için açık ve net olan doğru ve 

iyiye yönelmek, “üstün iyi”yi ve mutluluğu elde etmek için en önemli yoldur.
49

 

Stoalılara göre, insanla tabiat arasında uyum sağlamak ahlakın en önemli amacıdır. 

Bunu başarabilmek için fiillerimizin akla uygun olması gerekmektedir.
50

 

Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde ahlak, mükemmel bir toplum hedefini 

taşır.
51

 Toplum hayatının nizamı için ahlak vazgeçilmezdir. Toplumlar ayakta 

durabilmek için ahlaka ve ahlaki değerlere muhtaçtırlar.
52

 Ahlaksızlığın ortaya çıktığı 

toplumlarda birçok kötü eylem oluşarak denge bozulur.  Ahlaki bozukluklar, 

milletleri hem toplumsal hem de iktisadi olarak çöküntüye götürür.
53

 Örneğin Roma, 

Bizans ve Osmanlı imparatorluğunun çöküşünde ahlaki bozulmanın etkisi büyüktür. 

Kuran'ı Kerim'de de ahlaksız toplumların başına gelen büyük felaketlerden sıkça 

bahsedilmektedir.
54

 Bu misallerden hareketle insanların ve toplumların hayatında 

ahlakın ne kadar mühim bir unsur olduğu görülmektedir. Gerek bireysel, gerekse 

toplumsal açıdan insan hayatı için büyük bir önem arz eden ahlakın gayesi de bu 

unsurlara hizmet etmektedir.  

 D. Ahlaki Değer 

Ahlaki değer kavramını açıklamaya geçmeden önce “değer” kavramının 

üzerinde durmakta yarar vardır. “Karşılıklı olma” anlamında olan “değmek” 

kökünden türeyen değer kavramı sözlükte, “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan 

soyut ölçü, bir şeyin sahip olduğu kıymet, yüksek ve yararlı nitelik” manasını taşır. 

                                                 
47

 Şaban Haklı, “İslam Ahlâk Teorileri,” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk, Ed. Recep Kaymakcan,. 

Mevlüt Uyanık, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.131. 
48

 A.e. 
49

 Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, s. XII, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, MEB, 1966, s.11. 
50

 Çubukçu, a.g.m., s.13. 
51

 M. Münir Raşit Öymen, Ahlâk Eğitimi ve Ahlâkın Testle Ölçülmesi, 3. bs., İstanbul, Murat 

Matbaacılık, 1975, s.80.  
52

 Okumuş, a.g.m., s.27. 
53

 Akyavaş, a.g.e., s.19. 
54

 Çimen, a.g.t., s.12. 
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 Çoğul olarak “değerler” ifadesi, “doğru, güzel olan, kabul edilen, erişilmek 

istenen ve savunulabilir olma özelliğine haiz olan” anlamında kullanılır. Günlük 

hayatımızda sıkça karşılaştığımız bu kavram siyaset, tıp, eğitim, medya vs. gibi 

birçok alanda kullanılmaktadır.
55

 

Bu noktada değer kavramının terim olarak kazandığı çeşitli anlamlarına yer 

vermek uygun olacaktır. Değer, “belirli bir durumu diğerine tercih etme eğilimi”ni 

ifade eden kavramdır. Değerler davranışlara yön veren ve onları yargılayan 

davranışlar olup, fertlerin neyi önemseyip neyi önemsemediklerini ve tercihlerini 

belirleyen durumlardır.
56

 

Güngör'e göre değer, “bir şeyin arzu edilebilir ve edilmez olduğu hakkındaki 

inançtır.” Çağlar ise değer kavramını “bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde bir 

standart” olarak yorumlamıştır.
57

 

Değer kavramının ilk felsefi metinlerde de sıkça karşılaşılan bir kavram 

olduğunu söylemek mümkündür. Filozoflar, içinde yaşadığımız dünyayı 

anlamlandırabilmek için bu kavramı bir çıkış noktası olarak görmüşlerdir. Felsefi 

açıdan insan hayatı, değerler hayatının bir mücadelesidir. Felsefi olarak değer 

kavramının ve değerlerle ilgili tartışmaların temelinin 1890'lı yıllarda atıldığını 

söylemek mümkündür.
58

  

Değer kavramını insanın kendisinden öte bir anlamda gören düşünceden 

vazgeçildiğinde ise kavram insana yönelir. İnsan bu noktada değere anlam yükleyen 

ve değeri tayin eden konuma geçer.
59

 Değer kavramının öznellikten çıkarak 

toplumsal bir karaktere bürünmesiyle de yüklendiği anlamlar çeşitlilik kazanmaya 

başlamıştır. Bu noktada sosyolojik bir olgu olarak değer kavramına kısaca değinmek 

yerinde olacaktır. 

                                                 
55

 Z. Şeyma Arslan, Fatma T. Yaşar, “Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım,” 

Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, No:1, Temmuz-Eylül 2007, s.8.  
56 Ali Rıza Erdem, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler,” Değerler Eğitimi Dergisi, 

C.I, No:4, Ekim 2003, s.56. 
57 Bülent Dilmaç, Erhan Ertekin, Ersen Yazıcı, “Değer Tercihleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi,” Değerler Eğitimi Dergisi, C.VII, No:17, Haziran 2009, s.29. 
58 Ertan Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değerler,” Değerler Eğitimi Dergisi, C.I, No:5, Ocak 

2005, s.218. 
59

 Arslan, Yaşar, a.g.m., s.9. 
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Değerler, uzun bir süre bireysel hayatla sınırlandırılmış ve sosyologların ilgi 

alanına girmemiştir. Daha sonra Weber'in sosyolojisinin de etkisiyle değerler, önemli 

bir sosyal olgu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Sosyolojide değerler, bireylere, 

gruplara, örüntülere, hedeflere ve sosyokültürel nesnelere verilen önem üzerindeki 

değerlendirmelere dayanan ölçütler temel alınarak tanımlanırlar. Bu bağlamda değeri 

sosyolojik olarak şöyle tanımlamak mümkündür: “Özel eylemleri ve amaçları 

yargılamada temel bir standart sağlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal 

bağlılıklarıyla oluşmuş soyut, genelleştirilmiş davranış prensipleridir.”
60

 Toplumu 

oluşturan tüm fertlerin ve kurumların kendilerine ait değerler içerdiği kabul edilecek 

olursa, toplum yapısını inceleyebilmek için o toplumun sahip olduğu değer 

yargılarını tespit etmek önemli olacaktır. 

Tüm bu tanımlamalardan sonra bir hükmün değer ifade edebilmesi için şu 

şartları taşıması gerektiğini söyleyebiliriz: Bir hüküm eğer kişinin istek ve 

duygularının ifadesi ise değer hükmüdür. Örneğin “Vatan kutsaldır” hükmü bir değer 

hükmüdür. Fakat bu tek başına yeterli bir şart değildir. Bu hükmün toplumun bütün 

fertleri tarafından da kabul edilmiş olması gerekmektedir.
61

 

Değer kavramının ahlaktan bağımsız nitelikte yer verdiğimiz anlamları 

sonrasında ahlaki değer kavramına ulaşmamız için ahlak ve değer ilişkisine yer 

vermek gerekmektedir. Ahlakın, insanın tutum ve davranışlarına yönelik ölçüler 

koyarak ona bir vazife yüklediğini söyleyebiliriz. Değerler ise insanların tutum 

olarak neye yöneleceklerine yanıt verir.
62

 Ahlak ve değer kavramının ortak noktası 

ise her ikisinin de “iyi” peşinde koşmasıdır. Ahlaki hükümlerin hepsi aynı zamanda 

değer hükümleridir. Örneğin “Ali dürüsttür” hükmü hem ahlaki hem değer 

hükmüdür.
63

 Kısaca ahlaki değer, “iyi” ve “kötü” olarak nitelendirilen davranışlarla 

ilgili olup herkes tarafından kabul görmüş değerleri ifade eden bir kavramdır.
64

 

                                                 
60

 Özensel, a.g.m., s.225. 
61

 Topçu, a.g.e., s.83. 
62

 Davut Dursun, “Siyasetle Ahlak ve Değerler Dünyasının Sorunlu İlişkileri Üzerine,” Değerler 

Eğitimi Merkezi Dergisi, No:5, Aralık-Şubat 2009, s.60. 
63

 Arslan, Yaşar, a.g.m., s.15. 
64

 Aylin Cebeci, “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Ahlâkî Değerlerin Eğitimi ve 

Öğretimi,” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005), 

s.19. 
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 İnsanın ahlaki ilişkiler yoluyla edindiği, değer ifade eden eylemler 

aracılığıyla kazandığı özellikler, onun ahlaki değerlerini ifade eder.
65

  

Buraya kadar yapılan açıklamalardan yola çıkarak ahlaki değerlerin kişinin 

eylemlerinde ve tercihlerinde rol oynayan önemli bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür. Kişinin eylemleri iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır ve bu iyi ve 

kötüyü belirleyen en önemli şey evrensel veya toplumsal ahlaki değerlerdir. Ahlaki 

değerler kişiden kişiye değişmez. Örneğin “hırsızlık kötüdür” hükmü herkes için 

geçerli bir hükümdür. Fakat bu onu herkesin davranışlarına yansıtacağı anlamına 

gelmez. Bir insan iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışları yapmakta özgürdür. 

Bu o davranışın dayanağı olan ahlaki değerin hükmünü değiştirmez. Yani bir insan 

hırsızlık yapabilir ama bu davranışın ahlaki bir davranış olmadığını kabul etmelidir. 

Özetle ahlaki değerlerimizin ahlaki davranışlarımızla sıkı bir ilişkisi vardır.  

 E. Ahlaki Davranış 

Daha önce ahlaki değer kavramıyla ahlaki davranışlar arasında sıkı bir ilişki 

olduğuna değinmiştik. Ahlaki değerlerden hareketle iyi veya kötü olarak 

nitelendirebileceğimiz davranışlar ahlaki davranışlardır. Bu noktada bize rehberlik 

eden ise ahlaki yargılarımız olmaktadır. Ahlaki davranış, ahlaki değer ve 

yargılarımızdan bağımsız düşünülemez. Öyle ki bir davranışın ahlaki olup 

olmadığına karar veren ölçütler ahlaki değerlerimiz ve yargılarımızdır. Ahlaki değer 

kavramına daha önce uzunca yer vermiştik. Bu nedenle ahlaki davranışı açıklamadan 

önce ahlaki yargı kavramına ve bu ikisi arasındaki ilişkiye değinmekte fayda vardır. 

Bir konuyla ya da bir durumla ilgili ahlaki bir yargıda bulunmadan önce, 

değerlendirmelerimizi kişisel tercihlerimizden sıyırarak ahlaki değerlere göre 

yapmalıyız. Ahlaki yargı, o şeyin doğruluğu ya da yanlışlılığı üzerinde kişisel hüküm 

vermek değildir, aksine, toplumun ya da insanlığın genel geçer değerlerine göre 

hüküm vermektir. Buradan yola çıkarak ahlaki yargıların belli bir otoriteye 

dayanarak verildiğini söylemek mümkündür. Burada otoritenin ne olacağına 

yargımızın dayanacağı sebepler karar verir. Bu sebepler, kişinin kendi çıkarlarına 

                                                 
65

 Ioanna Kuçudarı, Etik, 1. bs., Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1996, s.173.  
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değil başkalarının ihtiyaçlarına ve toplum tarafından ideal olarak tanımlanan 

değerlere göre seçilmelidir.
66

 Ahlaki yargılar, toplumdaki fertler tarafından üzerine 

uzlaşılmış değerler etrafında şekillenirler. Oluşan bu yargılar aracılığıyla ideal ahlaki 

davranış kalıpları ortaya çıkar.  

Buraya kadar değindiğimiz kavramlarla bizi ahlaki davranışa götüren 

unsurların ne olduğu üzerinde bir fikir sahibi olduğumuz düşünülerek ahlaki 

davranışın tariflerine geçebiliriz. “Ahlaki davranış, akıl ve irade sahibi bir insanın 

hayır gayesiyle, hür olarak yaptığı şuurlu hareketlerdir.”
67

 Bu tarifte dikkat edilecek 

önemli bir husus da “hür olarak yapılan şuurlu davranışlar” ifadesidir. Buna göre 

irade dışında yapılan bir hareket ahlaki bir davranış olarak nitelendirilemez.  

Ahlaki davranışın tarifi üzerinde durmak istediğimiz husus, ahlaki 

yargılarımız veya değerlimizin davranışlarımızı da ahlaki yapıp yapmadığıdır. Bir 

eylemi yaparken onun ahlaki olup olmadığına karar vermesi gereken unsurların ne 

olduğuna daha önce değinmiştik. Buradan yola çıkarak insanın kişisel yargılarının bir 

eylemi ahlaki yapıp yapmayacağını sorabiliriz. Bu noktada ahlaki davranışın neyi 

ifade ettiğine dair iki farklı görüşü dile getirmek yararlı olacaktır. 

Ahlaki davranışın tanımına yönelik ilk yaklaşım, eylem hakkında kişinin 

kendi yargısıyla tutarlı olan davranışına yönelik bir tariftir.
68

 Bu tarife göre kişinin 

davranışı o davranışla ilgili yargısıyla uyumluysa ahlakidir. Fakat buraya kadar 

yaptığımız açıklamalar ahlaki davranışın kişinin sadece kendi yargısına dayanarak 

oluşamayacağını savunmaktadır. Bu nedenle ahlaki davranışın diğer bir tarifine 

değinmek yararlı olacaktır. Eylem hakkında kişinin kendi ahlaki yargılarının yanı 

sıra, evrensel ve objektif standartlara sahip yargıları içeren davranışlar ahlaki 

davranış olarak nitelendirilebilir.
69

 Bu tarifte ahlaki davranışın şartları kişisel alandan 

çıkarılmış ve evrensel bir nitelik kazanmıştır.  

Ahlaki davranışın birbirinden farklı üç tanımından yola çıkarak şu şekilde bir 

değerlendirme yapılabilir: Öncelikle her üç tarifte olduğu gibi ahlaki davranış, ahlaki 

                                                 
66

 Jon Nuttall, Ahlâk Üzerine Tartışmalar; Etiğe Giriş, 1. bs., İstanbul, Ayrıntı Yay., 1997, s.42. 
67

 Hüsameddin Erdem, a.g.e., s.42. 
68

 Lawrance Kohlberg, The Phychology of Moral Development, San Francisco, 1817, s.518. 
69

 A.e., s.519. 
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değer ve yargılarla yakından ilişkilidir. Bu ahlaki yargıların kişinin hür iradesine 

dayanması gerektiği açıktır. Ahlaki davranışı derecelendirme yoluna gidersek, kişinin 

(tutumlarının toplumsal ve evrensel değerlerle çakışmadığını varsayarak) kendi 

yargılarıyla uyumlu olan davranışını en alt dereceye koyabiliriz. Kişinin toplumun 

değer yargılarına uygun hareketlerini ikinci derecede kabul edersek, en üst dereceye 

hem kişisel, hem toplumsal hem de evrensel yargılarla uyumlu davranışları 

koyabiliriz.  
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BÖLÜM 1 

AHLAKIN TEMELLENDİRMESİ VE AHLAKA GELİŞİMSEL 

YAKLAŞIM 

1.1. AHLAKIN TEMELLENDİRİLMESİ 

Ahlak ile ilgili ciddi tartışmalardan biri de onun temellendirilmesi 

konusundadır. Felsefe tarihi boyunca, ahlakın ya dine ya da din dışı temellere 

dayandırıldığını söyleyebiliriz. Ahlakı temellendirme kavramı ile ahlak ilkelerinin 

neye dayanılarak tespit edildiği ve ahlaki iyi ve kötü kavramlarının temelinin ne 

olduğu anlaşılmalıdır. Biz araştırmamızda hem dini hem de din dışı 

temellendirmelere yer vereceğiz.  

1.1.1. Felsefi Temellendirme 

Felsefe tarihi boyunca ahlakı temellendirme problemi farklı şekillerde ele 

alınmıştır. İlk çağ'da ahlakın temelini metafizik oluştururken Ortaçağ'da teoloji 

oluşturmuştur. Yeniçağ ile birlikte ise ahlakın temeli bilgi kuramında aranmıştır.
1
 

Ahlakı felsefi açıdan temellendirme çabasında bulunanlar hem dini hem de din dışı 

veriler kullanmışlardır. Felsefe tarihinde ahlakın temellendirilmesi de bu iki grup 

içerisinde incelenebilir. Dine dayalı temellendirmeye ayrı bir başlık olarak 

değineceğimizden din dışı felsefi temellendirmelere kısaca yer vermek yerinde 

olacaktır. 

 Ahlakın temelini bilgi kuramında arayanlar dört şekilde değerlendirme 

yapmışlardır. Bunlar Ampirik Görüş, Rasyonel Görüş, Sezgisel Görüş ve Duygucu 

Görüş olmak üzere sınıflandırılabilir. 

1.1.1.1. Ampirik Görüş 

Ampiristlere göre ahlak ve tüm ahlaki değerler deney yoluyla ortaya çıkar ve 

temelini ahlak duygusundan alır.
2
 Ampirist anlayışa örnek bir temsilci olarak John 

                                                 
1 Mustafa Türkgülü, “Ahlakın Kaynağı Tartışmaları ve Ortaya Çıkan Ahlak Telakkileri,” FÜİFD, 

No:3, 1998, s.292. 
2
 A.e. 
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Locke'u gösterebiliriz. John Locke insanın doğuştan hiçbir bilgiye sahip olmadığını 

söylerken buna ahlaki kuralları da dâhil eder. O'na göre bütün bilgiler sonradan 

tecrübe yoluyla kazanılır. Locke, aynı zamanda Tanrı'nın iradesini de ahlak 

kurallarının kaynağı olarak görmektedir. Yine de O'na göre insan Tanrı'dan vahiy 

aracılığıyla bazı hakikatlere ulaşabiliyorsa da bu vahiyler analiz edilince 

ulaşılabilecek şey yine tecrübenin ortaya koyduğu idealar olacaktır.
3
  

Ampirist görüşü kendi içinde egoist, özgeci ve biyolojik olmak üzere de üçe 

ayırabiliriz. Egoist ahlak anlayışında zevk, mutluluk ve menfaat ahlakı ön plana 

çıkar. Zevk ahlakında ahlaki temel, insani zevklerde aranır ve temsilcileri arasında 

Aristip ile Andre Gide sayılabilir. Mutluluk ahlakında Epikür, menfaatçi görüşte ise 

Bentham en önemli temsilcilerdir. Özgeci ahlak anlayışında ise Auguste Comte'un 

karşılıklı iyiliğe dayanan görüşü, Durkheim'ın ödev ahlakı ve son olarak Bourgeois'in 

dayanışma ahlakı ön plana çıkmaktadır. Biyolojik ahlak görüşü ise, ahlakın temelinin 

yaratılış kanunlarında olduğunu savunur. Temsilcilerinin başında Lamarck ve Darwin 

gibi biyolojistler gelir.
4
 

1.1.1.2. Rasyonel Görüş 

Bu görüşün en büyük temsilcisi olarak Kant'ı zikredebiliriz. Kant'a göre 

ahlaki bilgi apriori bir bilgidir. Olması gerekenin bilgisi olarak adlandırabileceğimiz 

bu bilgiden apriori unsurları ayırmak ve kaynağını göstermek bir filozofun en önemli 

görevidir. Kant, ahlak hükümlerinin kaynağını pratik akıl kavramında bulur.
5
 O'na 

göre ahlakın başlangıcı zihinsel yatkınlıktadır. En yüksek iyi yalnızca akıl 

dünyasında gerçekleşebilir. Sonuç olarak ahlaklılık, saf pratik aklın kanuna uymak 

demektir.
6
 Rasyonel yani akla dayanan görüşü savunanların arasında sayabileceğimiz 

diğer önemli isimler ise Aristoteles, Eflâtun ve Spinoza gibi filozoflardır.
7
 

 

                                                 
3
 İsmet Çetin, “John Locke’da Ahlak Kurallarının Kaynağı,” UÜİFD, C.VI, No:6, 1994, s.173. 

4
 Topçu, a.g.e., s.145. 

5
 Recep Kılıç, "Ahlakı Temellendirme Problemi," Felsefe Dünyası, No:8, 1993, s.71. 

6
 Mehmed S. Aydın, Kant'ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara, TDV 

Yay., 1991, s.34-37. 
7
 Topçu, a.g.e., s.149. 
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1.1.1.3. Sezgisel Görüş 

Bir şeyin doğrudan doğruya vasıtasız olarak kavranışı ve bilinmesi olarak 

kabul edilen sezgisel görüşe göre bilginin temelinde sezgi vardır ve ahlakın temeli de 

sezgilerde aranmalıdır.
8
 Ahlaksal bir özelliğin ya da ahlaksal bir doğrunun hiçbir 

aracıya konu olmaksızın dolaysız bir biçimde kendiliğinden görülebileceğini savunan 

bu görüşe göre sezgi bizi ahlaki doğrulara, neyi yapıp neyi yapmamız gerektiğine 

götüren yoldur.  

Bu görüşün önde savunucularından Edward Moore'a göre ahlak sezgi üzerine 

temellendirilmelidir. Ahlaki iyi, herhangi bir muhakeme ya da akli delillendirmeye 

ihtiyaç duymadan sadece sezgi yoluyla kavranabilir. İnsan sezgi yoluyla kendisi 

dışında var olan ahlaki değerleri keşfeder. Ahlaki prensiplerin doğruluğu ya da 

yanlışlığı sezgi yoluyla bize açık bir şekilde gözükmektedir.
9
 Bu sezgi, insanda 

kuvvet halinde bulunur. Sezgi vasıtasıyla bilinen bu ahlaki değerler, “tabii olmayan, 

fıtri, basit ve apaçık olarak bilinme vasıflarına sahiptirler.”
10

 

1.1.1.4. Duygucu Görüş 

Bu anlayışa göre ahlakın temeline akıl veya zevk ile ulaşmak mümkün 

değildir. Bu konuda asli kaynak duygular olmalıdır. Görüşün önde gelen 

savunucularından Jean-Jacques Rousseau'ya göre ahlakın kaynağı, bencillikten 

tamamen uzak olan menfaatsiz duygulardır.
11

 Rousseau ahlaki davranışın kökeninin 

ise acıma duygusunda olduğunu düşünmektedir. Bu duygu insanda doğuştan vardır 

ve insana “yararına olanı başkasına olabildiğince az zarar vererek” gerçekleştirmeyi 

öğütler.
12

 

Duygucu görüşün bir başka savunucusu Schopenhauer'ın ahlak anlayışına 

göre ahlak, insanların özdeşliğinden ileri gelen acıma duygusuna, yani merhamete 

                                                 
8
 Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş, İstanbul, Paradigma Yay., 2002, s.75. 

9
 Recep Kılıç, “G. Edward Moore'un Ahlak Felsefesi,” Felsefe Dünyası, No:1, 1991, s.54. 

10
 Recep Kılıç, “Olgu ve Değer Problemi,” AÜİFD, C.XXXV, 1996, s.367. 

11
 Topçu, a.g.e., s.152. 

12
 Halil Turan, “Ahlak Felsefesinde Özgeci ve Çileci Yaklaşımlar; J.J. Rouseau ve I. Kant,” Felsefe 

Dünyası, No:23, 1997, s.234. 
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dayalıdır. Kendimizi başkasının yerine koyarak yahut kendimizi başkası olarak 

algılatarak başkaları için iyi bir şeyler yapabiliriz.
13

 

Buraya kadar ele aldığımız şekliyle ahlakı felsefi açıdan temellendirmeye 

çalıştık. Şu ana kadar yaptığımız felsefi değerlendirmelerden yola çıkarak ahlak 

felsefesinin temel probleminin “iyi ve kötü”nün kaynağının ne olduğu sorusuna 

aranan cevap olduğunu söylemek mümkündür. İyi ve kötü kavramı ise bizi ahlakın 

temeline götürmektedir ki felsefi açıdan bu temelin ne olabileceği ile ilgili din dışı 

görüşleri böylece zikretmiş olduk. 

1.1.2. Dini Temellendirme 

Felsefe tarihi açısından ahlaki temellendirme probleminin dini ve din dışı 

olarak değerlendirildiğini söylemiştik. Daha önce değindiğimiz gibi ortaçağda 

ahlakın kaynağı teolojik argümanlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Ahlakı dinle 

temellendirenlere göre, iyi ve kötüyü belirleyen dini otoritedir. Dini otorite iyi ve 

kötüyü belirlemekle kalmaz, yapılması ve yapılmaması gereken hususları insanlara 

bildirerek onlardan bunlara uymasını ister.
14

 Bu dini otoritenin ne olduğu dinlere ve 

kişilerin inançlarına göre değişmektedir. Biz burada dini otorite olarak Tanrı 

kavramına değineceğiz. Ahlak'ı Tanrı'nın buyruklarına dayandırmak dini temelli 

ahlak anlayışının başlıca unsurudur.  

Bu anlayışa göre insanlar, Tanrıdan bağımız olarak akıl yoluyla ahlaki 

değerler ortaya koyamazlar. Peki Tanrı'nın ahlaki buyrukları nasıl bilinebilir? Bu 

soruya kutsal kitaplar ve Tanrı'nın elçileri aracılığıyla ahlaki değerlere ulaşmak 

mümkündür şeklinde cevap verilebilir. Dini otorite olarak Tanrı'yı gören bu anlayışı 

teist ahlak anlayışının savunduğu görüş olarak zikretmek mümkündür.
15

 Teistler 

ahlakı dine dayandırarak onu eleştiri ve tartışma alanından uzakta tutmaktadırlar.
16

 

Tanrı'nın iradesini, ahlaki değerlerin belirleyicisi olarak gören yeniçağ 

                                                 
13

Arthur Schopenhauer, Merhamet, Çev. Zekai Kocatürk, İstanbul, Dergâh Yay., 2007, s.48. 
14

 Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, Ankara, TDV Yay., 2005, s.4. 
15

 Türkgülü, “Ahlakın Kaynağı Tartışmaları ve Ortaya Çıkan Ahlak Telakkileri,” s.304. 
16

 Mehmed S. Aydın, a.g.e., s.189. 
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düşünürlerinden Ficht'e göre ahlaka inanmak, Allah'a inanmakla eş değerdir. O'na 

göre vicdanımızda duyduğumuz her ahlaki buyruk Tanrı'nın iradesidir.
17

 

İslami açıdan bakıldığında Allah, ahlaki tercihlerimizde tek kutsal otoritedir.
18

 

İslam'a göre insan doğuştan sahip olduğu fıtrat ve akıl sayesinde iyi ve kötüyü ayırt 

edebilme yetisine sahiptir fakat bunlar tek başına yeterli değildir. Kuran bu noktada 

bize rehberlik etmektedir.
19

 Buradan hareketle İslam'ın ahlakı salt buyruk ve emirden 

ibaret göremeyeceğimiz açıktır. İslam, ahlaki sistemini doğal ve fıtri bir temele 

dayandırır.
20

 Bu noktada Ömer Nasuhi Bilmen'in görüşü de bu savı destekler 

niteliktedir. O'na göre ahlakın kaynağı dindir fakat ahlaki sahada akıl, tamamen yok 

sayılamaz. Aklın vazifesi, iyi ve kötüyü ayırt edebilmektir. Tek başına akıl ise bu 

konuda mutlak otorite olamaz. Din, bu noktada akla yol gösterici olarak ahlaki 

ilkeleri ortaya koyar. Ömer Nasuhi Bilmen'e göre ahlak dinle temellendirilemez ise 

başka hiçbir şeyle de temellendirilemez.
21

 

Ahlakı din ile temellendirme anlayışı Hıristiyanlık ve Yahudilikte de vardır. 

Birçok İslam, Hıristiyan ve Yahudi düşünürü Ahlaki İyi'yi Allah'ın iradesine bağlar. 

Bu manada dini ve ahlaki otorite aynileşmiştir.
22

 Bu görüşlerden ve şimdiye kadar 

zikrettiklerimizden çıkabilecek ortak payda ise ahlaki ilkelerin kaynağının ilahi 

buyruklar olduğudur. Ahlaki ilkeler, bu ilahi buyruklarla belirlenmişlerdir ve mutlak 

olarak doğrulardır.  

1.2. AHLAKİ GELİŞİM  

1.2.1. Ahlaki Gelişim Kuramları  

Ahlak gelişimi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalara bakıldığında konunun 

birçok bilim adamı tarafından incelendiğini görürüz. Ahlak gelişimi, ahlaki duygu, 

düşünce ve davranışlarda meydana gelen değişimleri konu edinir. Ahlaki gelişim ile 

                                                 
17

 Türkgülü, “Ahlakın Kaynağı Tartışmaları ve Ortaya Çıkan Ahlak Telakkileri,” s.307. 
18

 Enver Uysal, “Dindarlığın Ahlaki Temelleri Üzerine Bazı Düşünceler,” UÜİFD, C.XIV, No:1, 2005, 

s.45. 
19

 Selim Eren, “Toplumsal Norm, Ahlak ve Din,” CÜİFD, C.XI, No:2, 2007, s.304. 
20

 Mustafa Türkgülü , “İslam Ahlakı ve Kur’an’ın Ahlak Öğretisi Üzerine Bir İnceleme,” FÜİFD, 

No:1, 1996, s.201. 
21

 Hüseyin Karaman, “Ömer Nasuhi Bilmen’de Ahlakın Kaynağı Problemi”,  Türk–İslam Düşünce 

Tarihinde Erzurum Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Erzurum 26-28 Haziran 2006, b.a. 
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ilgili ortaya konan kuramlar, ahlaki gelişimi farklı açılardan ele almışlardır. 

Kuramlarda ahlaki gelişim dönemleri üzerinde durulmuş ve belli dönemler 

üzerindeki değişimler incelenmiştir. Böylece ahlaki gelişimi etkileyen unsurlar 

üzerinde farklı görüşler ortaya çıkmış ve araştırma yöntemleri çeşitlilik arz etmiştir. 

Biz çalışmamızda Psikanalitik, Bilişsel ve Sosyal Öğrenme kuramlarına göre ahlaki 

gelişimi ortaya koymaya çalışacağız. 

1.2.1.1. Psikanalitik Kuram 

Ahlaki gelişime yönelik ortaya konan ilk kuram Freud'un kuruculuğunu 

yaptığı psikanalitik kuramdır. Freud, ahlaki gelişimi, id, ego ve süper-ego ilişkileri ile 

açıklamaya çalışmıştır. O'na göre “çocuk bir “id” veya irrasyonel tutkuları ve 

içgüdüleri olan bir “o” olarak doğar.
23

 İd, temel biyolojik dürtülerden oluşur. Bu 

dürtüler yeme-içme, dışkılama, acıdan kaçınma ve cinsellik gibi ihtiyaçlardan 

oluşur.
24

 İd, her zaman zevk peşinde koşan dürtüsel bir unsurdur ve kişiliği oluşturan 

doğal yapı olarak adlandırılabilir.
25

 İd, zamanla gerçek bir dünyaya yönlendirilir ve 

sonucunda “ego” oluşur. Ego, gerçeklik ilkesinin hâkim olduğu, dini ihtiyaçların 

karşılanması için ortamın uygun olup olmadığına karar veren safhadır. Daha sonra 

ise kişilikte ideal hedeflere ve vicdana öncelik tanıyan süper-ego oluşur. Süper-ego, 

bir ahlak gözcüsü gibi davranarak, hazzı değil ideal olanı arar.
26

 Süper-ego, çocuğa 

ebeveynleri tarafından öngörülen ve toplumun onaylayacağı davranışları gösteren bir 

üst benliktir. Bu açıdan bakıldığında Freud'a göre süper-egonun gelişmesiyle ahlaki 

gelişimde başlar.
27

 

Freud ahlaki gelişimi beş dönemde inceler: 

1. Oral Evre (0-1,5 Yaş):  

Bebeğin dış dünyayı algılaması, ihtiyaçlarını gidermesi ağız yoluyla 

olmaktadır. Çocuğun bu dönemde sarılma, dokunma ve okşanma ihtiyacı olur.
28

 

                                                 
23

 Bonnidell Clouse, “Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Cinsellik,” Çev. Turgay Gündüz, UÜİFD, C.IX, 

No:9, 2000,s.716. 
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 Mehmet Yapıcı, Şenay Yapıcı, “Çocukta Ahlaki Gelişim,” Bilim Eğitim ve Düşünce Dergisi, C.V, 

No:3, Eylül 2005, s.26. 
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 Ali Ayten, Psikoloji ve Din, İstanbul, İz Yay., 2006, s.25. 
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 Clouse, a.g.m., s.716. 
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 Çimen, a.g.t., s.31. 
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Çocuk, bu dönemde fazla baskı altında tutulur veya kontrolsüz bırakılırsa ilerki 

yaşlarda uzun süreli problemlerle karşılaşılabilir. Aşırı yemek yeme, alkol ve sigara 

bağımlılığı, ebeveynlere aşırı bağlılık gibi birçok kötü alışkanlık ve kişilik 

bozukluklarına bu dönemdeki ihtiyaçların karşılanmaması yol açar.  

2. Anal Evre (1,5-3 yaş):  

Bu dönem tuvalet eğitiminin kazanıldığı evre olup kişinin ileriki yaşlarda 

kişiliğine etki eden evredir. İhtiyaçları karşılanan bebek güven duygusunu kazanır.
29

 

Tuvalet ihtiyaçlarını katı ve baskıcı bir tutumla gideren bebekler ise ilerki yaşlarda 

tutuculuk, inatçılık ve cimrilik gibi huylara sahip olabilir.
30

 Ayrıca dik kafalı olma, 

kızgınlık nöbetleri geçirme, dağınık ve kayıtsız olma gibi özelliklerin 

geliştirilmesinde de bu baskıcı ve katı tutumun etkisi büyüktür. Tuvalet eğitiminde 

teşvik edici davranan annelerin çocukları ise cömertlik, yaratıcılık, üreticilik gibi 

vasıflara sahip olmaktadır.
31

 

3. Fallik Evre (3-5 yaş):  

Cinsel tatminin cinsel organlarla olduğu bu dönemde, ebeveyne dönük ilgi 

artar.
32

 Bu dönemde çocuklara karşı ılımlı davranışlar sergilenirse cinsel kimliğin 

kazanılması kolaylaşır.
33

 Freud bu dönemde aynı cinsteki ebeveyne karşı düşmanlık 

olarak tanımladığı “Oedipus Karmaşası”ndan bahseder. Buna göre fallik dönemdeki 

erkek çocuk annesine cinsel bir yakınlık duyduğu için annesini babasından kıskanır. 

Bunun kız çocuklardaki karşılığı ise “Elektra Karmaşası”dır. Freud’ a göre bu etki 

beşinci yaşa kadar sürmekte ve daha sonra ortadan kalkmaktadır. Bazı durumlarda 

ise bu duygu bastırılarak ileriki yaşlarda, kişiliği etkileyen bir unsur olmaktadır.
34

 

4. Gizil Evre (5-12 yaş):  

Freud bu dönemi, bir sonraki psikoseksüel gelişim evresinden önceki 

dinlenme safhası olarak değerlendirmektedir. Bu dönemdeki çocuğun cinsel dürtüleri 
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 Ayten, a.g.e., s.25. 
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gizlidir ve aynı cinsten çocuklarla oynama eğilimi vardır. Çocuğun cinsel 

konulardaki merakı doğru bir biçimde yanıtlanmışsa merak azalmaya başlar. Tersi 

söz konusu ise merak gitgide artar ve çevreden alınan yalan yanlış bilgilerde merak 

karmaşıklaşır.
35

Ayrıca bu evrede bilişsel beceriler ve kültürel değerler zenginleşerek 

sosyal çevre genişler.
36

 

5. Genital Dönem (12+yaş): 

 Ergenliğin ilk dönemlerinden yetişkinlik dönemine kadar süren bu evrede 

ergen, aileden bağımsızlığını kazanarak çevresiyle ve karşı cinsle olgun ilişkiler 

geliştirir. Toplumsal kurallara uygun davranışlar sergilemeye bu dönemde başlar.
37

 

Grup etkinliklerine katılma isteği belirginleşir ve hoşlantılarıyla yaşayan bencil bir 

bireyden toplumsal bir yetişkine dönüşmeye başlar. Toplumun onayladığı değer 

yargılarına uygun davranışlar sergilemeye başlamakta ve doğru-yanlış kavramlarının 

geliştirilmesinde kullanılan ölçütleri yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik olmaktadır. 

Bu dönemdeki ergen hem kendi bedensel özelliklerini kazanır hem de toplumun 

kendisinden beklediği kadın ya da erkek rolünü kazanmaya çalışır.
38

 

Görüldüğü gibi ahlaki gelişimi kişilik gelişimi içinde inceleyen Freud, ahlaki 

özelliklerin birer öğrenme konusu olduğunu kabul eder. Psikoseksüel gelişim evreleri 

ahlaki bakımdan değerlendirildiğinde ahlaki yargı ve davranışların fallik dönemin 

sonuna doğru ortaya çıktığı görülmektedir. Freud'un bu çalışması kendisinden 

sonraki araştırmacılar içinde örnek teşkil etmiştir. Freud'un bu yaklaşımını farklı bir 

şekilde inceleyen Erikson da ahlaki gelişim ile ilgili görüşler ortaya koymuştur.  

Erikson'un kişilik kuramına göre insan sekiz evrede incelenir. Bu evreler 

sırasıyla; temel güvensizliğe karşı temel güven, utanç ve şüpheye karşı bağımsızlık, 

suçluluk duygusuna karşı girişim, aşağılık duygusuna karşı üretkenlik, rol 

kargaşasına karşı kimlik duygusu, yalnız kalmaya karşı yakınlık kurma, duraklamaya 

karşı üretkenlik ve son olarak umutsuzluğa karşı benlik bütünlüğüdür.
39

 Süper-ego 
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üçüncü evrede oluşur. Bu evrede çocuk kendisini inceler ve eleştirir.
40

 Erikson ahlaki 

gelişimin yetişkinliğin ilk dönemlerine kadar sürdüğünü iddia eder.
41

 

Gerek Freud gerekse Erikson çalışmalarında ahlaki duygulara değinmişlerdir. 

Dürtüler ve ihtiyaçlar ön plana çıkarılmış, bu ihtiyaç ve dürtülere karşı yaklaşımların 

çocuğun ahlaki gelişimine etki ettiği öne sürülmüştür. Ahlaki değerlerin 

kazanılmasında ebeveynlerin ve toplumun etkisi üzerinde durulmuş, öğrenmeye 

dayanan bir ahlak gelişimi ön plana çıkmıştır.  

1.2.1.2. Bilişsel Gelişim Kuramı  

Bilişsel gelişim kuramı ahlak anlayışını kişinin zihinsel süreçleri ve 

muhakeme anlayışı ile açıklama yoluna giden kuram olarak değerlendirilebilir. Bu 

kurama göre ahlak gelişimi bireysel gelişim aşamaları çerçevesinde incelenmiş, bu 

çerçevede gelişme gösterdiği kabul edilmiştir. Söz konusu kuramın önde gelen 

araştırmacıları Piaget ve Kohlberg'dir. Çalışmamızda bilişsel gelişim kuramının 

temsilcilerinden Piaget ve Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramlarını genel esasları, 

evreleri, yargıları ve nitelikleri bağlamında değerlendirmeye çalışacağız. 

1.2.1.2.1. Piaget'in Ahlaki Gelişim Kuramı 

Bilişsel kuramın en önemli temsilcilerinden olan Jean Piaget, ahlaki gelişim 

kavramını derinlemesine inceleyen araştırmacılardan biridir. Piaget, bilişsel gelişimin 

çocukların büyümesine paralel olarak sistematik bir şekilde ilerlediğini öne 

sürmüştür. O'na göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralellik göstererek derece 

derece ilerler ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde açıklanmaya çalışılır. 

Piaget “Çocuğun Ahlaki Yargısı” adlı kitabında çocuğun ahlaki yargısını, ahlaki 

davranış, tutum ve yargıların kökenlerini ve gelişimini ele alır.
42
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Piaget’in bilişsel gelişim evreleriyle ilgili ortaya koyduğu ilkelerin tümü 

ahlaki gelişim içinde geçerlidir. Ahlaki gelişimde ahlaki yargı kavramını odak 

noktası yapan Piaget, her bireyin ahlaki gelişiminin kendisine özgü bir yapısı 

olduğunu savunur.
43

 Piaget’in ahlaki gelişim ile ilgili değerlendirmelerine geniş 

olarak yer vermeden önce bahsi geçen bilişsel gelişim evrelerine kısaca değinmek 

yerinde olacaktır.  

1. Duyumsal-Devimsel Evre (0-2 yaş): 

Duyumsal-devimsel evre, doğumla birlikte başlayan bir süreçtir ve bu evrede 

çocuğun dünyayı hareketlerle anlaması söz konusudur. Bu hareketler duyu-motor 

şemalardır. Çocuklar bu şemalar vasıtasıyla çevresiyle etkileşime girer. Çevresini 

keşfetme çabasında olan çocuk için en temel araçlar duyu-hareket yetenekleridir. 

Reflektif davranışlara sahip olarak doğan çocuğun davranışları, refleks örüntüler ile 

kısıtlanmıştır. Bebek büyüdükçe yeni davranış örüntüleri oluşmaya başlar ve istemli 

hareketlere geçilir.
44

  

Bu dönemin en önemli iki özelliği bir yaşından sonra kazanılan nesne 

devamlılığı ve yabancı korkusudur.
45

 Zihinsel açıdan bu dönemin diğer bir önemli 

özelliği ise ertelenmiş taklittir. Taklit bu dönemin sonuna doğru model yok olduktan 

sonra görülür. Örneğin eve gelen bir misafirin davranışı birkaç gün sonra çocuk 

tarafından taklit edilir. Buna ertelenmiş taklit adı verilmektedir. Ertelenmiş taklit 

yoluyla çocuk bir olayı nasıl aklında tuttuğunu göstermiş olur.
46

 

Çocuklar bu dönemin sonuna doğru deneme-yanılma yoluyla problem 

çözmekten ziyade zihinsel olarak problem çözmeye yönelir. Nesneleri ve olayları 

zihinsel olarak sembolleştirmeye başlayan çocuklar bu sembolleri zihinlerinde 

resimlendirir. Düşünmenin başlangıcı olarak ifade edilen bu durum, ayrıca kavram ve 

dil gelişiminin de başlangıcını olarak kabul edilir.
47
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 Karaca, a.g.e., s.31. 
46

 Ulusoy v.d., a.g.e., s.45. 
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2. İşlem Öncesi Evre (2-7 yaş): 

İşlem terimini mantıksal düşünme anlamında kullanan Piaget’e göre bu 

dönemde mantıksal düşünme henüz gelişmemiştir. Düşünceye dayalı olarak gelişen 

çocuğun eylemlerinde yetişkinlerdeki gibi bir mantıktan söz edilemez. Bu nedenle 

çocuğun bu dönemdeki düşüncesi işlem öncesi olarak adlandırılmaktadır.
48

 Çocuk bu 

dönemde nesnelerle ilgili semboller geliştirir ya da mevcut sembolleri kullanır. 

Ayrıca sembolik oyunların görüldüğü bu evrede imgeler sıkça kullanılır. Duygusal 

yönün oldukça kuvvetli olduğu bu tür oyunlar, çocuğun gerçek hayata hazırlanması 

için bir prova işlevi görmektedir.
49

 

Ayrıca bu evrede çocuk, dili kullanmaya başladığı için dünyayı anlamaya 

çaba gösterir. Çocukta benmerkezcilik ön planda olup olaylara sadece kendi 

açısından yaklaşır.
50

 

3. Somut İşlem Evresi (7-11 yaş): 

Çocuklar bu evrede mantıksal yaklaşımları ve ilkeleri uygulamaya koymaya 

başlar. Kazandığı mantıksal yetenekler sayesinde sınıflamalar yapabilir ve pek çok 

somut görüşün temel mantığını öğrenmeye başlar.
51

 İşlem yapabilme yeteneğini bu 

evrede kazanan çocuğun işlem yapabilmesi ve problemi çözebilmesi somut nesnelere 

bağlıdır. Bu da ancak bu nesnelerin “burada” ve “şimdi” gibi anlık durumlarda 

olmasına dayalıdır. Soyut problemlerin çözülemediği bu evrede soyut kavramlar da 

henüz gelişmemiştir.
52

 

Bu evrede çocuk korunum ilkesini kazanmıştır. Miktar, hacim ve ağırlık 

kavramlarının değişmezliği yerleşmiştir. Sayı kavramı kazanmış olan çocuklar, 

parçayı bütünle birlikte düşünebilme ve ayırabilme yeteneğine de sahip olurlar. 

Dönemin diğer özellikleri arasında sınıflandırma yeteneği, sıralama bağlantısı, bir 

şeyi başka bir şeyin yerine koyma sayılabilir.
53
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4. Soyut İşlem Evresi (11+ yaş): 

Zihinsel kabiliyetler bu evre itibariyle tam olarak gelişmeye başlar. Çocuk 

karmaşık ve soyut düşünebilme yeteneği kazanır. Bir probleme farklı çözümler 

üretebilerek, analiz kullanma becerisine haiz olur. Toplumsal ve ahlaki konulara ilgisi 

artar.
54

 

Bağdaştırıcı analiz yeteneği olan tasarlayıcı düşünce ve soyut düşünme 

becerileri kapsayan bu dönem iki alt döneme ayrılmaktadır.
55

  

İlk dönemde (11-15 yaş arası) soyut işlemler görülmektedir fakat bu işlemler 

o yaştaki ergene sıkıcı gelmekte ve böyle düşünmesinin nedenini 

açıklayamamaktadır. 15 yaş sonrasında ise bu düşünce yok olmaya başlar ve daha 

karmaşık soyut düşünceler oluşur. Bu düşünceler, sosyal, politik ve ahlaki felsefe 

teorilerini açıklama becerisini de kazandırır. Dönemin belli başlı diğer özellikleri ise 

şu şekilde sıralanabilir; Anlık gerçekler yerine olasılıklar üzerine düşünebilme, 

bilimsel düşünme kabiliyeti, problemleri sistematik olarak çözebilme, bilimsel 

yöntemleri kullanabilme.
56

 

Kısaca ele aldığımız bilişsel gelişim evreleri ahlaki gelişimle paralellik 

gösterir. Piaget, İsviçreli çocuklarla yaptığı mülakatlar sonucunda bilişsel gelişim 

teorisine bağlı olarak karmaşık bir ahlaki gelişim teorisi oluşturmuştur. Piaget bilişsel 

gelişim evrelerinde yer alan 0-2 yaş duyuşsal-devimsel evreyi ahlaki gelişim 

açısından ahlak öncesi devre olarak adlandırır. Bu evrede çocuk için kurallara uyma 

diye bir kavram yoktur.
57

  

Piaget “bağlı” ve “özerk” olarak tanımladığı iki ahlaki tip ortaya koymuştur. 

“Bağlı” olarak değerlendirdiği aşamada çocuklar, kurallara kesin, kutsal ve 

dokunulmaz olarak yaklaşırlar. Diğer bir ifadeyle “heterenom” olarak adlandırılan bu 

aşama iki ve sekiz yaşları arasında gerçekleşir. Çocuk bu yaşlarda, kurallara karşı 

pek ilgi göstermez. Beş yaşına doğru ise çocuk, kendisinden büyük olanları gözlem 
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yaparak taklit eder. Yetişkinlerin koyduğu yasalara boyun eğen çocuk için otoriteye 

saygı ön plan çıkar.
58

 Kuralların kaynağı kendisi değil dışsaldır ve çocuğa göre yanlış 

davranış, kişinin niyetinden ve eylemin nedeninden bağımsız, olayların sonucuna 

dayalı olarak değerlendirilen ve ceza alan davranıştır.
59

 

Piaget'in “Özerk” olarak tanımladığı aşamada ise kurallar çocuğun iradesiyle 

seçilir ve ona mantıklı gelirse uygulamaya konulur.
60

 Diğer bir ifadeyle “otonom” 

olarak adlandırılan bu aşama sekiz yaşından sonra başlar. Bu evrede iradenin yanı 

sıra akranlar arası anlaşmalarında önemi büyüktür. Bu aşamaya gelen çocuklar 

başkalarının bakış açısına ve isteklerine değer vererek ahlaki yargı kabiliyetlerini 

geliştirmiş olurlar.  

Kurallara uyum, akranlarının tutumlarına göre değişiklik gösterebilir. 

Kurallar esnektir ve sonuca göre değil niyetlere bağlı olarak değerlendirilir.
61

 Yanlış 

davranışa sadece sonuçlar açısından değil niyetler açısından da yaklaşmaya başlayan 

çocuk, olayları ya da davranışları koşullar içerisinde değerlendirmeye alır. Çocuk 

neyin iyi ya da neyi kötü olduğuna dair kendi düşüncelerini ortaya koymaya başlar.
62

 

Çocuk, ailesi, akranları, öğretmenleri ve toplumla etkileşime girerek bu etkileşim 

vasıtasıyla, diğer insanlar, insan doğası ve sosyal kurumlar hakkında ahlaki 

değerlendirme yeteneğini kazanmaya başlar. Piaget'in ortaya koyduğu bu ahlaki 

gelişim anlayışında etkileşim ve etkileşim sonrası düşünce inşa etme kavramları ön 

plana çıkar.
63

 

Piaget'in ahlak gelişimi ile ilgili ortaya koyduğu bu esaslar şu aşamaları takip 

eder: "Sınırlama ahlakından yardımlaşma ahlakına geçiş, özel kurallara dayanan 

ahlaktan, neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında daha genel kavramlara ulaşma, 

dış baskılarla, başkalarının öğüt ve zorlamalarıyla oluşan ahlaktan, kaynağı kendi 

                                                 
58
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içindeki ölçülerden alan iç ahlaka geçiş.”
64

 Piaget, ahlaki akıl yürütmenin ilk 

çocuklukla ergenlik arasında giderek anlamlı bir biçimde değiştiğini, değişimlerin 

düzenli ve kestirilebilir olduğunu ve bunun düşüncedeki gelişimsel değişimlerle aynı 

zamana rastladığını savunmuştur. Piaget’e göre çocuğun ahlak ve adalet 

konularındaki fikirleri, hem bilişsel gelişimle hem de çevrenin etkisiyle 

değişmektedir.  

1.2.1.2.2. Kohlberg'in Ahlaki Gelişim Kuramı 

Kohlberg’in geliştirmiş olduğu ahlaki gelişim kuramı, Piaget’in zihinsel 

gelişim açısından geliştirdiği evresel ahlaki gelişim kuramını inceleyen ve bu 

alandaki çalışmalarını sonuca ulaştırmaya çalışan daha kapsamlı bir kuramdır. Ahlak 

sorununa çözüm getirebilmek için Piaget’in çalışmalarını genişleten bu kuramda, 

özellikle ahlaki yargı gelişimi incelenmiştir. Kohlberg ahlaki gelişim kuramının yanı 

sıra ahlak kavramına eğilerek tanımlamalar yapmıştır.  

Kohlberg ahlakı, bilişsel bir yetenek olarak görmüş ve evrensel ilkelerle 

uyumlu olmak şartıyla insanın kendisinin belirlediği ilkelere göre yargıda bulunması, 

kararlar alması ve davranış gösterebilmesi yeteneği olarak açıklamıştır. Ahlak ve 

ahlaki yargı belli hiyerarşik basamaklardan geçerek evrensel adalet prensibiyle 

uyumlu bir hale gelir. Kohlberg'in ahlaki yargı gelişimi ile ilgili oluşturmuş olduğu 

basamaklar ona göre değiştirilemez, evrensel nitelikte ve kültürler üstüdür.
65

 

Kohlberg'in bu şekilde nitelendirdiği ahlaki yargı basamakları üç bölümde 

incelenmiştir. Her bölüm kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır.  

Birinci Basamak (Gelenek Öncesi Düzey): 

Bu düzey Piaget’in “dışsal kurallara bağlılık” döneminin özelliklerini taşıyan 

düzeydir. Çocuğun ahlaki yargıları ve eylemlerinin ölçütü sonuç odaklıdır ve dış 
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kontrol ön plandadır. Bu düzeydeki çocuklar için önemli olan kendi ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır.
66

 

İlk Aşama (Cezadan Sakınma İsteği): 

Bağımlı ahlak evresi olarak adlandırılabilecek bu aşamada çocuğun doğruyu 

yapma nedenleri arasında cezadan kaçınma isteği ve otoritenin üstün gücüne itaat 

etme eğilimi sayılabilir. 0-5 yaşları arasında hâkim olan bu basamağın en önemli 

özellikleri arasında başkalarının çıkarlarını dikkate almayan benmerkezci bakış açısı, 

otoritenin bakış açısıyla kendi bakış açısını karıştırma ve eylemleri fiziksel çıkarlara 

göre uygulama sayılabilir.
67

 

İkinci Aşama (İhtiyaçları Tatmin Etme İsteği): 

5-8 yaş arası hâkim olan bu aşamanın en önemli özellikleri arasında somut 

bireyselci bakış açısı, kurallara birinin çıkarına uyuyorsa itaat etme, kendi çıkarlarını 

karşılayabilmek için eylemde bulunma ve başkalarına da bu hakkı verme, doğrunun 

göreli olduğunun farkında olma sayılabilir. Bu aşamadaki çocuğa göre doğru olan 

şey aynı zamanda adil olandır.
68

 Göze göz, dişe diş anlayışı olarak 

nitelendirebileceğimiz görüşe sahip olan çocuk her şey karşılıklıdır inancına sahiptir. 

Maddi eşitlik ilkesi çocuğun sahip olduğu adalet anlayışının göstergesidir. “Benim 

için bir şey yap, bende senin için bir şey yapayım” anlayışı hâkimdir.
69

 

İkinci Basamak (Geleneksel Düzey): 

8-12 yaşlar arası hâkim olan bu düzeyde çocuk, gelenek öncesi düzeyin egoist 

bakış açısından kurtularak grup değerlerini ve kurallarını tanır.
70

 Ahlaki yargıda 

vurgu, başkalarını memnun etme ve standartlarını devam ettirme üzerinedir.
71
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Üçüncü Aşama (Kişiler Arası Uyum): 

Bu aşamada ki çocuk için iyi davranış başkalarını memnun eden davranıştır. 

Çocuk önem verdiği insanların beklentilerini karşılama ve onların onayına göre 

hareket etme eğilimi gösterir. Başkalarını da düşünmeye başlayan çocuk için grup 

tarafından kabul görme çok önemlidir.
72

 İyi olmak, başkalarıyla ilgilenmek, dürüst ve 

güvenilir olmak, kurallara uymak bu aşamanın en temel özellikleri arasındadır. 

Ancak iyi davranışları destekleyen kurallar savunulur. Çocuk kendisinden beklenilen 

role uygun davranışlar sergiler ve amaçlarına ulaşabilmek için başkalarını kullanmaz. 

Başkalarına karşı düşünceli davranan çocuk aynı şeyi onlardan da bekler.
73

 

Dördüncü Aşama (Kanun ve Düzen Yönelimi): 

Bu aşamada ahlâk, paylaşılan standartları, hakları ve sorumlulukları 

benimseme ve yerine getirme olarak tanımlanır. Doğru davranış, toplumsal düzeni 

koruma ve toplumun refahını sağlama niyetinde olan davranıştır. Bu aşamada 

başkalarının beklentilerine saygı duymak çok önemlidir. Kişi otoriteye ve toplumsal 

düzene uygun olarak davranmayı başarabilirse onaylanır. Kanunlara uymayan kişiler 

onaylanmazlar. Gruba bağlılık, kişiler arası ilişkiler ve iyi niyet yeterli olmayıp 

yasalara katkıda bulunmak esastır. Her yasa istisnasız herkese aynı şekilde 

uygulanmalıdır. Bu eşitliğin temel şartıdır. Toplum ve birey, ahlak temsilcileri olarak 

görülür. Bu aşama da ahlâk, toplum tarafından üretilen ve değiştirilemez kurallar 

bütünü olarak görülür. Ahlaki değerlerin objektifliği ve geçerliliği için var olan 

ölçütler hukuk, otorite ve tanrı gibi dışsal standartlardır.
74

 

İkinci Basamak (Gelenek Sonrası Düzey): 

12-17 yaşlar arası hâkim olan bu düzeyde ahlaki kararlar, bireysel haklar, 

değerler ya da toplumdaki tüm bireyler tarafından kabul edilebilen ilkeler ışığında 

oluşur. Ahlaki kararlar adil olma zorunluluğu taşır ve pratik açıdan yarar 

gözetmelidir.
75
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Beşinci Aşama (Sosyal Kontrat Yönelimi):  

Bu aşamada doğru ve yanlış yargısı toplumsal sözleşmeler ve çoğunluğun 

istekleri üzerine kuruludur. Bireysel ilgilerin ait olunan sosyal grubun ve ailenin 

koyduğu kuralların ötesine geçmesi, evrensel ilkelere dayalı kurallar koyabilme ve 

bir arada yaşama gereklerine uyma bu aşamanın en önemli özellikleri arasında 

sayılabilir. İnsan hukuk için değil, hukuk insan içindir anlayışı hâkimdir.   

Altıncı Aşama (Evrensel Etik Prensipler Yönelimi): 

Bu aşama tüm insanlığın takip ettiği evrensel etik ilkelerin rehberliğini kabul 

eder. Tüm sosyal grupları içine alan ve ahlaka evrensel bir bakış açısı kazandıran bu 

evrede herkes tarafından kabul edilen temel ahlaki öncüller temel alınır. İnsan hakları 

gözetilerek evrensel değerler benimsenir ve birey, üst düzey bir kimliğe ulaşmış 

kabul edilir. Bu üst düzey kimlikte doğru ve yanlış, sosyal düzenin yasa ve 

kurallarıyla değil, kişinin evrensel adalet ilkelerini gözeterek, insan haklarına saygı 

göstererek kendi vicdanıyla oluşturduğu ahlak ilkelerine göre belirlenir.
76

 

Kohlberg bu basamakları herkesin geçmek zorunda olduğu basamaklar olarak 

değerlendirir fakat herkesin istikrarlı bir biçimde bu basamakların tüm özelliklerini 

yerine getiremeyeceğini de kabul eder. Hatta ona göre birçok insan 3. ve 4. aşamaları 

geçemez. Kişi basamaklarda ne kadar ilerleyebilirse o kadar çok ahlaki yargılara göre 

davranabilme yetisine sahip olur.
77

 

Kohlberg'e göre ahlaki gelişim sürecinin değişmezliği ve evrenselliği esastır. 

Ahlaki gelişimde devinim ileriye dönüktür ve gelişme sürecinde atlama imkânı 

yoktur. Kişiler evrelerden hızlı ya da yavaş geçebilirler. Bazılarında kısmen de 

bulunabilirler ama gelişme oldukça evreler hiyerarşik bir sıraya göre izlenecektir.
78
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1.2.1.3. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramı bilişsel öğrenme kuramı ağırlıklı olup, başkalarının 

davranışlarının gözlenmesine dayalı bir öğrenmeye dayalıdır. Teorinin kurucusu 

Albert Bandura'dır. Gözleyerek öğrenmenin önemine vurgu yapan Bandura, deneme 

yanılmaya gerek kalmaksızın, öğrenmenin model alma yoluyla gerçekleşebileceğini 

öne sürer. Model almaya dayalı öğrenme süreci dört aşamada oluşur. Dikkat Süreci, 

Hatırda Tutma, Uygulama veya davranışı meydana getirme süreci, Güdülenme 

süreci.
79

 

Sosyal öğrenmelerde taklit, gözlem ve model almanın öneminin vurgulandığı 

sosyal öğrenme kuramında, pekiştirme süreçleri ve durumsal çevreci değişkenlerin 

çözümlenmesi de öğrenme üzerinde etkilidir. Çocuklar, davranışlarına yön veren 

duygusal, bilişsel ve psikomotor yeterlilik ve özelliklerin çoğunu, yetişkinleri ve 

ebeveynlerini gözlemleyerek kazanırlar. Çocuk sevgi, şefkat ve saygı gözlemliyorsa 

ve bunları taklit ederek pekiştiriyorsa bu davranışları öğrenir. Şiddet ve saldırganlık 

gözlemliyorsa bu davranışları taklit etmeye başlar.
80

 

Bu kurama göre çocuk model alma yoluyla, sadece davranışları değil, 

karakter ve kişilik yapılarını da örnek alır. Sabır, özgüven, kararlılık, yaşama sevinci, 

karamsarlık, çekingenlik vs. gibi iyi veya kötü tüm huylar model alınarak kazanılır.
81

 

Kuramın ahlaki gelişim açısından önemi de bu noktada ortaya çıkar. Çünkü çocuk 

ahlaki davranışlarını, model alma, pekiştirme, ceza ve izin vericilik gibi toplumsal 

etkenlerle kazanır.
82

 

Kuramın diğer temsilcilerinden olan Skinner ve Eysenck ahlaki ilke ve 

davranışların öğrenilmesinde gözlem ve pekiştirmenin öncelikli olduğunu 

savunmuşlardır. Ahlaki davranışları istenildiği şekilde değiştirme ise model, taklit, 

ceza, ödül ve pekiştirme yöntemlerinin etkili kullanımıyla gerçekleşebilir.
83
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Sosyal öğrenme kuramı açısından ahlak, öğrenilmiş alışkanlıklar, tutumlar, 

diğer alışkanlıklardan ayırt edilemeyen değerlerden oluşan bir sistemdir. Bu nedenle 

ahlaki davranışlar kültürlere göre değişiklik gösterilebilir niteliktedir.
84

 

Sosyal öğrenme kuramı, ahlak gelişimini diğer davranış kazanma 

yöntemleriyle benzer kabul ederek ahlaki davranışları öğrenmelerle açıklar. Doğru-

yanlış değerlerinin içselleştirilmesi, psikanalitik teorideki özdeşleşme süreciyle 

benzerlik gösterir. Çocuğun iyi bir ahlak yapısının oluşması için iyi bir modelle 

karşılaşması esastır. Çocuklar için en önemli model ve örnek anne-babadır. Anne-

babadan taklit ve gözlem yoluyla ahlaki davranışlar kazanılır. Bu kurama göre 

öğrenilen bu davranışlar hemen kendi göstermeyebilir fakat uygulamaya geçmese de 

içselleştirilerek kazanılmış olur. 

1.2.2. Ahlaki Gelişimi Etkileyen Faktörler 

Ahlak gelişimi, çocukların belirli davranışlarını, doğru ya da yanlış olarak 

değerlendirmelerine rehberlik eden ve kendi eylemlerini yönetmelerini sağlayan 

ilkeleri kazanmaları sürecidir.
85

 Çocuğun doğuştan gelen bir ahlaki yapıya sahip 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak ahlaki yapısının oluşmasına yarayan 

istidat ve kabiliyetlerle dünyaya geldiği savunulabilir. Çocuk hem güzel hem de kötü 

ahlaka sahip olabilecek bir yapıyla doğar.
86

 Bu açıdan çocuğun ahlaki gelişiminin 

çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklikler arz edebileceğini söyleyebiliriz. Çocuğun 

ahlaki gelişimine etki eden faktörleri daha önce üzerinde durduğumuz kuramlar ve 

yaklaşımlar ışığında kısaca değerlendirmeye çalışacağız. 

1.2.2.1. Kalıtım 

Kalıtım, biyolojik olarak çoğalma süreci sırasında bazı özelliklerin genler 

vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılması olarak tanımlanabilir. Genlerle saptanabilen 

tüm özellikler kalıtımsal özelliklerdir.
87

 Kalıtım vasıtasıyla sadece boy, kemik yapısı, 
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cinsiyet, saç, göz rengi vb. fizyolojik özellikler değil, zihinsel yetenekler, duygusal 

denge, mizaç gibi psikolojik özellikler de anne-babadan çocuklara aktarılır.
88

 

Doğuştan gelen cinsiyet, zekâ ve yetenek farklılıkları bireyin kişilik 

özelliklerinin farklı yönlerde gelişmesine sebep olmaktadır. Örneğin kız çocukları 

erkeklere göre daha empatik, duyarlı, pasif, uysal, bağımlı, başkalarına yardımcı 

olan, yakın ilişkiler kurabilen bireyler olurken erkek çocukların daha baskın, daha az 

sorumluluk duygusuna sahip, duygularını kızlara göre daha zor ifade edebilen, daha 

saldırgan ve atılgan oldukları söylenebilir.
89

 

Zekâ ile ahlak arasındaki ilişki ise daha önemlidir. Çocuğun doğru ve yanlışı 

birbirinden ayırt edebilmesi ve davranışlarının sonuçlarını tahmin edebilmesi için 

zekâ gereklidir. Bunu sağlayabilmek için üst düzeyde bir zekânın gerekli olmadığını 

söylemek mümkünse de farklı zekâ düzeylerine sahip çocuklardaki dürüstlük, 

doğruluk ve benzeri ahlaki davranışlarda farklılıklar gözlenmiştir. Zekâ düzeyi 

azaldıkça bu tarz ahlaki davranışları gösterme oranları azalmaktayken, çalma, 

aldatma, yalan söyleme gibi davranışlar artmaktadır.
90

 Daha zeki olan bireyler ise 

kişiler arası ilişkileri daha güçlü olan ve ona göre davranabilen bir yapıya sahip 

olurlar. Yetenekli bireyler de aynı şekilde bilimsel icat ve sanat gibi yaratıcı 

davranışlarda öne çıkarlar. Tüm bu saydığımız farklılıklara rağmen kalıtımın 

herhangi bir ahlaki özelliği etkileyen önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Kalıtıma bağlı olarak bireylerde gelişen farklı ahlaki tutum ve davranışları 

gösteren kesin bulgular yoktur.
91

 

Kalıtıma genler vasıtasıyla aktarılan özellikler olarak değil, çocuğun içinde 

yaşadığı ailenin tutum ve davranışlarını taklit ve eğitim yoluyla benimsemesi olarak 

yaklaşan anlayışa göre ise kişilik yapısı, kalıtımsal faktörlere göre değişiklikler 

gösterir. “Sosyal Kalıtım” terimiyle açıklanan bu görüşe göre kalıtım, sadece fiziksel 

özellikler üzerinde değil kişilik ve ahlaki özellikler üzerinde de etkilidir.
92
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Biyolojik kalıtım yaklaşımına göre insanın doğuştan herhangi bir ahlaki 

özelliğe genler vasıtasıyla sahip olduğunu söylemenin mümkün olmadığından 

bahsetmiştik. Fakat insanın ahlaken tamamen boş olarak dünyaya geldiğini 

söylemekte tam olarak mümkün değildir. İnsanın kalıtımsal özellikleri ahlaklı bir 

kişilik sahibi olmaya elverişlidir. Daha çok ahlaki değerlere ilgi, istek ve yatkınlık 

olarak niteleyebileceğimiz bu özellikler davranışlar üzerinde iyi-kötü, doğru-yanlış 

gibi değerlendirmeler yapabilmemizi sağlayamaz.
93

 

Tüm bu açıklamalardan sonra çocuğun ahlaki tutum ve davranışlara 

kalıtımsal olarak genler vasıtasıyla sahip olduğunu söylemenin mümkün olmadığını 

görürüz. Fakat doğuştan gelen zekâ, yetenek vb. farklılıkların kişilik üzerindeki 

etkisinden yola çıkarak, kişilik yapısının da ahlaki gelişim sürecinde etkili olduğunu 

kabul edersek kalıtımın direkt olarak değil, dolaylı olarak ahlaki gelişim süreci 

üzerinde etkili olduğunu savunabiliriz.  

1.2.2.2. Aile ve Sosyoekonomik Düzey 

Aile kavram olarak “kan veya akrabalık yoluyla birbirine bağlı olan, 

aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir 

kurum, ortak değerleri olan bir gruptur.”
94

 İnsanın doğup büyüdüğü, yetiştiği ilk 

sosyal yapı olan aile, toplumun kültürel ve ahlaki değerlerini çocuğa aktarır.
95

 

Ahlak duygusunun oluşmasında ilk etken ailedir. Bebeklik ve çocukluk 

yıllarının aile kurumu içerisinde geçirilmesi, çocuğun karakteri, tutum ve davranışları 

üzerinde etkili olmasının en önemli sebebidir.
96

 Çocuğun anne babasının ahlak 

anlayışlarını benimsemesinde, anne babadan ve diğer yetişkinlerden takdir görme 

isteği ve cezalandırılma korkusu rol oynar. Bu nedenle okul öncesi çocukluk dönemi 

ve o dönemde çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, çocuğun ahlak anlayışının 

gelişmesinde önemli yer tutar.
97
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İnsanın doğuştan ahlaki ilkelere sahip olarak doğmadığını daha önce 

belirtmiştik. Çocuk ahlaki değer, ilke ve tutumları çevresiyle etkileşime geçerek 

kazanmaya başlar. Ahlaki gelişim ile ilgili ele aldığımız kuramlar çerçevesinde 

ailenin ahlaki gelişim üzerindeki etkisini şu şekilde değerlendirebiliriz; Freud’a göre 

ebeveynler çocuğun ahlaki gelişiminde ilk ve en önemli otorite kaynağıdır. Piaget, 

ahlaki gelişimi yetişkinlerin ve ebeveynlerin çocuğa verdiği ahlaki yasalarla 

başlatmıştır. Kohlberg ise aynı şekilde ahlak yapısının oluşmasında aile otoritesini ön 

plana almıştır. Son olarak Bandura da çocuğun ahlaki yargı ve tutumlarını, aileden 

gözlem, taklit ve model alma yoluyla öğrendiğini savunmuştur.  

Ailede çocuğun ahlaki gelişimini etkileyen faktörler ise anne ve babanın 

davranışlarıdır. Aile, ahlaki değerleri çocuğa aktarmak görevini taşıması gereken 

bireylerden oluşmalıdır. Özellikle anne ve baba iyi bir model ve örnek olursa çocuğu 

ahlaki gelişimi olumlu yönde olur. Çocuk annesi ve babasıyla özdeşim yoluyla 

onların benimsediği değerleri kazanır.
98

 Çocuğun aile üyeleriyle sürekli teması, 

değerlerin kazanımında önemli rol oynar. Özellikle çocukluğun ilk beş yılında aile 

hayatının etkileri daha fazladır. Ebeveynlerinin kişilikleri, yetiştirme tarzları ve ona 

yaklaşımları çocuğu büyük oranda etkiler. Ebeveynlerini birbirlerine karşı sevgi, 

saygı ve güvenleri, aile içi iletişimleri de çocuğun ahlaki gelişimini etkileyen 

faktörler arasında sayılabilir.
99

 

Ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurların başında ise 

anne veya babanın yokluğu gelmektedir. Baba, erkek çocuk için ahlaki değerlerin 

kazanılmasında bir aktarıcı olarak görev yapar. Bu nedenle, babanın yokluğu, erkek 

çocuklarının ahlaki gelişimlerinde olumsuz etki yapmaktadır. Anne yoksunluğunun 

ise, yapılan vaka çalışmalarına göre, psikiyatrik rahatsızlıklar ve davranış 

bozukluklarına sebep olduğu saptanmıştır.
100

 

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin de ahlaki gelişimi etkilediği yönünde 

bulgular vardır. Bu bulgulara göre yüksek sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerin 

çocukları, hırsızlık, yalancılık ve okuldan kaçma gibi davranışları, alt seviye sosyo-
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ekonomik gruptaki çocuklara göre daha az göstermektedir.
101

 Farklı sosyo-ekonomik 

düzeylere sahip aileler arasında farklı ahlaki ilkeler ve sosyal baskı unsurları yer 

almaktadır. Alt sosyo-ekonomik düzeye sahip aileler, orta ve üst sınıf sosyo-

ekonomik düzeye sahip ailelerden daha farklı disiplin teknikleri uygulamakta ve 

daha katı cezalandırma yollarına başvurmaktadır. Bu tarz yöntemler çocuğun ahlaki 

gelişimini olumsuz yönde etkileyen unsurlar olarak zikredilebilir.
102

 

1.2.2.3. Eğitim-Okul-Öğretmen 

Eğitim kavramı “insanın toplum yaşamına uyum gösterebilmesine yarayan ve 

insanda meydana gelen duyuş, düşünüş ve davranış değişikliğini ifade eder.”
103

 

Eğitimin bireye karşı üstlendiği bazı sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar kişinin 

kendisini gerçekleştirmesini sağlamak, erdemli, girişimci, sağlam karakterli bir 

kişilik yetiştirmek olarak özetlenebilir.
104

 Eğitimin amacı ise, bireye belli bilgi ve 

beceriler kazandırarak, belli değer yargılarını aşılayarak onda istendik davranışlar 

geliştirmek olarak ifade edilebilir. Bahsi geçen bu değerlere ahlaki değerleri eklemek 

mümkündür.
105

 

Eğitim, bilgilendirme metoduyla insanın geliştirilmesi ile ilgiliyken ahlak da 

bu bilgilerin karakter haline getirilmesi ile ilgilidir. Eğitim vasıtasıyla elde edilen 

ahlaki bilgiler ancak hayata aktarılırsa ahlaki fiil olma özelliğini taşır. Ahlaki fiilin 

bir karakter haline gelmesi de çok önemlidir. İşte bu ahlaki fiil ve davranışların 

karakter haline gelmesi ancak eğitimle mümkün olur.
106

 

Çocuğun eğitiminin başlangıç yeri olarak aile kavramına değinmiştik. Daha 

çok gözlem, model alma, taklit ve özdeşleşme yoluyla ahlaki değerlerin 

kazanılmasında ailenin ne kadar önemli bir faktör olduğunu vurguladık. Ancak ahlaki 

bilgi ve hareketlerin kazanılmasında saydığımız dolaylı öğrenme yollarının yanı sıra; 

bilgi verme, açıklama yapma, ikna, teşvik ve uyarma gibi doğrudan müdahale tarzları 
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da uygulanabilir.
107

 Saydığımız müdahale tarzlarının eğitim ve öğretim yoluyla en iyi 

ve etkili şekilde uygulanabileceği yer okuldur. Okul, eğitimin planlı-programlı bir 

şekilde öğretim metoduyla gerçekleştirdiği sosyal kurum olarak ifade edebilir.
108

 

John Dewey’e göre okul haricinde bir ahlak kabul edilemez. O’na göre okul ve okul 

harici olan iki türlü ahlak nazariyesi ve prensibi olamaz. Nasıl ki ahlaki hal ve 

hareketler değişiklik arz etmiyorsa, ahlaki prensipler de birdir. Yani toplum hayatı ve 

okul hayatının ahlak prensipleri aynıdır.
109

 

Okul eğitiminde, çocukların ahlaki gelişimlerine etkisi olan en önemli faktör 

öğretmendir. Okul öncesi dönemde ahlaki model olarak aile bireyleri seçilirken, okul 

eğitimi başladığında bu model öğretmen olmaktadır. Çocuk için ahlaki otorite 

kaynağı öğretmendir. Okul öncesi dönemde çocuk nasıl aile bireylerini örnek alarak 

onlarla özdeşleşmeye çalışıyorsa, okul eğitimi döneminde de öğretmeni örnek 

almaya başlar. Bu açıdan öğretmenin model olma gibi çok önemli bir işlevi vardır.
110

 

Model olmanın yanı sıra belli öğretim yöntemleriyle ahlaki ilke ve tutumların çocuğa 

kazandırılabileceğini yukarıda belirtmiştik. Eğitim programı içerisinde öğretmenin 

bu konudaki rolü yadsınamaz bir gerçektir.  

Eğitimin ahlaki ilke ve değerleri öğrenciye kazandırmada kullanabileceği 

araçları şu şekilde sıralamak mümkündür: “Mükâfat ve ceza yoluyla iyi davranışların 

pekiştirilmesi, kötü davranışlardan vazgeçirme; örnek göstererek eğitme, yazılı-sözlü 

öğüt verme, ahlaki muhtevalı şiir ve ilahiler öğretme, kıssa hikâye ve halk masalları 

ile ders verme, hayat tecrübelerinden yararlanma, teşbih ve mukayeselere başvurma, 

iyi ve kötü hakkında doğrudan bilgi verme.”
111

 Tüm bu araçların kullanılabileceği en 

önemli mekân okul, en önemli vasıta öğretmen olduğuna göre bu araçların etkili 

kullanımı ahlaki gelişimi ciddi biçimde etkiler. Eğitim-okul-öğretmen 

dinamiklerinden oluşan bu faktörler çocuğun ailede kazanmış olduğu ahlaki duygu, 

düşünce, yargı ve tutumlarının devamı ve gelişebilirliği açısından önemlidir.  

                                                 
107

 Hayati Hökelekli, “Çocukta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi,” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, Ed. 

Recep Kaymakcan, Mevlüt Uyanık, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.638. 
108

 Oktay v.d., a.g.e., s.6. 
109

 Emile Durkheim,  “Laik Ahlak Laik Eğitim,” Çev. Necmettin Sâdık, Teorik ve Pratik Yönleriyle 

Ahlak, Ed. Recep Kaymakcan, Mevlüt Uyanık, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.340. 
110

 Şengün, a.g.m., s.208. 
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 Hökelekli, a.g.m., s.639. 
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1.2.2.4. Arkadaş ve Akran Grubu 

Okul çağında zamanlarının çoğunu aile üyelerinden ziyade arkadaş çevresiyle 

geçiren çocuklar, birbirlerinin ahlaki tutum ve davranışlarından etkilenirler. Çocukta 

grup hissinin gelişmesiyle birlikte, dâhil olunan grubun otoritesinin etkisi 

artmaktadır. Değerleri belirleyen etken, arkadaş grubu olmaya başlamaktadır. Grup 

içerisindeki çocukların standart ve davranışları, ahlaki bakış açısı ve davranışlar 

üzerinde oldukça etkilidir.
112

 Gruba üyelik, çocuğun sosyal bir kimlik kazanmasında 

ve duygusal denge oluşturmasında önemlidir. Grubun büyüklüğü de davranışlar 

üzerinde farklı etkiler yapar. Örneğin küçük ve yakın arkadaşlardan oluşan akran 

gruplarının davranışlar üzerindeki etkisi daha fazladır. Bu durum daha ziyade grup 

üyelerinin uzun süre değişmediği ve standartların grubun üyeleri tarafından 

belirlendiği sınıf ortamlarında görülmektedir. Ayrıca akran gruplarının sahip olduğu 

sosyo-ekonomik standartlarda ahlaki gelişime farklı etkiler yaratmaktadır.
113

 

 Genellikle amaçları, ilgileri, beklentileri, değerleri, ilkeleri ve iletişim 

şekilleri ortak olan aynı yaştaki üyelerden oluşan akran grupları çocuk için bir 

toplumsallaşma ortamıdır. Çocuklar bu ortamda, ahlaki normlara uymayı, 

bağlanmayı ve bu normları benimsemeyi öğrenirken aynı zamanda kendi ahlaki 

tutum ve yargılarını özgürce ifade etmeye başlarlar.
114

 

1.2.2.5.Toplum ve Çevre 

İnsan tabiat ve davranışları üzerinde çevrenin etkisi büyüktür. Çevre insan 

davranışlarını etkileyen, genetik olmayan tüm faktörleri içine alır. Sosyal ve kültürel 

çevreyi oluşturan insanların örf ve adetleri, davranışları, düşünce ve tutumları, insan 

davranışını etkiler.
115

 İnsanın yaşadığı sosyal ve kültürel çevre, kişinin karakter 

özellikleri üzerinde oldukça etkilidir. Davranışlara iyi-kötü, doğru-yanlış gibi ahlaki 

yargıları koyan, sosyal ve kültürel çevredir.
116
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 Temel, Aksoy, a.g.e., s.83. 
113

 A.e. 
114

 Şengün, a.g.m., s.206. 
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 Baymur, a.g.e., s.217. 
116

 Şengün, a.g.m., s.206. 
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Toplumları birbirinden ayıran, etrafındakilerle ilişkilerini belirleyen toplumsal 

değerler sistemidir. Her birey yaşadığı toplumun dünya görüşünden ister istemez 

etkilenir.
117

 Davranışlara yön veren etkenler ise toplumsal normlar ve değerlerdir. 

Norm, “insan davranışlarının kendilerine göre ölçüldüğü, değerlendirildiği, 

beğenildiği ya da kınandığı ölçü ve kurallar” olarak tanımlanır.
118

 İdeal davranış ve 

doğrular, toplumsal normların dayanağıdır. Bu doğrular toplum tarafından 

benimsenen bazı değerlerden oluşur.
119

 

Bireyin toplumun belirlemiş olduğu norm ve değerlere uygun davranması 

onun iradesiyle olan bir durumdur. Buna rağmen toplumsal ahlaki değerlerin, kişinin 

hareketlerinin belli doğrultuda olması konusunda psikolojik baskı unsuru olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle toplumsal ve çevresel faktörler birey üzerinde belirleyici bir 

rol üstlenmektedir.
120

  

İslami açıdan bakıldığında, insanın ahlaklı biri olması için çevrenin olumsuz 

etkilerinden sıyrılarak, fıtri kabiliyetlerini kullanma çabası göstermesi gerekir. Ancak 

bunu gerçekleştirmek çok kolay değildir. Çünkü insan ister istemez çevresinin 

olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Özellikle çocukluk çağında ahlaki gelişim, 

sosyal çevrenin etkisi altındadır. Bu dönemde sosyal çevrede hâkim olan davranış ve 

düşünce tarzları çocuk tarafından benimsenir. Ahlaki davranış sosyal öğrenme 

kuramcılarına göre öğrenilen bir davranış olarak kabul edilir. Ahlaki duygu ve 

düşüncelerin davranışlara dönüşmesinde, insanın çevresinin ve toplumu oluşturan 

diğer insanların etkileri büyüktür.
121
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BÖLÜM 2 

AHLAK VE DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

2.1. AHLAK EĞĠTĠMĠ 

Ġnsan doğuĢtan iyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneğine sahip değildir. Ahlaki 

ilkelere haiz olarak doğmayan insanın, ahlaki davranıĢları sonradan öğrenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle ahlak, toplumdaki tüm eğitim kurumlarını ilgilendiren ve 

toplumun her kademesinde uygulanması gereken eğitim konusudur. Hem ders 

kitaplarının belli bölümlerinde hem de ahlak eğitimini konu edinen kaynaklarda 

sahip olunması gereken ahlak ilkeleri ve bunların nasıl eğitileceğine değinilmiĢtir.
1
 

Ahlak eğitimi, tarihin tüm dönemlerinde bilinen ve tüm dünyada üzerinde 

durulan bir konudur. Ġlkçağ filozoflarından Platon, okulların görevi olarak gördüğü 

ahlak eğitimini, aklını kendisi ve diğer insanların faydasına kullanabilen vatandaĢlar 

yetiĢtirme olarak tanımlanmıĢtır. Kirschen Baum ise ahlak eğitimini, insanlara iyi 

ahlaklı olabilmeleri için bilgi, inanç, tutum ve davranıĢ becerisi kazandırarak ahlaklı 

olmayı öğretmek olarak ifade eder. Ahlaklı olmayı öğretmek için ahlaki metinlerin 

kullanımını gerekli görür.
2
 

Görüldüğü gibi ahlak ve eğitim iç içe geçmiĢ iki konudur. Ġkisinin de ortak 

noktası, insanın duygu, düĢünce ve davranıĢlarıdır. Ahlak iyiyi ve kötüyü gösterirken 

eğitim, neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretmeye çalıĢır. Ahlak, hayatla doğrudan 

ilgili olduğu için ve insanca yaĢamaya yardımcı olduğu için, eğitimin amacı ve 

konusu olmuĢtur. Bu nedenle ahlakın eğitim süreci içerisinde her Ģekilde var 

olduğunu ve olacağını söylemek mümkündür.
3
 

Ahlak eğitimine ne zaman baĢlanması gerektiği sorusu bu noktada önem 

kazanmaktadır. Filozofların bu konudaki görüĢleri çeĢitlilik arz etmektedir. Russell 

ahlak eğitiminin doğum anı itibariyle baĢlaması gerektiğini savunur. Kant da aynı 

görüĢü paylaĢarak erken yaĢlarda baĢlanan ahlak eğitiminin önemini vurgular. 

                                                 
1
 Eren, a.g.m., s.293. 

2
 Oktay AkbaĢ, “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir BakıĢ,” Değerler Eğitimi Dergisi, C.VI, No:16, 

Aralık 2008, s.20. 
3
 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s.21. 
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Rousseau bu konuda farklı bir görüĢ dile getirir. Ona göre çocuk muhakeme gücüne 

eriĢene kadar ahlak eğitimine tabi tutulmamalıdır. Piaget de Rousseau’yla aynı 

doğrultuda fikir belirterek çocuğun soyut iĢlemler döneminde ahlak eğitimine hazır 

olduğunu savunur. Filozoflar arasında genel olarak ahlak eğitiminin 10-11 yaĢlarında 

verilmesi gerektiği konusunda bir kanı vardır.
4
 

Mehmet Zeki Aydın’ın “Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi” adlı eserinde ahlak 

eğitiminin doğum anı itibariyle baĢlanması gerektiğine değinilmiĢtir. Eğitimde 

sevginin rolüne değinen Aydın, bebeğin ailesi tarafından gördüğü sevgi ve ilginin 

geliĢimsel açıdan etkilerine vurgu yapmıĢtır. Genel olarak eğitimin bebeklik 

dönemindeki sevgi ve ilgi ile baĢladığını savunan Aydın’a göre de ahlak eğitimi, 

doğum anı itibariyle baĢlayan bir süreçtir.
5
 

 2.1.1. Ahlak Eğitiminin Önemi ve Gayesi 

Ahlak eğitimin iki temel boyutu vardır. Ġlki, kiĢinin kendisi ve baĢkalarıyla 

olan iliĢkisini doğru bir Ģekilde yönlendiren deneyimler; ikincisi, insanın evren ile 

ilgili doğru bir bakıĢ açısı oluĢturmaya yarayan deneyimleridir.
6
 Bu iki boyuttan yola 

çıkarak ve Ģu ana kadarki ahlak görüĢlerini değerlendirerek ahlak eğitiminin 

amaçlarını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 Olgun davranıĢları alıĢkanlık haline getirip, üstün ahlakı sağlamaya 

çalıĢmak. Sadece istikrarlı bir Ģekilde tekrarlanan ahlak kuralı 

davranıĢ haline gelebilir.
7
 

 Bilme ve doğru olan Ģeyi yapma eylemi olan bilgeliğin geliĢtirilmesi 

ahlak eğitiminin en önemli amaçlarından biridir.
8
 

                                                 
4
 Bülent Dilmaç, “Ġlköğretim Öğrencilerine Ġnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk 

Ölçeği Ġle Eğitimin Sınanması,” (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, 1999), s.3. 
5 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s.90. 
6
 Gündüz, a.g.e., s.204. 

7 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s.22. 
8
 Gündüz, a.g.e., s.235. 
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 Ġnsanın kendisinin ve baĢkalarının mutluluğuna yardımcı olacak 

Ģekilde hareket etmesini sağlamak, insanlarda güzel huyların 

oluĢmasına çalıĢmak ve ahlaki olgunluğu temin etmek.
9
 

 Çocukta ahlaki karakter oluĢturmaya çalıĢmak. Burada ahlaki 

karakterden kasıt, her durumda ahlaki ilke ve kurallara bağlılık, 

tutarlılık ve eylemlerin sonuçlarını önceden kestirebilme yeteneğidir.
10

 

 Bireyi ve toplumu kötü ahlaktan koruyarak, iyi ahlakı temin etmek ve 

devamlılığını sağlamak.
11

 

 Ahlak eğitimi kuramlarından yola çıkarak, çocuğun ahlaki yapı ve 

kapasitesinin doğal geliĢim içerisinde uyarılmasına ve aĢama 

atlamasına yardımcı olmak.
12

 

 Ġnsanlar arasındaki ahlaki farklılıkları azaltmak ve insanların içlerinde 

bulunduğu ahlaki seviyeyi bir üst seviyeye çıkartmayı sağlamak.
13

 

Sonuç olarak ahlak eğitimi, sağlıklı düĢünen, hisseden ve davranan 

bireylerden oluĢan ahlaklı bir neslin yetiĢtirebilmesi için büyük önem arz eder.
14

 

Ġnsana ve topluma zarar veren davranıĢların oluĢturulabilmesi ve devamının 

sağlanabilmesi için, ahlaki eğitimin ne kadar gerekli olduğu açıktır. Çocukların 

iradelerini kullanarak ahlaki kararlar alabilmeleri ve ahlaki ve bağımsızlıklarını 

kazanabilmeleri için de ahlak eğitimi vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ahlak 

eğitiminin önemini vurgulayan birçok düĢünür ve araĢtırmacıya göre eğitim, insanı 

tüm yönleriyle geliĢtirmelidir. Ruhi ve manevi eğitimin sağlıklı bir Ģekilde 

yapılabilmesi için ahlak eğitimi, genel eğitim içerisinde önemli bir yer teĢkil eder. 

  

 

                                                 
9
 Gültekin, a.g.t., s.38. 

10
 Hökelekli, a.g.m., s.634. 

11
 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s.22. 

12
 Gündüz, a.g.e., s.237. 
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 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s.22. 
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2.1.2. Ahlak Eğitiminin Yöntem ve Ġlkeleri 

Gerek genel eğitim içerisinde gerekse özel olarak, ahlak eğitiminin nasıl 

yapılacağı, hangi yöntem ve ilkelerin uygulanması gerektiği konusu tartıĢılan bir 

konu olmuĢtur. Biz bu çalıĢmamızda araĢtırmacılar, düĢünürler ve eğitimciler 

tarafından ortaya konmuĢ yöntem ve ilkeler üzerinde duracağız. 

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde ahlak eğitiminin ilk olarak aile ortamında 

baĢladığını dile getirmiĢtik. Diğer öğrenme alanlarında olduğu gibi ahlak alanındaki 

öğrenmelerinde ilk olarak ebeveynlerden model alma yoluyla kazanıldığını 

belirtmiĢtik. Aile içerisinde baĢlayan ahlak eğitimi daha sonra çevre, okul, arkadaĢ 

grubu vs. ortamlarda devam etmektedir. Ailede verilen ve verilmesi gereken ahlak 

eğitimi belli ilkeler ıĢığında yapılmalıdır. Mehmet Zeki Aydın ''Ailede Çocuğun 

Ahlak Eğitimi'' adlı kitabında bu ilkelerin bazıları Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır;  

Ahlak eğitimine, çocuğun doğum anında baĢlanmalıdır. Çocuklar geliĢim 

özelliklerine göre eğitilmelidir. Ailede iyi bir iletiĢim ortamı oluĢturulmalıdır. Dengeli 

bir disiplin sahibi olunmalıdır. Bireysel ayrılıklar dikkate alınmalıdır. Ödül ve ceza 

yerinde kullanılmalıdır. Somut örnekler gösterilmeli ve firsatlar oluĢturulmalıdır. 

Çocuğun iyi arkadaĢ edinmesi sağlanmalıdır. Çocuğun arkadaĢlarıyla iyi geçinmesi 

gerektiği öğretilmelidir. Çocuk, kitle iletiĢim araçlarının zararlarından korunmalıdır. 

Çocuk, okulda da takip edilmelidir. Ahlakî davranıĢlar hakkında bilgi verilip açıklama 

yapılmalıdır. Çocuğa, kendine güven duygusu kazandırılmalıdır. Çocuk kandırılmamalı, 

verilen söz tutulmalıdır. Çocuğun eğitimi sadece anneye bırakılmamalıdır. Çocuğa her 

Ģeyi yasaklamak yerine alternatifler sunulmalıdır. Ahlaki davranıĢların oluĢması 

çerçevesinde sorumluluk verilmelidir. Ahlaki davranıĢların alıĢkanlık hâline 

getirilmesine çalıĢılmalıdır. Çocuğun iyi, doğru, güzel davranıĢları teĢvik edilmelidir. 

Çocuklar, yaptığı davranıĢlar üzerine düĢündürülmelidir. Çocuğun yaĢına uygun 

olmayan kurallar koyulmamalıdır. Çocuğun duyguları anlaĢılmaya çalıĢılmalıdır. 

Çocuğun temel eğilimleri ve duyguları yönlendirilmelidir. Ahlak eğitimi gerçek hayatı 

unutturmamalıdır. Çocukların oyunları ahlak eğitiminde değerlendirilmelidir. Örnek 

alabileceği kahraman ve idealler gösterilmelidir. Çocuğun bazı Ģeyleri kendisinin 

deneyerek öğrenmesine firsat vererek giriĢimciliği desteklenmelidir. Yılmadan sabırla 

eğitime devam edilmelidir.
15

 

 

Okul çağına gelindiğinde çocuk için yeni bir ahlaki eğitim süreci baĢlar. 

Çocuk, edinmiĢ olduğu yeni arkadaĢ çevresi, örnek alacağı öğretmen ve okulda 

uyulması gereken kurallar vasıtasıyla ahlaki eğitim almaya baĢlar. Ayrıca okullarda 

verilen eğitimin genelinde ve özel olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde 

olduğu gibi müfredata yansımıĢ olan öğretim programı çerçevesinde bu eğitime tabi 

olur. Okulda ve öğretim programlarında nasıl bir ahlak eğitimi verilmesi gerektiği 
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konusunda çeĢitli görüĢler ortaya atılmıĢtır. Din eğitiminden bağımsız olarak 

verilmesi gereken bir ahlak eğitimini savunan Emile Durkheim’a göre okullarda 

çocuklara tamamen laik bir ahlak eğitimi verilmelidir. 

O’na göre dinlerin ortaya koyduğu ilkelerden soyutlanarak, akılla 

doğrulanabilen tamamen rasyonalist bir eğitim sürecine geçilmelidir.
16

 Durkheim 

derslerinde ahlak eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili önemli bir ilke ortaya 

koymuĢtur. Bu unsur ''disiplin'' kavramıdır. Disiplin, davranıĢları düzenleyen, birçok 

durum ve Ģartlar altında tekrar eden eylemleri içeren ve otoriteye bağlı bir 

kavramdır.
17

 Ona göre bireyler üzerine baskı uygulayan, onun davranıĢlarını 

belirleyen bir otoritenin varlığı onlara olumlu bir baskı oluĢturacaktır. Ġnsanlar bu 

baskı sayesinde çevrelerine uyum sağlayacak ve varlıklarını sürdürebileceklerdir.
18

 

Disiplin aracılığıyla çocuklar, arzularını dizginlemeyi öğrenirken, istenilmeyen 

davranıĢları da daha az göstermeye baĢlarlar. O disiplini genel kanının aksine sadece 

zorlu durumlarda uygulanması gereken bir baskı aracı olarak görmez. Aksine 

disiplinin amacı, ahlaki davranıĢların ortaya çıkmasını sağlayan iradenin 

eğitilmesidir.
19

 

Okullarda verilen ahlak eğitiminde öğretmenin ne denli önemli bir dinamik 

olduğuna daha önce değinmiĢtik. Öğretmenin iyi ahlak sahibi bir birey olarak model 

olması okulda ahlak eğitiminin ilk adımı sayılabilir. Ancak iyi bir model olan 

öğretmen, öğrencilerine sağlıklı bir ahlak eğitimi verebilir. Bunu yaparken 

öğretmenin teoriden ziyade pratiğe önem vermesi gerekir.
20

 Eğer çocuklara ahlaki 

fikirler telkin etmekle yetinirse ancak belirli bir dereceye kadar ahlaklılık temin 

edebilir. Bu derece orta halli bir ahlaklılık olur ki bir milletin devamı için bile bu 

yeterli değildir.
21

 

 

                                                 
16

 Durkehim, a.g.m., s.365. 
17

 Durkehim, a.g.m., s.386. 
18

 Didem EraĢ, “Ahlâk Felsefesinden Ahlâk Bilimine: Emile Durkheim,” (BasılmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s.202. 
19

 Cebeci, a.g.t., s.38. 
20

 A. Faruk Kılıç, “Türkiye’de Ahlâk Sosyolojisinin OluĢumu,” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk, 

Ed. Recep Kaymakcan, Mevlüt Uyanık, Ġstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.346. 
21

 Durkehim, a.g.m., s.373. 
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Öğretmen, öğrencilerin bağımsız ve özgür iradeleriyle vazifelerini yerine 

getiren, haklarını talep edebilen, olumlu davranıĢlar sergileyen, arkadaĢlarıyla iyi 

geçinen, kültürüne ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olması için çaba 

göstermelidir. Bunun için, ahlaki ilkeleri barındıran hikâyeler ve masallar okunabilir, 

çocuklara hikâyeler ürettirebilir, resim, Ģiir ve çeĢitli oyunlar gibi değiĢik metotlara 

baĢvurulabilir. Çocuklar ancak bu tip uygulamalara katılarak ahlaki beceriler kazanır 

ve değerler geliĢtirebilir. “Ahlaki kavrayıĢ” olarak adlandırılabilecek metotla çocuk, 

ahlakı sosyal ve kültürel olarak oluĢturulmuĢ olarak algılamaya baĢlar. Bunun için 

sınıf içindeki ahlaki iliĢkilere önem verilmelidir. Empati kurma aracılığıyla ahlaki 

sorumluluk kazanmaya baĢlaması sağlanır.
22

 

Ahlaki davranıĢlar kazanılmadığında, davranıĢların nasıl iyi ve kötü olarak 

nitelendirilebileceğinin bilgisinin çocuğa verilmesi gerekir. Olumsuz davranıĢların 

baĢkalarına vereceği zarara değinilerek, çocuğun zihninde ahlaki ilkelerin nedenleri 

canlandırılmalıdır.
23

 Bunu gerçekleĢtirebilmek için sözlü telkinlerin yeterli 

olmadığını vurgulamıĢtık. Çocuğa neyin iyi neyin kötü olduğunu anlatmak ve 

örneklendirmenin yanı sıra bunların çocukta davranıĢ haline gelmesini sağlamak 

gerekir. Bunu sağlayabilmek içinde çocukların her türlü eğilimleri göz önüne 

alınarak geliĢim evrelerine göre eğitim metotları kullanılmalıdır.
24

 Etkili bir ahlak 

eğitimi için geliĢim evrelerine uygun, öğrenme kuramlarında faydalanılan konulara 

uygun yöntem ve teknikleri içeren bir öğretim planlamalıdır. Çünkü ahlak eğitimi, 

biliĢsel alanın bilgi, kavrama, analiz gibi basamaklarından çok, duyuĢsal alanın değer 

verme, örgütleme ve kiĢilik haline getirme basamaklarıyla ilgilidir.
25

 

Eğitimci ve öğretmenlerin bu basamakları gerçekleĢtirebilmek için uyması 

gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralları “fırsat yaratmak, somut örnekler göstermek, 

eğilimleri birbirine karĢı kullanmak, aklı ve iradeyi güçlendirmek, kendine saygıyı 

korumak” olarak sıralanabilir.
26

 

                                                 
22

 Geir Afdal, “Ahlâk Eğitiminin Analizi: Bir Tipoloji,” Değerler ve Eğitimi, Ed. Recep Kaymakcan 

v.d., Ġstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., 2007, s.334. 
23

 Cebeci, a.g.t., s.35. 
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 Çimen, a.g.t., s.53. 
25

 Cebeci, a.g.t., s.35. 
26

 Beyza Bilgin, Mualla Selçuk, Din Eğitimi, Ankara, Gün Yay., s.105. 
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Bu kurallar ıĢığında uygulanabilecek farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler 

arasında öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliĢtirmek, ahlaki durumları 

içeren örnek olaylar sunarak tartıĢmak, öğrencilerin üst düzey ahlak yargı 

göstermeleri için fırsatlar sunmak sayılabilir.
27

 Ahlak eğitimi aile ve okul haricinde 

de toplumun her alanında bilimsel, teknik, kültürel, zihinsel, siyasal ve toplumsal 

boyutların tamamını içine alacak Ģekilde yapılmalıdır.
28

 

Buraya kadar saydığımız tüm yöntem ve ilkeler hem genel eğitim içerisinde 

verilmesi gereken ahlak eğitimi hem de baĢlı baĢına ahlakı konu alan ahlak eğitimi 

ve öğretimi için geçerli olan yöntem ve ilkelerdir. “Nasıl bir ahlak eğitimi?” sorusuna 

yöntem ve ilkeler ıĢığında verilebilecek yanıtlar bunlardır. Ancak ahlak eğitiminin 

bağımsız bir disiplin olarak mı ya da genel eğitim programlarının bir parçası olarak 

mı verilmesi gerektiği hususunda farklı görüĢler ortaya konmuĢtur. BiliĢsel ve sosyal 

öğrenme kuramlarına göre ahlak eğitimi, genel eğitim programının içeriğinde yer 

alması gerekirken, Ġngiliz eğitimcisi John Wilson ve sosyolog Emile Durkheim 

bağımsız ahlak eğitimini savunmuĢlardır. Emile Durkheim’ın konuyla ilgili 

görüĢlerine yer vermiĢtik. John Wilson ahlakın bağımsız olarak ele alması gereken 

bir konu olduğunu savunarak ahlak eğitiminin diğer derslerin yan ürünü olarak 

gerçekleĢtirilmesine karĢı çıkmıĢtır.
29

 

2.2. DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

2.2.1. Değer Kavramı ve Değerlerin Ortaya ÇıkıĢı 

ÇalıĢmamızın baĢında değer kavramını, ahlaki değer kavramının içerisinde 

kısaca tarif ederek değerlendirmeye çalıĢmıĢtık. Bu bölümde ise değerler eğitiminin 

baĢlıca unsuru olan değer kavramının kapsamlı olarak tanımı ve değerlerin ortaya 

çıkıĢı ve doğası üzerinde duracağız. 

Değer tanımlamalarında inanç, eğilimler, normal standartlar ve amaç 

kavramları vurgulanmaktadır. Güngör'e göre değer, “bir Ģeyin arzu edilebilir veya 

edilemez olduğu hakkındaki inançtır.” Çağlar ise değerleri, bireylerin düĢünce, tutum 

                                                 
27

 Dilmaç, a.g.t., s.6. 
28

 OkumuĢ, “Ahlâk Eğitiminin Vazgeçilmezliği,” Diyanet Dergisi, No:229, Ocak 2010, s.29. 
29

 Dilmaç, a.g.t., s.10. 
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ve eylemlerinde birer standart olarak ortaya çıkan kültürel öğeler olarak ifade 

etmektedir
30

 Genel manâda değer, arzu edilen Ģeylerle ilgili insan tutumunu ifade 

eder. Ġdeal davranıĢ biçimleri ve hayat amaçları hakkındaki yargılarımız ve 

davranıĢlarımızı yönlendiren ölçütler olarak değerlendirilebilecek olan değer 

kavramı, bir nesneye, varlığa veya faaliyete bireysel veya toplumsal olarak tanınan 

önemi vurgular.
31

  

Değerlerle ilgili çalıĢmalar yapan Winter, Nemton ve Kirkpatrick gibi 

araĢtırmacılar Rokeach'ın “Değer Teorisi”nden yola çıkarak tanımlamalar 

yapmıĢlardır. Rokeach değeri ''özel bir davranıĢ tarzını veya karĢı bir duruma karĢılık 

kiĢisel veya sosyal tercihlerin durumunu gösteren inanç'' olarak tanımlamaktadır. 

Baflaran ise değeri, nesne, iĢlem, fikir ve eylemlerin değerlendirilmesinde bir araç 

olarak görmektedir.
32

 

Sosyolojik bir olgu olarak değer kavramı, bireylere, gruplara, örgütlere, 

hedeflere ve sosyokültürel nesnelere verilen önem üzerindeki ölçütlere göre 

tanımlanır. Bu açıdan bakıldığında değer, özel eylemler ve amaçları yargılamada 

standartlar ortaya koyan davranıĢ prensipleridir. Bireyin tek baĢına koyduğu 

ölçütlerden yola çıkarak toplumdaki her üyenin genel olarak içselleĢtirdiği ölçütleri 

ifade eden değerler, sosyal normlar içinde daha spesifik ve somut davranıĢların 

genelleĢtirilmiĢ standartlarını ortaya koyarlar.
33

 Topluma manâ kazandıran ve önem 

veren ölçüler olarak değerler, toplumun her ferdinin üzerinde uzlaĢtığı davranıĢ 

kalıplarıdır.
34

 

Bir toplumun kültürel değerleri iyi analiz edildiğinde, toplumdaki birey ve 

grupların tutum ve davranıĢları önceden kestirilebilir. Bireylerin sorunları ve 

problemleri o değerleri dikkate alarak değerlendirilmelidir.
35

 

                                                 
30

 Dilmaç, Ertekin, a.g.m., s.29. 
31

 Mehmet Zeki Aydın, “Okulda ÇalıĢan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi,” TOBB Ekonomi 
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 Sadegül Akbaba Altun, “Eğitim Yönetimi ve Değerler,” Değerler Eğitimi Dergisi, C.I, No:1, Ocak 

2003, s.7. 
33

 Özensel, a.g.m., s.226. 
34

 Dursun, a.g.m., s.16. 
35
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Bu tanımlamalar ve değerlendirilmeler ıĢığında değerle ilgili belli kavramlar 

ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bazıları realite, insan, özne, gaye ve davranıĢtır.
36

 

Tanımlamalarda yer alan değer kavramının özelliklerini ise Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür: Değer bir inanç durumudur. Ait olunmak veya kabul gören bir haldir. 

Belirli durumları aĢmaya yöneliktir. Olayların ve insanların davranıĢının seçimine 

veya geliĢimine rehberlik eder. Önceki değerlerin oluĢturduğu bir sistemin diğer 

değerlerle oluĢturduğu öneme bağlı olarak düzenlenir.
37

  

Değerlerin ortaya çıkıĢına etki eden faktörler ve değer hükmünü kazanan 

fiillerin doğası ile ilgili çeĢitli görüĢler öne sürülmüĢtür. Değerlerle ilgili 

yargılarımızı nasıl kurduğumuz doğrudan, değerlerin ortaya çıkıĢıyla ve oluĢumuyla 

bağlantılıdır. Bir değer ancak bağlantılı olduğu eylemlerin sonucunda ortaya çıkar. 

Değerlerin doğası ve ortaya çıkıĢı onu oluĢturan insanın bilgi, ahlak ve sanat 

etkinliklerini anlamakla alakalıdır. Bilgiye, ahlaka ve sanata iliĢkin değerler, hem 

eylemi gerçekleĢtirenle, hem eylemle gerçekleĢenle hem de eylemin gerçekleĢtiği 

ortamla meydana çıkar. Değer olarak yorumlanan her türlü kavram ise eyleme 

dönüĢmeden tasarlanamaz.
38

 

Değerin oluĢması için ilk etken bireydir. Nesnenin bireyin ona atfettiği 

dıĢında bir değeri olamaz. Bundan sonraki basamak ise değerin eylemle 

gerçekleĢmesidir. Değer, eylemin sonunda, eylem veya eylemlerin ortaya çıkardığı 

sonuç hakkında bir değer yargısı belirtmek zorundadır. Örneğin adalet, dostluk, 

dürüstlük gibi değerler, bu değerleri taĢıyan bireyler sayesinde oluĢur. Bu değerleri 

taĢıyan bireylerin değerlere iliĢkin ortaya koyduğu eylemlerde, değer yargılarını 

meydana getirmiĢ olur.
39

 Değerle ilgili son basamak olan değerin gerçekleĢtiği ortam 

ise kültür dünyasıdır. Ġnsan kendisini ancak değerler dünyası içinde inĢa eder. Ġnsan 

yaĢadığı çevrenin ve dünyanın etkin bir parçasıdır. Kültür ise insanın kendisi ve 

kendisi dıĢındaki varlıklarla etkileĢimde bulunması sonucu oluĢur. Nesne dünyası 
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insan sayesinde kültür dünyasına dönüĢür. Her kültürel ortam ise kendi değerlerini 

oluĢturur.
40

 Kültür, paylaĢılan değerler, simgeler, idealler, inançlar ve yaĢantıların 

bütünü olarak düĢünüldüğünde bireyin yaĢadığı çevrenin kültürü, bireyin 

eylemlerinin ahlaki standartlara uygunluğunu belirler. Değerler toplumu oluĢturan 

bireylerin oluĢan değerleri koruması veya göz ardı etmesine bağlı olarak devam 

ederler yahut yok olurlar. Değerler, insanın yaĢadığı toplumun kültürel öğeleri 

üzerine kuruludur.
41

 Tanımdan da anlaĢılabileceği gibi değerlerin ortaya çıkıĢında 

sosyal onay önemli bir yer teĢkil etmektedir. Toplum tarafından onaylanan 

davranıĢlar zamanla değerlere dönüĢür ve bireyler tarafından içselleĢtirilir.
42

  

BaĢka bir açıdan bakıldığında ise bir Ģeye değer hükmü verebilmek, emeğe, 

mülkiyete, faydaya, azlığa ve medeni kabullere göre mümkündür. Değerler 

hükümlerle tamamlanarak neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vermekle ortaya 

çıkmıĢ olur. Neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verenin ne olduğuyla ilgili farklı 

anlayıĢlar söz konusudur.  

Sübjektivizme göre değerler sadece sezgili varlıklıların sübjektif durumlarda 

verdiği hükümlerdir. Ġnsanın ihtiyaç ve arzuları, duygu vicdan ve idrak ile 

konumlanarak değerleri oluĢturur.
43

 Objektivizme göre ise değerler insanla ilgili 

olmakla beraber insandan bağımsız olarak da vardırlar. Son olarak rasyonalist teoriye 

göre ise değerler pratik oluĢları test edilerek pratik aklın temellerine göre 

kurulmalıdır. Bu görüĢe göre bir Ģey ne kadar pratik ise o kadar değerlidir.
44

 

2.2.2. Değerlerin Doğası ve Tasnifi 

Değerlerin doğası ile ilgili farklı görüĢler ortaya konmuĢtur. Natüralist 

sosyologlar değerlerin deneysel bir içeriğe sahip olduğunu savunarak saha 

araĢtırmalarının konusu olduğunu ileri sürerler. Ünlü natüralist sosyolog Perry, 

değerlerin doğasının insanın ilgisi, ilgi objeleri, ilgilerin cinsi, miktar ve 
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yoğunluğuyla açıklanabileceğini öne sürer. Bir Ģey ancak ilgi konusu olduğu takdirde 

bir değer taĢır.
45

 

Değerlerin en önemli özellikleri arasında Ģunlar sıralanabilir: Değerler 

etkinlik kazandıklarında duygularla iç içe geçebilen inançlardır. Değerler bireylerin 

amaçları ve davranıĢlarıyla iliĢkilidirler. Değerler kiĢisel eylem ve durumların 

üzerinde yer alan ve tüm iliĢkilerde geçerli olan inançlardır. Değerler, davranıĢların, 

insanların ve olayların seçilmesinde ve değiĢiminde rol oynayan standartlardır. 

Değerler zamana ve ihtiyaçlara yönelik olarak değiĢim gösterebilen yapılardır. 

Değerler, bağlı oldukları topluma ve kültüre göre değiĢiklik gösterebilirler.
46

  

Değerler farklı araĢtırmacılara, farklı bilim dallarına, farklı bakıĢ açılarına 

göre çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢlardır. Bu sınırlandırmayı Ģu Ģekilde yapmak 

mümkündür: 

 Winter, Newton ve Kirkpatrick’e göre değerler; toplumsal ve bireysel 

değerler, küçük gruplar bağlamında ise aile değerleri olarak 

sınıflandırılabilir.
47

 

 Fichter’e göre sosyal değerler “toplumun tabakalaĢma sistemine 

olduğu kadar, davranıĢ ürünlerine, sosyal rollere ve sosyal süreçlere’’ 

göre sınıflandırılabilir.
48

 

 Allpat ve Verron’a göre değerler “bilimsel, ekonomik, siyasi ve dini’’ 

olarak kategorize edilirler.
49

 

 Güngör’e göre değerler “estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini’’ 

olmak üzere altı grupta incelenebilir.
50

 

 Kilby’e göre grup öncelikli ve bireysel değerler olarak iki grupta 

sınıflandırılabilir.
51
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 Nelson’a göre değerler; bireysel değerler, grup değerleri ve sosyal 

değerler olarak üçe ayrılır. Bireysel değerler kiĢisel tercihlerimizle 

ilgili olan değerlerdir. Grup değerleri aile, kulüp, din, ya da politik bir 

gruba ait üyelerin benimsediği değerlerdir. Son olarak sosyal değerler 

ise bireyin mevcut toplumsal yapı içerisinde varlığını sürdürmesine 

yarayan adalet, saygı, farklılık ve eĢitlik gibi değerlerdir.
52

 

 Rokeach’a göre değerler; temel değerler ve araç değerler olmak üzere 

sınıflandırılır. Temel değerlerden kasıt, arzu edilen nihai değerler 

olup, baĢarı, özgür seçim, eĢitlik ve erdem gibi kavramları barındırır. 

Araç değerler ise temel değerlere ulaĢmayı sağlayan cesaret, 

sorumluluk, gerçeklik, tutku gibi davranıĢ tarzlarını içermektedir.53 

 Spranger, değerleri altı temel gruba ayırmıĢtır. Bunlar: estetik, teorik 

(bilimsel), ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değer gruplarıdır.54 

 Değer olarak “bilimsel, ahlaki, estetik, dini, siyasi, teknik, hukuki, 

iktisadi ve hümanist değerler’’ olarak çeĢitlendirilebilir.
55

  

 Hayatımızı yönlendirme açısından biyolojik, estetik, ahlaki, dini ve 

mantıksal değerler olarak sınıflandırılabilirler.
56

 

 ġekil itibariyle değerler, olumlu-olumsuz, mutlak-görsel ve öznel-

nesnel değerler olarak sıralanabilir.
57

 

 2.2.3. Değerlerin Önemi ve ĠĢlevleri 

 Ġnsanın hayatını, davranıĢlarını, gaye ve hedeflerini belirlemesinde ve onlara 

uygun yaĢamasında değerlerin önemi büyüktür. Bireyin kiĢiliğinin oluĢması ve 

geliĢmesinde değerlerin bir ölçü olduğunu söylemek mümkündür. Kısaca insanı 

insan yapan Ģeyin değerler olduğunu söyleyebiliriz.
58
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 Değerlerin en önemli fonksiyonunun toplumsal tabanda olduğu söylenebilir. 

Değerler, sosyal hayatı düzenleyen, bireyler arası bağlılığı arttıran, bireyin toplum 

içindeki davranıĢlarını düzenleyen ölçütler olması açısından önemlidir. Sosyal 

kontrolü sağlayan ve yol gösterici standartlar olarak değerler, kiĢileri doğru olan Ģeyi 

yapmaya yönlendirir. Bununla birlikte toplum tarafından onaylanmayan davranıĢların 

engellenmesinde de değerlerin önemi büyüktür.
59

 Bir toplumun yaĢamından her Ģey 

değerlere göre algılanarak karĢılaĢtırılabilir. Toplumsal bütünlüğün en önemli öğesi 

konumunda olan değerler daha iyi, daha doğru, daha güzel, daha önemli gibi 

yargılara varmamızı sağlarlar. Ancak bu değerler normlar vasıtasıyla somutlaĢırlar ve 

etkinliğe dönüĢebilirler. Toplumsal normlar değerlere göre daha somut ve yaptırım 

gücü daha fazla olan unsurlardır.
60

 

 Fichter, değerlerin sosyal iĢlevlerini Ģu Ģekilde ifade eder: Değerler, insanların 

birbirleriyle olan iliĢkilerinin sosyal değerinin yargılamasında birer araç iĢlevi 

görürler. Bireyin toplum gözünde nerede olduğunu bilmesine yardım ederek 

tabakalaĢma sistemini mümkün kılar. Değerler bireylerin dikkatini yararlı olarak 

kabul edilen maddi kültür nesneleri üzerine odaklayarak o nesne için çaba 

göstermesine sebep olur. KiĢilerin sosyal rollerini seçmesi ve gerçekleĢtirmesinde 

rehberlik eden değerler, bu rollerin beklentilerinin ve gerekliliklerinin farkına 

varmalarını sağlarlar.
61

 Toplumsal düzenin sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi, 

bireylerin sahip oldukları değerlerin sosyal düzenlemelerle uyumlu olabilmesiyle 

yakından iliĢkilidir. Bu uyumun sağlanabilmesi için değerlerin ayrıntılı olarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
62

  

Sosyologlar için değerler, insanla iliĢkili olması açısından önem arz eder. 

Bunun nedeni kiĢinin sosyal bir varlık olarak ortaya koyduğu davranıĢların 

sosyolojik incelemenin baĢlangıç noktası olmasıdır. Toplumsal davranıĢlara bağlı 

olarak oluĢan toplumsal yargı içinde kiĢinin bağlı olduğu değerler kendisi dıĢında 

tezahür eder. Örneğin sosyal saygınlık kiĢinin kendisinden değil iyi bir aileden 

gelmesiyle kazanılır. Örneğin bireyin insanlık onuru, kiĢinin davranıĢlarıyla 
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iliĢkilendirilir. Kısaca değerler, kiĢinin toplumsal olarak değerlendirilmesinde ve 

statü kazanmasında etkilidirler.
63

 

Ġnsanın hayatını, davranıĢlarını, gaye ve hedeflerini belirlemesinde ve onlara 

uygun yaĢamasında değerlerin önemi büyüktür. Bireyin kiĢiliğinin oluĢması ve 

geliĢmesinde değerlerin bir ölçü olduğunu söyleyebiliriz. Ġnsanı insan yapan Ģeyin 

değerler olduğunu savunmak mümkündür.
64

 Değerlerin, bireyin davranıĢlarında ve 

toplumsal faaliyetlerinde amaç ve yön tayin eden bir yapı olduğunu, bireyin 

davranıĢlarını yargılayan bir ölçüt olduğunu söylemek mümkündür. Değerlerin 

bireye kattığı en önemli faydalar arasında ise bireyin, baĢkalarından ne beklemesi 

gerektiği veya kendisinden ne beklendiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlaması 

düĢünülebilir. Bu manâ da bireyin, doğru ve yanlıĢı, haklı ve haksızı, ahlaki olan ve 

olmayanı değerler vasıtasıyla ayırt edebileceğini söyleyebiliriz.
65

  

KiĢiler yüce değer ve inançlara sahip olmasalardı davranıĢ kalıplarını öven 

normların da olması düĢünülemezdi. Bu da kiĢi ve inançlara yönelik değerlerin 

çiğnenmesinde hiçbir yaptırım gücünün olamayacağı anlamına gelirdi. Sosyal 

problemler tanımlanamaz duruma gelerek davranıĢlar karĢılığını bulamazdı.
66

 

2.2.4. Değerler Eğitiminin Tanımı 

Değerler zaman içerisinde kazanılan, hem öğrenilen hem de öğretilebilen 

olgulardır. Daha önceden değindiğimiz gibi değerler, kiĢiye nasıl davranması 

gerektiğini gösteren ölçütlerdir. Bu nedenle değerler baĢlı baĢına eğitimin konusunu 

teĢkil etmektedir. Bu eğitim sadece okullarla sınırlı olmayan, tüm toplumu ihtiva 

eden bir süreçtir. Değerlerin öğrenilmesi sosyal bir öğrenmedir. Çocuğun değer 

sisteminin oluĢmasında ilk sosyal kurum ailedir. Değerler eğitimi aile ile baĢlar ve 

okulla devam eder. Değerler eğitimi yaĢantıyla iç içe geçmiĢ yahut geçmesi gereken 

bir modeldir. Değerler hayatla doğrudan iliĢkili olduğu için her çağda eğitimin amacı 

ve konusu olmuĢtur.
67
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Ġnsanın geliĢimi ve öğrenmesi ile ilgili bilgi veren kuramlar, toplumsal 

yapıların değiĢmesi nedeniyle evrensel değerlerin birlikte kazanıldığı bir eğitim 

anlayıĢına ihtiyaç doğurmuĢtur.
68

 Ġnsanın önemini vurgulayan, insan kimliğine 

bireysel kazanımlar ekleyen, kuramsal kimliği anlamlandıran değerler eğitimi 

kapsamlı planlamalar gerektirir. Değerler eğitimini önemseyen ve değerleri 

benimseyen insanlar bulundukları ortamlarda saygıyla karĢılanırlar. Bu Ģekilde 

planlanmıĢ değerler eğitimi anlayıĢının eğitim kurumlarında sistemli bir Ģekilde 

uygulanması, öğrencilerin hayatla ilgili bilgilendirilerek yetiĢtirilmesi ve onların 

zihinsel geliĢimlerinin olumlu Ģekilde kullanılması, bakıĢ açılarının geliĢtirilmesi gibi 

katkılar sağlar.
69

 

Değerler eğitiminin sistemli bir Ģekilde uygulanması onun değerlerle iç içe 

olmasına bağlıdır. Sadece sevilen, istenen, model gösterilen, referans olarak 

baĢvurulabilen değerler benimsenebilir. Siyasi ve sosyal sistemimizin üzerine kurulu 

olduğu değerler neyse, hangi değerler benimsenerek yüceltilmiĢse, öğretilmesi 

gereken değerler onlar olmalıdır. Ġstenilen ve ideal olan değerler bu Ģekilde 

belirlenmelidir. Ayrıca insanın yaĢamıĢ olduğu çevreler arasındaki tutarlılık ve bu 

çevrelerin oluĢturduğu ve yaĢattığı değerlerde belirleyici olmalıdır.
70

 Hayatımızı 

önemli kılan doğruluk, dürüstlük, kendini ifade etme, inanç, irade, sevgi, saygı, 

güven, ahlak, özgürlük gibi kavramlar, hem kendi yaĢantımızı hem çevremizdeki 

insanların yaĢantılarını anlamlandıran değerler olarak bu eğitimin içinde yer 

almalıdır. Bunların dıĢında kiĢinin kendisini geliĢtirebilmesi için gerekli olan 

motivasyon, inisiyatif, sağduyu, sebat, Ģefkat, çaba, problem çözme gibi değerler ile 

toplumsal yaĢamın sağlıklı bir Ģekilde devam etmesi için gerekli olan iĢbirliği, 

paylaĢma, empati, farklılıklara saygılı olma, hoĢgörü gibi değerlerinde 

kazandırılması önem arz etmektedir. Martorella (1988) Denetim ve Program 

GeliĢtirme Birliği (ACSD) tarafından belirlenen değerler ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır; 

“insan değerine saygı, baĢkalarının iyiliğini düĢünme, bireysel çıkar ve sosyal 

sorumlulukları kaynaĢtırma, doğru-dürüst olma, etik seçenekler üzerinde düĢünme, 
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çalıĢmalara barıĢçıl çözümler üretme.”
71

 Demokratik bireylerde olması gereken tema 

değerler olarak adlandırılan bu kavramlar eğitim ortamları içerisinde uygun Ģartlarda 

kazandırılabilecek değerler olarak program içinde yer alabilir.
72

 

Değerler eğitiminin sistemli bir Ģekilde yapılabilmesi için gerekli olan 

değerlerin belirlenmesinde bireysel, sosyal, kültürel, evrensel ve ahlaki faktörlerin 

önemi büyüktür. Bu faktörler gözetilerek belirlenecek değerlerin, öğrencilerin 

geliĢim düzeylerine ve ilgilerine göre programlanarak öğretilmesi de çok önemlidir.
73

 

Değerler eğitimi programının tüm çevreler tarafından desteklenmesi ve tüm faaliyet 

alanlarını kapsaması gerekir. Teorikten ziyade pratik uygulamayı gerektirir.
74

 

2.2.5. Değerler Eğitiminin Amacı ve Önemi  

Değerler eğitimi, değerlerin oluĢumu, iĢlevleri, fonksiyonları, insanlar arası 

iliĢkilerdeki ve milli kimliğin kuruluĢundaki rolleri düĢünüldüğünde hayati bir önem 

arz etmektedir.
75

 KiĢinin iyi bir insan olabilmesi, çevresine güven verebilmesi, iz 

bırakan davranıĢlar yansıtabilmesi açısından değerler eğitimi, eğitimin vazgeçilmez 

unsurlarını oluĢturur.
76

 Değerler eğitimi, sağlıklı düĢünebilen ve davranabilen 

bireylerin yetiĢtirilebilmesi için gereklidir. Bir toplumun geleceğini garanti altına 

alabilmesi için ahlaki ilke ve değerlere sahip bireylerden oluĢması gereklidir.
77

 

Değerler eğitiminin sistemli bir Ģekilde yapılabilmesi için belli hedeflere 

sahip olması ve doğru amaçlara hizmet etmesi gereklidir. Bu amaç ve hedefler 

bireysel, toplumsal ve evrensel olarak sınıflandırılabilir. Değerler eğitiminin birey 

açısından en önemli hedefi, insanın kendisini tanımlama, anlama ve tamamlama gibi 

pratik süreçlerden geçmesini sağlayarak kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak 

olmalıdır. Ġnsanın iyi bir hayat yaĢayabilmesi için bu olmasa olmaz Ģartlardan 

biridir.
78
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Karakterli, ahlaklı, kiĢilik sahibi bireyler yetiĢtirmeyi amaç edinmesi gereken 

değerler eğitiminin, insanın mükemmelliğe ulaĢmasında katkıları çok olacaktır. 

Kalbe, zekâya ve iradeye hitap edebilen değerler eğitimi iyiliği sevdirmek, tattırtmak, 

istemek gibi amaçlara hizmet etmelidir. Ġrade üzerinde de etki etmesi gereken 

değerler eğitiminden, bireylerin değerlere bağlı olmasını sağlaması beklenmektedir. 

Bireylerin değerlere bağlı olması ve değerlerle donanması iyi bir değerler eğitimi 

sürecine bağlıdır.
79

 Ahlaki ilke ve değerlere dayalı olan bir değerler eğitiminin, 

bireyleri evrensel ve kültürel değerlerin önemi üzerine bilinçlendirmek, demokratik 

tutumlarla kültürler arası hoĢgörüyü oluĢturmak, tüm değerleri insan varlığını 

geliĢtirme ölçütleriyle değerlendirmek, ahlaki değerlerle ilgili problemlerden yola 

çıkarak hayatı bilgiye veya bilgiyi hayata dönüĢtürme gibi fonksiyonları olmalıdır.
80

 

Birey ve toplumu kötü ahlaktan kurtararak evrensel değerlerin kazanılmasını 

amaçlayan bir değerler eğitimi programı yapılması gerekmektedir. Bu eğitimin ilk 

baĢladığı yer nasıl aile olarak kabul ediliyorsa sistemli bir Ģekilde yapılabileceği yer 

de okul olmalıdır. Okullardaki değerler eğitiminin amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kiĢilik oluĢturma.
81

 

 Her öğrenciyi yeteneklerine göre yetiĢtirerek hayata hazırlama.
82

 

 Ġyi bir insan ve vatandaĢ olabilmelerini sağlamak için gerekli bilgi, 

tutum ve davranıĢları kazandırma.
83

 

 Öğrencilerin olayları akıl süzgecinden geçirerek, çatıĢan düĢüncelere 

karĢı akli tavırlar ortaya koyabilme, uyum sağlayabilme ve çözümler 

sunabilme yetenekleri kazandırmak.
84

 

 Öğrencilerin kiĢisel ahlaki özelliklerini ve diğer insanlarla iliĢkilerini 

geliĢtirmek.
85
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 Öğrencilerin kiĢisel ve baĢkalarıyla olan deneyimlerini irdeleyerek, 

iliĢkilerinde dürüstlük, doğruluk, adalet gibi değerler benimsemelerini 

sağlamak.
86

 

 Öğrencilerin kararlarında ve eylemlerinde adil olmalarını sağlayarak, 

sosyal sorumluluk sahibi olmalarını desteklemek.
87

 

2.2.6. Değerler Eğitiminde Süreç ve Ġlkeler 

Değerler eğitimi programının nasıl sistematize edileceği ve süreç içerisinde 

nasıl bir öğretim programının oluĢturulacağı önemli bir konu olmuĢtur. Değerler 

eğitimi sürecinde uygulanabilecek yöntem ve tekniklerin hangi ilkelere bağlı olarak 

uygulanması gerektiği ve sürecin iĢleyiĢi ile ilgili açıklamalara yer vermek uygun 

olacaktır. 

Bailey değerler eğitiminin dört genel süreç içerisinde uygulanması gereken 

bir program olduğunu savunur. Bunlar; akıl yürütme ve mantıklılığı teĢvik etme, 

empati geliĢtirme, öz saygı geliĢtirme ve iĢbirliği geliĢtirme süreçleridir. Bu 

süreçlerin değer eğitiminde gerekli becerileri geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar olduğu 

söylenebilir. Her süreç bu becerileri oluĢturmaya yöneliktir.
88

 

2.2.6.1. Akıl Yürütme ve Mantıklılığı TeĢvik Etme 

Bir insanda düĢünce sürecinin dinamikleĢmesinin temel ilkesi olan akıl 

yürütme, aklın düĢüncede ortaya çıkan değiĢik sınırlamalar arasında düzgün ve doğru 

iliĢkileri takip edebilmesine yarar. Akıl yürütmede genel olarak düĢünce, düĢünce 

sınırlandırılmasında mantık, mantıkla önermelerden çıkarımlar yapma ve yeni bilgi 

üretimi söz konusudur. Akıl yürütme yoluyla varılan sonuçlara çıkarım 

denilmektedir.
89

 Akıl yürütme sürecinde öğrenciler öğrenme sürecine uyum sağlarlar 

ve soyutlama sürecine yönelirler. Öğrenme süreçlerine aktif olarak katılarak 

karĢılaĢtıkları olayları gözlemleme imkânı bulurlar. Bu ilkeye göre öğretilmeye 
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çalıĢılan değerler öğrenciye takdim edilir.  Öğrenci bu değerin yaĢam normlarına ve 

kiĢisel tercihlerine uygun olup olmadığını analiz eder. Öğrencinin mantık 

süzgecinden geçirdiği değer, kendi yaĢamına uygunsa öğrenmeye yönelir, değilse 

yönelmez. Akıl yürütme ve mantıklılığı teĢvik etmeye odaklanan bu süreçte değerler 

sistemi öğrencilere mantıklı hareket alanı sağlayarak, muhakeme gücünü kullanma 

imkânı sunar.
90

 

2.2.6.2. Empati GeliĢtirme 

Empati, diğer insanların neleri deneyimlediğini (o kiĢinin düĢünce 

çerçevesinde değerlendirerek) düĢünerek onu anlamaya çalıĢma ve duygularını 

özümseyebilme yeteneği olarak tanımlanır.
91

 Bu tanımdan yola çıkarak empatinin üç 

biçimde ortaya çıktığı söylenebilir. KiĢide empati becerisinin ortaya çıkabilmesi için 

kendisini baĢkalarının gözüyle görebilmeli, baĢkalarını baĢka insanların gözüyle 

görebilmeli ve son olarak baĢkalarına diğerlerinin gözüyle bakabilmelidir.
92

 

Kendisine empatik bakıldığını ve kendisinin doğru anlaĢıldığını hisseden 

öğrencinin kendine olan güveni artar. Bu Ģekilde olumsuz davranıĢlarından 

vazgeçmeye baĢlayarak, kendisine ait bir değerler sistemi kurmaya çalıĢır. Empatik 

tepki gösterme olarak adlandırılabilecek bu yetenek eğitim yoluyla 

gerçekleĢtirilebilir. Bu eğitim boyunca kazanılan görüĢ, tutum ve davranıĢlar dıĢa 

transfer edildikçe pekiĢtirilir ve kiĢinin kazandığı değerler desteklendiği sürece 

davranıĢa kalıcı olarak yerleĢtirilir.
93

 

2.2.6.3. Benlik Saygısı GeliĢtirme 

Benlik kavramı, bireyin kendi varlığına dair gerçek olarak gördüğü, inanç, 

tutum ve görüĢlerden oluĢan karmaĢık, dinamik ve organize olmuĢ bir sistem olarak 

tanımlanabilir. Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirme sürecinden sonra 

benliğini kabul etme ve beğenme durumu olarak ifade edilebilir. Benlik saygısı 

geliĢmiĢ olan bir birey kendisini önemli, değerli ve kabul görücü olarak algılar. 
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Benlik saygısı kavramının temel dinamiklerini özsaygı, özgüven ve özdeğerlilik 

oluĢturmaktadır.
94

 Benlik saygısı, bireyin hayatını baĢtanbaĢa etkileyerek 

davranıĢlarına yön verebilmektedir. Bireyin sosyalleĢme sürecinde de önemli etkisi 

olan benlik saygısının bireyin kiĢilik geliĢimine etkileri, algı, düĢünce ve 

duygularındaki rolü büyüktür.
95

 

Benlik saygısı yüksek dereceli ve düĢük dereceli olarak nitelendirilebilir. 

Yüksek benlik saygısına sahip insanlar kendisini ve iç dünyasını değerli bulur. 

Kendisini olumlu değerlendirmelere tabi tutarak saldırgan tutumlardan uzak durur ve 

kendisini iyi hisseder. DüĢük benlik saygısına sahip olan bireyler kendilerine 

güvenmezler ve zayıf yönlerinin kolay kolay üstesinden gelemezler. Bu bireyler 

diğer insanlara bağımlıdırlar ve sıkılgan, olumsuz bir kiĢilik yapısına sahiptirler.
96

 

Benlik saygısının karar verme yeteneği üzerindeki etkisi açıktır. Bireyin 

sağlıklı kararlar alabilmesi için biliĢsel süreçleri iyice iĢlemesi gerekir. Bireyin benlik 

saygısı derecesinin yükselmesi, yaĢamından doyum alabilmesi ve kendini 

gerçekleĢtirebilmesi için uygun ve doğru kararlar alabilmesiyle yakından iliĢkilidir.
97

 

Tüm bu açılardan değerlendirildiğinde benlik saygısının kiĢinin hem kendisiyle hem 

de baĢkalarıyla ilgili düĢüncelerinde, aldığı kararlarda, iliĢkilerinde ve 

davranıĢlarında etkili olduğu görülmektedir. Değerler eğitimi açısından öğrencinin 

benlik saygısı derecesini yükseltmeye çalıĢmak önemli bir süreçtir. Bu süreçten 

baĢarıyla çıkan öğrenciler değerleri, kiĢiliğinin oluĢmasında önemli bir etken olarak 

görürler. Benlik geliĢimi vasıtasıyla kazanılmıĢ değer yargıları, öğrencinin içsel 

yaĢantısına ve çevresine uyum sağlamasında etkilidir.
98

 

2.2.6.4. ĠĢbirliği GeliĢtirme 

DeğiĢik yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerine sahip öğrencilerin 

ortak bir amaç için küçük gruplar halinde çalıĢarak öğrenmeyi gerçekleĢtirme 
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süreçlerine iĢbirlikçi öğrenme denilmektedir. ĠĢbirlikçi öğrenme sürecinde her 

öğrenci aktif olarak yer alır ve kendilerine düĢen görevleri yerine getirmeye çalıĢır.
99

 

ĠĢbirliği geliĢtirme ilkesine bağlı kalınarak yapılacak bir değerler eğitimi 

sürecinde takdir etme, grup faaliyetlerine katılma, saygı, hoĢgörü, sorumluluk alma, 

birlikte çalıĢma, yardımlaĢma, karar verme, iyi vatandaĢ olma, sevgi, güven, 

fedakârlık, topluluk karĢısında konuĢabilme gibi değerler ve beceriler kolaylıkla 

kazandırılabilir.
100

 ĠĢbirliği içinde öğrenim gören öğrencilerin en büyük kazanımı, biz 

duygusunu geliĢtirmektir. Değerler eğitiminde önemli olarak görülen duyuĢsal 

özelliklerin kazanımında da iĢbirliğine dayalı öğrenme sürecinin etkisi büyüktür.
101

 

2.2.7. Değerler Eğitimi Yöntemleri 

Değerler eğitiminin sistemli bir program içerisinde yapılması gerektiği 

üzerinde durmuĢtuk. Bu sistemli programın yapılabilmesi için dikkat edilmesi 

gereken hususların neler olduğunu belirtmiĢtik. Değerler eğitimi teorikten ziyade 

pratiğe dayalı olmalıdır görüĢünün ortaya koyduğu en önemli mesele nasıl bir 

değerler eğitimi programı oluĢturulmalıdır sorusuna verilecek cevapta gizlidir. Tüm 

eğitim ve öğretim programlarında olduğu gibi değerler eğitiminin de pratik 

uygulamasının sağlıklı yapılabilmesi için, belli yöntemlere ve tekniklere dayalı 

olması gerekir. Belirlenecek yöntem ve tekniklerde, öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, 

geliĢim ve zekâ düzeyleri, eğitim ve öğretim ortamının imkânları gözetilmelidir. 

21.yy.da teknolojinin de geliĢmesiyle modern donanımlara sahip ortamların 

değerler eğitimine katkıları büyük olmaktadır. Resimler, Ģekiller, videolar, filmler vs. 

gibi materyallerin projeksiyon, radyo, televizyon ve internet gibi araçların 

kullanımıyla zenginleĢtirilmesi sonucunda etkili bir eğitim süreci sağlanabilir. Eğitim 

ve öğretim kurumlarında uygulanan yöntemler ne olursa olsun, hangi ortamda eğitim 

veriliyorsa verilsin, hangi kurallara göre hareket ediliyorsa edilsin tüm bu öğelerin 

öğrencilere sevdirilmesi ve benimsetilmesi de büyük önem arz eder.
102
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Değerler eğitiminin ilk basamağı okul öncesi dönemde baĢlar. Okul öncesi 

eğitimin ilk basamağı olan aile ortamında çocuğun ahlaki değerleri benimsemesi için 

çeĢitli yöntemlere baĢvurulabilir. Çocuklar Freud’un “özdeĢleĢme’’ olarak tabir ettiği 

taklit yöntemiyle anne ve babalarının davranıĢlarını benimsemeye baĢlar. Ġlerleyen 

yıllarda çocuklar, milli kahramanlar, bilim adamları, sanatçılar vs. gibi kiĢilerin 

davranıĢlarını taklit ederek benimsemeye baĢlar.
103

 Ev ortamında uygulanabilecek 

etkili yöntemler arasında Ģunlar sayılabilir: Aile bireyleri değerleri oyunlar içerisinde 

çocuğa aktarabilirler. Çocuk bu Ģekilde değerleri dolaylı olarak öğrenebilir. 

Geleneksel değerlerin çocuğa benimsetilebilmesi için, tarihi mekânların gezilmesi ve 

model olarak alınabilecek kiĢilerin yaĢadığı yerlerin ziyaret edilmesi gibi etkinlikler 

gerçekleĢtirilebilir. Bu Ģekilde öğrenilen değerlerin, çocuk tarafından alıĢkanlık 

haline getirilmesi, davranıĢa dönüĢebilmesi ve pekiĢtirilebilmesi için okul eğitimine 

ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikle öğretmenler ve tüm okul arkadaĢlarına büyük 

görevler düĢmektedir.
104

 

Tüm derslerde ve konularda uygulanabilecek yöntemler değerler eğitiminde 

de kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin bazıları değerler eğitiminde sıklıkla kullanılan 

veya kullanılması gereken en etkili yöntemlerdir. Bu yöntemleri baĢlıklar halinde 

açıklamak yerinde olacaktır.
105

 

2.2.7.1. Telkin Yoluyla Değer Öğretimi 

Bu yöntemin en önemli özelliği devamlı, arzu edilen ve kalıcı değerlerin 

öğrencilere telkin yoluyla aĢılanmasıdır. PekiĢtirme verme, buldurma, canlandırma 

ve materyaller sunma aracılığıyla öğrencilere telkin ettirilen değerler onların 

davranıĢlarına yansıtılmaya çalıĢılır. Fakat bu yöntemin öğretmen-öğrenci 

birlikteliğinin kısa süre olması problemi yüzünden okullarda istenilen baĢarıyı 

sağlamadığı gözlenmiĢtir. Bu problemin çözülmesi için alınabilecek önlemlerden 

biri, öğretmenlerin öğrencilere yaĢamları ile ilgili hikâyeler anlatarak bunlardan ders 

çıkarmalarını sağlamak olabilir.
106
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2.2.7.2. Değerlerin Açıklanması 

Bu yöntemin iki Ģekli vardır. Bunlardan ilki, belirlenen değeri öğretmenin 

açıklamasıdır. Buna göre öğretmen benimsetilmek istenen değer üzerinde 

açıklamalar yaparak, öğrencilerin bilgilerini kontrol eder ve ona göre düzeltmeler 

yapar. Değerle ilgili genel hükümlere yer vererek bu hükümlerin doğruluğu ve 

yanlıĢlığı ile ilgili öğrencilere ölçütler sunar.
107

 Yöntemin ikinci Ģekli ise Raths 

tarafından ileri sürülen öğrencilerin “kendi değerlerini açıklamaları’’ yöntemidir. Bu 

yöntem, öğrencilere, rasyonel düĢünebilme, sahip oldukları duyguları gözden 

geçirebilme ve kendi değerlerinin farkına varma aracılığıyla içselleĢtirme imkânı 

sağlar. Bu yönteme göre, değerleri açıklama ve belirlemede öğrencilere yardım etme, 

öğrencilerin değerlere yönelik davranıĢlarını inceleme ve öğrencilerin değer 

hakkında düĢünmeleri sağlanır.
108

 Öğretmen rehber görevinde olup, öğrencilerin 

değerlerini açıklamada yardımcı görevi üstlenir. Öğrencilerin ortaya koydukları 

değerlerle ilgili olumlu veya olumsuz yargılarda bulunmadan, onlara rehberlik ederek 

yönlendirmeye çalıĢır.
109

 

Bu yöntem, sınıf oyunları, sergiler, alıĢtırmalar ve özenle seçilmiĢ konular 

aracılığıyla uygulanabilir. Grup çalıĢmalarına önem verilerek, her düĢünceye saygı 

gösterme üzerine durulur. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerin yedi basamakta değer 

kazanmaları temel alınır. Bu basamaklar; seçme özgürlüğü, alternatifler arasından 

seçme, her alternatif değerlendirildikten sonra seçebilme, önemli görülen değerleri 

ödüllendirme, özgürce seçilen değeri açıkça ifade edebilen, özgürce seçilen değere 

uygun hareket edebilme ve bu hareketi tekrar edebilme olarak sıralanabilir.
110

 

2.2.7.3. Değer Analizi  

Bu metodun temeli, değer konularıyla ilgili öğrencilere bilimsel araĢtırma ve 

mantıksal düĢünme yöntemlerinde rehberlik etmeye ve öğrencilerin karĢılaĢtıkları 

sorunlara mantıksal ve bilimsel çözümler üretmeye dayanmaktadır. Diğer yöntemlere 
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göre en önemli farkı; değerleri dayatmak yerine onları açıklamakla yetinerek analiz 

ve kriterlere dayanıp hüküm vermeyi sağlamasıdır. Bu yöntemin ilgilendiği değerler 

genel olarak sosyal nitelik arz ederler.
111

 

Değer analizi yönteminin temel aldığı görevleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

konunun tanımlanması, alternatiflerin açıklanması, sonuç tahmini, kanıtların 

değerlendirilmesi, olası durumların tanımlanması, mümkün sonuçların 

değerlendirilmesi, alternatifler arasından seçerek karar alma. Öğrenciler her bir 

aĢamadan geçerek ahlaki düĢünme becerisini kazanırlar. Bu yöntem özellikle, gerçek 

ya da yapay bir sorunla karĢılaĢıldığı zaman uygulanabilir. Öğrenciler örnek olaylara 

karĢı geliĢtirilmiĢ oldukları çözümleri sosyal problemlere uygulamayı öğrenirler.
112

 

2.2.7.4. Ahlaki Muhakeme Yöntemi 

Ahlaki muhakeme yöntemi Piaget ve Kohlberg’in biliĢsel muhakeme, biliĢsel 

düĢünme, değer ikilemleri ve karar verme süreçleri ile ilgili çalıĢmalarına 

dayanır.’’
113

 Ahlaki ikilemler vasıtasıyla öğrencilerin geliĢim düzeyinin belirlenmesi 

ve bir üst düzeye ulaĢmasını amaçlayan yöntemdir. Buna göre değerler, kiĢinin ahlaki 

geliĢim düzeyine göre akıl yürütmeyle gerçekleĢir.
114

 

Bu yöntemde öğretmenin rolü, ahlaki ikilemler içeren örnekler vererek 

öğrencilerin ahlaki çıkmazlarını çözmelerine yardım ve rehberlik etmektir. Ahlaki 

ikilemlerin konuyla iliĢkili olması, basit ve anlaĢılır olması, açık uçlu olması, 

öğrencilerin düzeylerine uygun olması gerekmektedir.
115

 

Saydığımız bu yöntemler dıĢında pek çok yöntem ve teknik, değerler eğitimi 

sürecinde kullanılabilir. Önemli olan hangi yöntemin en etkili Ģekilde 

kullanılabileceğini belirlemek, Ģartlara ve öğrencinin geliĢim düzeylerine uygun 

yöntemleri uygulamaktır. Öğretmen ve öğrencilerin bu yöntemlerden hangisi veya 

hangilerini daha etkili bulduklarıyla ilgili yapılan bir araĢtırmaya göre; öğretmenlerin 

örnek olma, değerleri teĢvik eden sözleri öğrencilerle paylaĢma, ders verici hikâyeler 
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anlatma, öğrencilere değerlerin farkına varmalarını sağlayacak sorular sorma, değer 

boyutu içeren sinema, televizyon filmi ve tiyatro gibi materyaller kullanma 

yöntemlerini daha çok tercih ettikleri anlaĢılmıĢtır. Aynı araĢtırmaya göre öğrenciler, 

kendi değerlerini açıklamalarına fırsat verilmesini, değer boyutu içeren sinema, 

televizyon filmi ve tiyatroların seyredilmesini, sosyal projelerde görevlendirilmeyi, 

örnek olayları analiz etmeyi v.b. öğrenci merkezli yöntemleri tercih ettiklerini 

söylemiĢlerdir.
116

 

 2.2.8. Değerler Eğitimine Felsefi YaklaĢımlar 

 2.2.8.1.  Ġdealist Değerler Eğitimi 

 Sokrates’in insanların ahlaki açıdan mükemmel bir yaĢam Ģekli seçmeleri 

gerekliliğini ileri süren felsefesine dayalı olan bu yaklaĢıma göre, her kiĢinin ihtiyacı 

olan bilgileri öğretmeyi hedefleyen bir değerler eğitimi benimsenmelidir. Karakter 

oluĢumunu biçimlendirerek insanın mükemmel bir ahlaki yapıya kavuĢmasını 

sağlamayı amaç edinen bu eğitim anlayıĢında evrensel ahlaki değerler üzerine 

durulur.
117

 Ġdealistlerin evrensel ilkeler üzerinde durmalarının sebebi, evreni, 

evrensel ve sonsuz kavramlarla tanımlamalarından kaynaklanır. Bu nedenle değerler, 

değiĢmeyen ve tüm insanlara uygulanabilen ilkeler olarak kabul edilmektedir.
118

 

 Ġdealistler, kültürel ve geleneksel değerlere önem vermektedirler. Onlara göre 

insan sonsuz bir değere sahiptir. Hayata ait değerler ise insanın ve sosyal grupların 

dıĢında bir alanda temellendirilir. Bu alan akıl ve değerlerin evrenin yapısal bir 

parçası olduğu güvenini veren bir güçtür.
119

 Ġdealist anlayıĢa göre öğrencilere 

verilmesi gereken eğitim, onlara seçme özgürlüğü tanıyan liberal bir eğitim 

olmalıdır. Öğrencilere verilmesi gereken eğitimin özü de karakter ve değerler eğitimi 

olmalıdır. Ebeveynler ve öğretmenler bu eğitimin en önemli faktörleri olarak 

görülmektedir.
120

 

                                                 
116 Nuray Kurtdede Fidan, “Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine ĠliĢkin GörüĢleri,” Kuramsal 

Eğitimbilim, C.II, No:2, 2009, s.16. 
117

 Kale, a.g.m., s.317. 
118

 Altun, a.g.m., s.9. 
119

 Sabri Büyükdüvenci, “Ġdealizm ve Eğitim,” AÜEFD, C.XX, No:1-2, Ankara 1987, s.349. 
120

 A.e., s.363. 
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 2.2.8.2. Realist Değerler Eğitimi 

 Akıldan bağımsız olarak dıĢ bir dünyanın varlığı varsayımından yola çıkan 

realist anlayıĢa göre insanlar, evrenle mümkün olan en iyi uzlaĢmayı sağlamak 

zorundadır.
121

 Aristoteles’in öncülüğünü yaptığı bu görüĢün eğitimle ilgili temel 

anlayıĢlarından biri, doğru eğitilmiĢ insanın aklını, ahlaki ve siyasi davranıĢlarını 

yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanılması gerektiğidir. Zihin geliĢimi için araç 

olarak kabul edilen maddi refah, barıĢ, adil düzen, adalet ve ahlaksal değerler aynı 

zamanda eğitimle ulaĢılabilecek hedeflerdir.
122

 Realistlere göre insanlar, teorilerini 

fiziki ve sosyal yasalara göre geliĢtirilebilir. Doğa yasaları da evrensel ve sonsuz 

olarak kabul edildiği için değerler de bu yasalar üzerine oturmalıdır.
123

 

 Realist anlayıĢın değer teorisine göre, eylemlerin bilgisel değeri önceden 

tahmin edilebilir. Eylemin nesneler arası iliĢkileriyle ortaya çıkan bu tahmin ve 

değerlendirmeler, bizim dıĢımızdaki ölçütlere göre yargılanabilirler.
124

 

 Harry S. Broudy’nin öne sürdüğü çağdaĢ realist düĢünceye göre eğitimin 

nihai amacı, kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama süreçlerini 

geçen insanın yetilerini en üst düzeye çıkarak iyi bir hayat yaĢamasını sağlamak 

olmalıdır. Bu bakıĢ açısı, eğitimin ve okulun hayatı bilgiye dönüĢtürme görevi 

olduğunu savunmaktadır.
125

 Duygu ve arzulardan ziyade akla bağımlı olan realizm, 

öğrenci merkezli eğitimden ziyade, içerik merkezli eğitime ağırlık vermek 

gerektiğini savunmaktadır.
126

 

 2.2.8.3. Natüralist Değerler Eğitimi 

 Natüralist görüĢe göre değerler insanların çevreyle etkileĢiminden doğarlar. 

Ġçgüdülerin baskı altında tutulmak yerine dile getirilmesinin gerekliliği üzerine duran 

natüralistler, değerler olgusunun kaynağının insan olduğunu savunurlar. Değer, 
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 A.e., s.136. 
122
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baĢkalarının kiĢiye yüklediği statü ve onura dayalı bir sosyal güven değil, doğal bir 

kendine güvenme ve kendini sevme olmalıdır.
127

 

 Bu görüĢün temel aldığı öğretim yaklaĢımı, tümevarım yaklaĢımıdır. 

Öğrencinin bizzat yaĢayarak ve yaparak öğrenmesinin, karĢılaĢtığı problemlere 

çözümler üretmesinin, duygularını geliĢtirmesinin, çevresiyle iletiĢime geçmesinin 

önemi büyüktür. Öğrencilerin geliĢim düzeylerine uymayan ve onların 

anlayamayacağı değerler öğretilmeye çalıĢılmamalıdır. Zaten bu anlayıĢa göre 

eğitimcilerin görevi bir Ģeyleri öğretmek değil, onlara aydınlık fikirler aĢılamaktır. 

Değerler eğitimi çocuk büyüyene kadar baĢlamamalıdır. Çocuk kendi inanç ve değer 

yargılarını kendi mantıki çıkarımlarıyla oluĢturmalıdır.
128

  

2.2.8.4. Pragmatist Değerler Eğitimi 

Değerlerin zamana, yere ve durumlara bağlı olarak değiĢkenlik 

gösterebileceğini savunan pragmatistlere göre evren sürekli olarak değiĢtiği için 

değerlerde buna bağlı olarak değiĢmelidir. Değerler göreceli olup, insanın kiĢisel ve 

sosyal geliĢimine yaptığı katkıya göre değerlendirilmelidir.
129

 Buna göre eğitimin 

amacı, çocuğun değiĢen dünyaya uyumunu sağlamaktır. Bir Ģeyin doğruluğu onun 

kiĢiyi tatmin etmesine ve pratik olarak fayda sağlamasına bağlıdır. Değerler 

dünyasının yaratıcısı insandır ve doğru olan değerler, bizi tatmin eden tamamlayıcı 

nitelik arz etmelidirler. Toplum ile ahlaki değerler eğitimi birbirlerini bu Ģekilde 

tamamlamalıdırlar.
130
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BÖLÜM 3 

ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERS 

MÜFREDATINDA AHLAK VE DEĞERLER EĞĠTĠMĠ

  

Bu bölümün amacı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye 

Kurulu’nun 31.03.2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. 

sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatını ahlak ve değerler eğitimi 

açısından incelemek ve değerlendirmektir. Ġlk bölümde ortaöğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi ders müfredatını, programın temel yaklaĢımı, vizyonu, yapısı, 

öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme baĢlıkları altında inceleyecek ve bu 

bölümlerde ahlak ve değerler eğitimine nasıl ve ne Ģekilde yer verildiğine 

değineceğiz. 

Ġkinci bölümde ise ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

müfredatının içeriğinde ahlak ve değerler eğitimine nasıl ve ne Ģekilde yer verildiğini 

inceledikten sonra öğretim basamaklarına göre kazanımları, etkinlikleri, yöntem ve 

teknikleri, kullanılan materyalleri genel olarak inceleyecek ve önceki bölümlerde 

değindiğimiz kuramlar ve yaklaĢımları dikkate alarak değerlendirmeler yapacağız.  

3.1. PROGRAMIN GENEL ÇERVESĠNDE AHLAK VE DEĞERLER 

EĞĠTĠMĠ 

 3.1.1. Programın Temel YaklaĢımı 

T.C. Anayasasının 24. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Din ve 

ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 

ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer 

alır. Bunun dıĢındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kiĢilerin kendi isteğine, 

küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.”1 ifadesine göre Din Kültürü ve 

                                                 

 Bu bölüm hazırlanırken “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programı 

Kılavuzu’ndan yararlanılmıĢtır.” MEB. Yay., Ankara, 2005, b.a. 
1
 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler?p3=24, 10 Mart 2011. 
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Ahlak Bilgisi dersi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında 

yer almaktadır. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı ilk olarak 1982–

1983 öğretim yılında uygulamaya konulmuĢtur ve “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” 

dersi adıyla liselerde haftada bir saat olarak okutulmaktadır.
2
 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı hazırlanırken 

öğrenciyi öğrenme ve bilgi üretme süreçlerinde etkin kılan program geliĢtirme 

yaklaĢımları ve din kültürü alanının bilimsel ölçütleri olmak üzere iki temel husus 

dikkate alınmıĢtır. Bu doğrultuda müfredatta temel alınan yaklaĢımlara, eğitimsel 

yaklaĢımlar ve dinbilimsel yaklaĢımlar olmak üzere iki ana baĢlıkta ayrıntılı olarak 

yer verilmiĢtir.
3
 

3.1.1.1.Eğitimsel YaklaĢım  

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yapılandırıcı 

yaklaĢım, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme gibi yaklaĢımlar dikkate alınmıĢtır. 

Yapılandırıcı yaklaĢıma göre öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, 

geliĢim düzeyini dikkate alma, etkili iletiĢim kurma, anlam kurma, uygulama ve 

değerlendirme önemli kavramlardır. Öğrenme sürecinde öğretmen rehberliğinde 

öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaĢıma ağırlık 

verilmektedir.
4
 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yapılandırıcı 

yaklaĢım, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme gibi yaklaĢımlar dikkate alınmıĢtır. 

Yapılandırıcı yaklaĢıma göre öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, 

geliĢim düzeyini dikte alma, etkili iletiĢim kurma, anlam kurma, uygulama ve 

değerlendirme önemli kavramlardır. Öğrenme merkezli öğrenmeyi temel alan 

yapılandırıcı yaklaĢım, öğrenme sürecinde öğrenci katılımına ve öğretmen 

rehberliğine ağırlık vermektedir. Bu bağlamda programda, kavramsal bir yaklaĢım da 

izlenmekte, ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili kavramların ve 

                                                 
2
 Mehmet Günaydın, “Din Kültürü ve Ahlak Öğretiminin Ġlköğretim ve Liselerde Zorunlu Ders 

Olmasına Prof. Dr. Hüseyin Atay'ın Katkıları,” Dinbilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, C.IX, 

No:1, 2009, s.301.   
3
 MEB, s.12. 
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iliĢkilerin geliĢtirilmesi vurgulanmaktadır. Programın odağında kavram ve kavram 

iliĢkilerinin oluĢturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. Kavramsal yaklaĢım, din 

ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin oluĢturulmasına daha çok zaman 

ayırmayı ve böylece kavramsal ve iĢlemsel bilgiler arasında iliĢkiler kurmayı 

gerektirmektedir. Benimsenen kavramsal yaklaĢımla, öğrencilerin somut 

deneyimlerinden, sezgilerinden dini ve ahlaki anlamlar oluĢturmalarına ve soyutlama 

yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmıĢtır. Bu yaklaĢımla dini ve ahlaki 

kavramların geliĢtirilmesinin yanı sıra, bazı önemli becerilerin (problem çözme, 

iletiĢim kurma, akıl yürütme vb.) geliĢtirilmesi de hedeflenmiĢtir. Öğrenciler aktif 

Ģekilde din ve ahlakı öğrenirken problem çözmeyi, çözümlerini ve düĢüncelerini 

paylaĢmayı, açıklamayı ve savunmayı, din ve ahlakı hem kendi içinde hem de baĢka 

alanlarla iliĢkilendirmeyi öğrenirler. Dolayısıyla sağlam, zengin dini ve ahlaki 

kavramlar oluĢtururlar.
5
 

 Bu programla, öğrencilerin din ve ahlakla ilgili konuları öğrenme sürecinde 

aktif katılımcı olmaları esas alınmaktadır. Din ve ahlak konularını öğrenme aktif bir 

süreç olarak ele alınmıĢtır. Programda, öğrencilerin araĢtırma yapabilecekleri, 

keĢfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaĢımlarını paylaĢıp 

tartıĢabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıĢtır. 

Ġfade edilen eğitimsel yaklaĢımın en önemli özelliklerinin öğrenci merkezli, 

öğrencinin bilgiyi hazır olarak almaktan ziyade keĢfetmelerini hedef edinen 

yapılandırıcı bir model sunmasıdır. Bu yaklaĢımın din ve ahlak öğretiminde ne kadar 

baĢarılı olacağı veya nasıl uygulanacağı tartıĢmalı bir konu olmuĢtur. Yapılandırıcı 

yaklaĢıma göre dinin doktrin, pratik vb. boyutlarından ziyade dini inançların bireyler 

ve toplum üzerindeki etkilerine değinmek daha yararlı olacaktır
.6 

3.1.1.2. Dinbilimsel YaklaĢım 

Müfredata konu edilen Ġslam dini ve diğer dinler hakkındaki bilgilerin nasıl 

ve hangi yaklaĢımla öğretileceği konusunda dinbilimsel yaklaĢım Ģu esasları göz 

                                                 
5
 MEB, s.12. 

6
 Recep Kaymakcan, “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Ġnceleme ve 

Değerlendirme Raporu”, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu GiriĢimi, Myra, Ġstanbul, 2007. 

s.22. 
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önünde bulundurmaktadır: Ġslam dini ile ilgili hususlarda Kur’an merkezli, 

mezhepler üstü ve birleĢtirici, Ġslam kaynaklı bütün dinsel oluĢumları kuĢatan, inanç, 

ibadet ve ahlak alanlarıyla ilgili değerleri belirlerken tüm Müslümanları birleĢtirici 

ortak paydalar üzerinde duran bir yaklaĢım sergilenecektir. Diğer dinlerle ilgili 

hususlarda ise bilimsel ve araĢtırmaya dayalı bilgiler ön planda tutulacaktır. Ayrıca 

diğer dinlerle ilgili dinler arası açılımlı bir yaklaĢımın hedeflendiği ve dersin tek bir 

mezhep veya doktrine dayalı olmayacağı belirtilmiĢtir.
7
 

Öğretim sürecinde aĢamalı bir yöntemin takip edileceği vurgulanmıĢ ve bu 

aĢamalar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: Ġlk aĢamada dinin ortak paydaları, daha sonra tarih 

boyunca ortaya çıkan farklı yorumlamalarla ilgili dini ve kültürel boyutta 

bilgilendirme, diğer dinlerle ilgili tasvir edici özellikler ve son olarak dinbilimsel 

yaklaĢıma uygun olan tüm dini ve ahlaki değerler öğretime konu edilecektir. Bu 

doğrultuda programın hazırlanmasında belli hedefler ve kazanımlar gözetilmiĢtir. 

Bunların içinde çalıĢmamızın kapsamıyla yakından iliĢkili olanları Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: Ġslam dininin, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, örf ve 

adetlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınarak Ġslam ahlak anlayıĢının, örf ve 

adetlerinin tanıtılması ve öğretilmesine ağırlık vermek. Öğrencilerin milli, ahlaki ve 

kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak ve ahlaki geliĢimlerini sağlıklı bir 

Ģekilde devam ettirebilmek. Öğrencilerin milli kimlikle birlikte evrensel değerleri de 

kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını 

yerine getiren, toplumsal sorunlara karĢı duyarlı olan bireyler olarak yetiĢmesini 

sağlamak. Kendini kültürünü ve dini doğru anlayan bireyler yetiĢtirmek. Öğrencinin 

kendine güven duygusunu geliĢtirmek. Öğrencileri manevi yönden sağlıklı bireyler 

olarak yetiĢtirmek. Dinin sadece bilgi olarak öğretilmesiyle yetinilmeyip, 

öğrencilerin aynı zamanda ahlaki erdemleri ve değerleri içselleĢtirmelerini 

sağlamak.
8
 

Dinbilimsel yaklaĢımın ifade edilen özelliklerini değerlendirecek olursak 

temel amacın, Ġslam dininin temel değerleri ve ortak yönlerini ön plana çıkararak 

bilgilendirmenin olduğunu görürüz. Ayrıca mezhepler üstü değerlere yer 
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verileceğinin ifade edilmesi öne çıkan bir baĢka unsurdur. Son olarak dinler arası 

açılımlı bir yaklaĢımın hedeflenmesi programın kapsayıcı niteliğini ortaya 

koymaktadır.  

3.1.2. Programın Vizyonu  

1. 21. yüzyılın çağdaĢ, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiĢ, temel 

demokratik değerlerle donanmıĢ, insan haklarına saygılı, yasadığı çevreye duyarlı, 

bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluĢturan, 

kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri geliĢmiĢ;
9
 

2. Ġnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini doğru 

anlayan ve yorumlayan; Ġslam dininin kültür, dil, sanat, örf ve adetler üzerindeki 

etkisini dikkate alarak Ġslam dinini ve bundan kaynaklanan ahlak anlayıĢı ile örf ve 

adetleri tanıyan; kendi dininden ve baĢka dinlerden olanlara karĢı anlayıĢlı 

davranıĢlarda bulunan, diğer dinleri tanıyan;
10

 

3. Milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, 

ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı geliĢen; üretken, haklarını ve 

sorumluluklarını bilen; Türkiye cumhuriyeti vatandaĢlarını yetiĢtirmek.
11

 

Bu ifadeleri çalıĢmamızın kapsamı açısından değerlendirecek olursak, 

öğrencilere verilecek olan ahlaki eğitimin, Ġslam dinine dayalı olması, milli, örfi, 

insani, kültürel ve demokratik değerlere bağlı kalınması gibi özellikleri taĢıması 

gerekmektedir. Programın vizyonunda göze çarpan diğer bir yön ise, Ġslam dininin 

ahlaki değerlerine bağlı kalınmakla birlikte diğer dinlere ve diğer dinlere mensup 

insanlara karĢı saygılı olan kapsayıcı bir anlayıĢın gözetilmesidir. Bu açıdan 

ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatının vizyonu, benimsetilmek 

istenen ahlaki değerler açısından evrensel bir nitelik taĢımaktadır.  

 

 

                                                 
9
  MEB, s.11. 

10
 MEB, s.11. 
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3.1.3. Programın Yapısı  

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı genel amaçlar, 

temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalardan 

oluĢmaktadır.
12

 

3.1.3.1. Genel Amaçlar 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında Türk milli 

eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak 38 adet genel amaç 

sıralanmıĢtır. Kılavuzda yer alan genel amaç maddelerinin hemen hepsini, inanç, 

ibadet, ahlak ve değerler öğrenme alanlarının üçüyle iliĢkilendirmek mümkündür. Bu 

maddelerden ahlak ve değerler öğrenme alanıyla iliĢkilendirilebilecek maddeleri Ģu 

Ģekilde sıralamak mümkündür: Ġslam’ın iman, ibadet ve ahlak esaslarını tanır. Kendi 

dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de 

saygı ve hoĢgörü çerçevesinde değerlendirir. Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun 

insan için vazgeçilmez bir öğe olduğu, her Ģeye karĢı sevgiyle ve olumlu 

yaklaĢılması gerektiği bilincine ulaĢır. Büyüklere saygı duymayı ve küçüklere 

sevgiyle yaklaĢmayı davranıĢ hâline getirir. Din ve ahlakla ilgili konularda akılcı ve 

eleĢtirel yaklaĢım sergiler. Dini ve ahlaki alandaki temel sorularına cevap arar. 

Toplumdaki dini ve ahlaki davranıĢları tanır. Öğrenilen ahlaki değerleri içselleĢtirir. 

Ġslam’ın barıĢ dini olduğunu benimser. Hayatın amaçsız olmadığını fark eder ve 

kendi hayatının amacını sorgular. Birlikte yaĢama ve hoĢgörü kültürünü özümser. 

Evrensel değerlere kendi dini bilgi ve bilinçleriyle katılır. Ġslam’ın medeni ve 

evrensel değerlerle örtüĢtüğünü fark eder.
13

 

Saydığımız bu amaçlardan bazılarını birden fazla öğrenme alanıyla 

iliĢkilendirmek mümkündür. Genel amaç ifadelerinin sonunda yer alan “tanıma, 

farkına varma,  benimseme, kavrama, sorgulama, sergileme, değerlendirme, davranıĢ 

haline getirme, vb. kavramlar” programın sonunda oluĢması beklenen davranıĢlara 

yani davranıĢçı yaklaĢımın görüĢlerine daha çok hitap etmektedir. Ġfadelerin süreci 

dikkate alarak sıralanması ise yapılandırıcı yaklaĢıma iĢaret etmektedir.  
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3.1.3.2. Temel Beceriler 

2005 yılında hazırlanmıĢ olan ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

müfredatının temel becerilere yer verdiği gözlenmektedir. Temel becerilerle, 

öğrencilerin öğrenme alanlarındaki geliĢimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın 

sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu 

kullanacakları temel beceriler kastedilmektedir. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi ders müfredatının içerdiği kazanımlarla öğrencilerde bu temel becerilerin 

geliĢmesinin sağlanacağı ifade edilmiĢtir.
14

 Programla ulaĢılması beklenen üst 

beceriler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: Ahlaklı ve hoĢgörülü davranma, eleĢtirel düĢünme, 

iletiĢim kurma, problem çözme, araĢtırma, karar verme, bilgi teknolojilerini 

kullanma, giriĢimcilik, metinler arasında anlam iliĢkisi kurma; kiĢisel ve sosyal 

değerlere önem verme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, çevre bilinci, 

öğrenmeyi öğrenme, kendini ifade etme tanıma, duygu yönetimi, sorumlu bir Ģekilde 

davranma, farklılıklara saygı, sosyal değiĢim, katılım ve is birliği, amaç belirleme, 

karĢılıklı bağımlılık, süreklilik, etkileĢim, zamanı ve mekânı doğru algılama, kendini 

ifade etme.
15

 

3.1.3.3. Değerler 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ders müfredatında belirtilen 

temel becerilerin yanı sıra, değerlerin öğretimi de ön plana çıkmaktadır.  Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi  ders müfredatında öğrencinin içselleĢtirmesi ön görülen değerler ise 

Ģöyle sıralanmıĢtır: Adil olma, aile kurumuna önem verme, bağımsızlık, bilimsellik, 

çalıĢkanlık, dayanıĢma, ölçülülük, yumuĢak huyluluk, güvenilir olmak, kanaat, 

cömertlik, sabır, samimiyet, güven, namuslu olmak, alçak gönüllülük, sözünde 

durmak, emanete riayet etmek, hakikat sevgisi, kardeĢlik, duyarlılık, doğruluk, 

dürüstlük, estetik duyarlılık, hoĢgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, 

saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik, paylaĢımcı olmak 

ve fedakârlık.
16
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2005 yılında hazırlanan müfredatın getirdiği en büyük yeniliklerden biri 

olarak değerler eğitimine doğrudan yer verilmesi zikredilebilir. Son yıllarda değer 

merkezli eğitim anlayıĢının önem kazanmasıyla müfredatta değerler eğitimine 

doğrudan yer verilmesi yakından iliĢkilidir. Değer odaklı eğitim anlayıĢının tartıĢtığı 

konulardan biri, değerlerin ders dıĢında okul kültürü içerisinde nasıl kazandırılacağı 

konusudur. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

büyük önem taĢımaktadır.
17

 Programda sıralanan değerlerin göze çarpan en önemli 

özelliği dini, kültürel, ahlaki ve milli değerlerin yanı sıra evrensel ve modern 

değerlere de yer verilmesidir.  

3.1.3.4. Öğrenme Alanları 

Öğrenme alanı, birbiri ile iliĢkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün 

olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapı olarak tanımlanmaktadır. Belli 

bir konunun ayrı eğitim basamaklarında sınıf seviyelerine uygun Ģekilde verildiği 

yapı olarak karĢımıza çıkan öğrenme alanları ünitelere ve konulara ayrılmıĢtır. Daha 

önce değindiğimiz amaç, beceri, değerler ve değineceğimiz kazanımların 

gerçekleĢmesini sağlamak için hazırlanan içeriğin hangi öğrenme alanlarında yer 

alacağı büyük önem arz etmektedir. Programın vizyonu ve hedeflerinde belirtilen 

ifadeler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularında hangi baĢlıklar altında 

sınıflandırılacağı ile ilgili iĢaretler vermektedir. Buna göre ortaöğretim Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yedi öğrenme alanı belirlenmiĢtir. Bunlar 

sırasıyla: Ġnanç, Ġbadet, Hz. Muhammed, Vahiy ve Akıl, Ahlak ve Değerler, Din ve 

Laiklik ve son olarak Din, Kültür ve Medeniyet alanlarıdır.
18

 

Her bir öğrenme alanı bir ya da birden fazla akademik disiplinin ilgi alanına 

girmektedir. Örneğin tezimizin kapsamıyla ilgili olan “Ahlak ve Değerler” öğrenme 

alanı Ahlak, Felsefe, Hukuk ve Din Felsefesi disiplinlerinin alanına girmektedir. 9. 

sınıftan baĢlayarak 12. sınıfa kadar kademeli olarak iĢlenen öğrenme alanları her 

sınıfta belli ünitelere ayrılmıĢtır. Her öğrenme alanıyla ilgili bir ünite bulunmaktadır. 
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 Recep Kaymakcan, “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Ġnceleme ve 

Değerlendirme Raporu”, s.27. 
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Bununla birlikte bazen bir ünite birden fazla öğrenme alanını içermektedir. Bu 

sebeple öğrenme alanına ait üniteler ve kazanımları, kendi üniteleriyle ya da 

ünitelerin kazanımlarıyla veya diğer öğrenme alanına ait ünitelerle ya da ünite 

kazanımlarıyla iliĢkilendirilmiĢtir. Örneğin “Ahlak ve Değerler” öğrenme alanına ait 

9. Sınıf  “Değerler ve Aile” ünitesinin 3. Kazanımı, “Din ve Laiklik” öğrenme 

alanına ait 9. sınıf “Laiklik ve Din” Ünitesinin 2. Kazanımıyla iliĢkilendirilmiĢtir. Bu 

tür iliĢkilendirmelere konuların açıklamalar kısmında dikkat çekilmiĢtir.
19

 

Bu noktada belirtilen öğrenme alanlarından tezimizin kapsamıyla doğrudan 

iliĢkisi olan “Ahlak ve Değerler” öğrenme alanının içeriğine kısaca değinmek yararlı 

olacaktır. Ahlakın “bir toplum içinde kiĢilerin benimsedikleri, uymak zorunda 

bulundukları davranıĢ biçimleri ve kuralları, değeri yüksek, yararlı ve manevi 

nitelikler”
20

 olarak tanımlandığı kılavuzda, ahlaki değerleri yerleĢtirmek ve yaymak 

için gelmiĢ olan dinlerle, ahlak ve değerler arasında sıkı bir iliĢki bulunduğu ifade 

edilmektedir.  Ġslam’ın, güzel ahlakı tamamlamak için ve insani değerleri yüceltmek 

için gönderildiğinin altı çizilerek din öğreniminde ahlak ve değerler alanının önemi 

vurgulanmıĢtır.
21

 

Ahlak ve değerler öğrenme alanıyla öğrencilere kazandırılmak istenenler din-

değer iliĢkisi, kiĢisel ve toplumsal geliĢim için değerlerin önemi, hak ve 

özgürlüklerin kullanımı, barıĢ içinde yaĢama, affetme ve bağıĢlama olarak 

sıralanmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin bu öğrenme alanıyla genel olarak değerlerin 

farkına varacağı, din-değer iliĢkisini yorumlayarak kiĢilik ve toplumsal geliĢimde 

değerlerin önemini kavrayacağı belirtilmiĢtir. Ahlak ve değerler öğrenme alanıyla 

hedeflenenler arasında Ģunlar da yer almaktadır: Öğrenciler hak ve özgürlüklerin 

birey ve toplum için önemini kavrar, onlara saygı duyar ve kul hakkı ihlallerine karĢı 

duyarlı olur. Devlete karĢı görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Aile içi görev ve 

sorumluluklarının bilincine varır ve Hz. Muhammed'in bu konudaki örnek 

davranıĢlarından modellemelerde bulunarak aile içi huzuru korumaya çalıĢır. Ġslam'ın 

barıĢ dini olduğunu ve barıĢa verdiği önemi kavrayarak ona uygun davranıĢlar 
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sergiler. Ġnsanın hata yapabilen bir varlık olduğunu ancak asıl erdemin yapılan 

hatadan dönmek, hata edeni ise bağıĢlamak olduğu bilincine varır. Bu öğrenme 

alanıyla öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler ise ahlaklı, sorumlu ve 

hoĢgörülü davranıĢ geliĢtirme, aile içi ve toplumsal barıĢı koruma olarak sıralanmıĢ 

ve bunun etkinliklerle destekleneceği ifade edilmiĢtir.
22

 

3.1.3.5. Kazanımlar 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı kılavuzunda 

kazanımlar, öğrenme sürecinin sonunda planlanmıĢ ve düzenlenmiĢ yaĢantılar 

sayesinde, öğrencilerin kazanması kararlaĢtırılan bilgi, değer, beceri ve tutumlar 

olarak ifade edilmiĢtir. Kazanımların öğrencilerin geliĢimleriyle öğrenme alanının 

özelliği göz önünde bulundurularak belirlendiği belirtilmiĢtir. Kılavuzdaki 

kazanımların öğrencilerin geliĢim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre 9. 

sınıftan 12. sınıfa kadar verilmiĢ olduğu, kazanımların yazılımında bir mantık 

bütünlüğünün gözetildiği savunulmaktadır.
23

 

Daha önceki müfredatlarda yer almayan kazanım ifadesi genellikle öğrenme 

çıktıları için kullanılan bir terminoloji olarak kabul edilmektedir. Bu ifadenin yeni 

müfredattaki öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yaklaĢımını yansıttığı 

savunulabilir.
24

  

3.1.3.6. Etkinlikler 

Etkinlik, hedef davranıĢlara ulaĢma amacıyla öğrenme öğretme sürecini 

zenginleĢtiren ve öğrenmelerin kalıcılığını arttıran sınıf içi ve sınıf dıĢı faaliyetler 

olarak tanımlanabilir. Öğrenciler, bilgiyi yapılandırmada her konuda, alana ya da 

öğrenene göre düzenlenmiĢ olan farklı etkinliklerde yer alırlar.
25

 Ortaöğretim Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında verilen etkinlikler birer öneri ve örnek 

niteliğinde sunulmuĢtur. Öğretmenin, bu etkinlikleri aynen kullanabileceği veya 
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ekleme ve çıkarmalar yapabileceği ifade edilmiĢtir. Farklı etkinlikler ekleyerek 

katkıda bulunabileceği ifade edilmiĢtir. Öğretmenlere, etkinlik hazırlarken etkinliğin 

hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat etmeleri tavsiye edilmiĢ 

ayrıca çevresel özelliklerle, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının da göz önünde 

bulundurmalarının önemi vurgulanmıĢtır. Etkinliklerin, öğrenci merkezli ve öğrenme 

sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak Ģekilde düzenlendiği 

savunulmuĢtur. Buna örnek olarak, öğrencinin sadece kitap okuyarak veya öğretmeni 

dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliĢtirmesi yerine sınıfta arkadaĢlarıyla 

tartıĢarak, görüĢlerini açıklayarak, sorgulayarak, baĢka arkadaĢlarına aktararak 

öğrenme sürecine etkin olarak katılması amaçlanması gösterilmiĢtir.  Öğrencilerin 

birbirleriyle ve öğretmenlerle karĢılıklı iletiĢime ve etkileĢime girmelerini, 

birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını, araĢtırma yapmalarını sağlayıcı 

etkinliklere de yer verildiği ifade edilmiĢtir.
26

 

3.1.3.7. Açıklamalar 

Kılavuzun açıklamalar bölümünde kullanılan semboller Ģunlardır: Önemli 

görülen noktaları belirtmek amacıyla “[!]”; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 

farklı öğrenme alanlarında yer alan ve birbirleriyle iliĢkili olan kazanımlarını 

belirtmek için “�"; ünitedeki kazanımlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını belirlemek 

amacıyla kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini göstermek için “�” ve 

ilgili konunun hangi sınırlar içerisinde iĢlenebileceğini göstermek için de “��” 

sembolü kullanılmıĢtır. 

3.1.4. Öğrenme-Öğretme Süreci 

Öğretim yöntem ve teknikleri, bireylerin hayat boyu öğrenme ve 

öğrendiklerini hayata geçirme aĢamasında önemi büyüktür.  Ortaöğretim Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedeflerin 

belirlendiği ve hedeflerin tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleĢtirmenin 

mümkün olmadığı ifade edilerek öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin düĢünmelerini, 

araĢtırmalarını, sorun çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden 
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yapılandırıp hayata geçirmelerini destekleyen yöntem ve tekniklerin iĢe koĢulması 

gerektiği vurgulanmıĢtır.
27

 

Müfredatta; aktif öğrenme, iĢ birliğine dayalı öğrenme, bağımsız öğrenme, 

öğrenmeyi öğrenme, sınıf dıĢında eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim gibi 

çeĢitli uygulama ve yaklaĢımlara ağırlık verildiği belirtilmiĢtir. Öğrencilerin 

müfredatta belirlenen kazanımları edinebilmesi için kullanılacak öğretim stratejileri 

ve öğrenme deneyimlerinin yapılandırıcı öğrenme yaklaĢımıyla yönlendirilmesi 

gerektiği ve öğrenme ortamları ile öğretim stratejilerinin de yapılandırıcı, aktif bir 

öğrenme sürecini yansıtması gerektiği savunulmuĢtur.
28

 

Müfredatla, öğrencilerin bilgileri yapılandırmaları ve yeni bilgiler üretmeleri 

amaçlanmıĢ bu sebeple öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreci 

katılımında aĢağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuĢtur: 

 Öğrenci, öğrenme amaçları ile yöntemlerini belirleme ve uygulama 

çalıĢmalarına katılır, etkinliklerde sorumluluk üstlenir.  

 Öğrenciler, sorunları çözer, edindiği bilgileri arkadaĢlarıyla paylaĢır 

ve bu yöntemle sürekli yeni bilgiler edinir.  

 Öğrenciler, bağımsız olarak öğrenir, bireysel tercihlerini, ilgilerini ve 

zihin becerilerini öğrenme sürecinde kullanır, öğrenmeyi öğrenir.  

 Öğretmen, öğrencinin iĢini kolaylaĢtırır ve kendi kendine öğrenmesini 

sağlar.  

 Öğretmen, öğrencilerin kaynaklara ulaĢmasına ve kaynaklardan 

yararlanmasına katkı sağlar.  

 Öğretmen, öğrencileri kendi kendilerine değerlendirmelerde 

bulunmaya özendirir.
29

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yer alan 

becerilerin kazandırılması sürecinde öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandırıcı ve 
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zihinsel hazırlıklarını sağlayıcı çalıĢmalara yer verileceği, bu amaçla, öğrencilerde 

ilgi ve merak uyandırma, sorgulama, dikkatini yoğunlaĢtırma ve canlı tutma, 

öğrenme amaçlarını, yöntemlerini belirleme ve ön bilgileri harekete geçirme gibi 

çalıĢmalar yapılacağı ifade edilmiĢtir.
30

 

Kılavuzda altı çizilen önemli bir husus ise öğretmenin öğrenme-öğretme 

sürecindeki rolünün değiĢiklikler arz etmesidir. Öğretmen merkezli bir eğitimden 

ziyade öğrencinin etkin kılındığı sınıflarda yapılacak olan öğrenme-öğretme 

sürecinin daha etkili olacağı savunulmuĢtur. Öğretmenin bu süreçte üzerine aldığı 

görev ise öğrencilere yol göstermek, önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda 

açıklama yapmak, fikir vermek, rehber olmak ve onların geliĢimlerini gözlemektir. 

Örneğin, öğretmen hangi öğretimsel iĢin yapılacağı ya da hangi kaynağa bakılacağı 

konusunda fikri olmayan öğrenciye çeĢitli iĢler ya da kaynaklar önerebilir. 

Öğrencinin geliĢmesinde sorunlarla karĢılaĢıldığında önlem almak da öğretmenin 

sorumluluğundadır. Burada söz konusu olan öğretmenin öğrenciye kendi kararlarını 

kabul ettirmesi ya da onun öğrenmesi ile ilgili kararları onun yerine alması değildir.  

 Öğretmen bilgi aktarıcı, karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme 

sürecine etkin katılımını sağlayarak öğrenmeyi kolaylaĢtırmalıdır. Bilgi ile öğrenci 

arasında arabuluculuk rolünü üstlenmelidir.
31

 

3.1.4.1. Din Öğretiminde Strateji, Yöntem ve Teknik Seçiminde 

Ġlkeler 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında verimli bir 

öğrenme-öğretme stratejisi geliĢtirmede ya da yöntem seçiminde Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersi öğretmeninin dikkat edeceği genel bazı ilkeleri Ģu Ģekilde 

sıralamıĢtır: 

 Öğrenme etkinlikleri/yaĢantıları, öğrenciler için anlamlı ve önemli 

olmalıdır. 

                                                 
30

 MEB, s.24. 
31

 MEB, s.25. 
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 Öğrenme etkinlikleri/yaĢantıları, öğrencilerin psiko-sosyal geliĢmiĢlik 

düzeyine ayrıca biliĢsel ve duyuĢsal geliĢim basamaklarına uygun 

olmalıdır.  

 Öğrenme etkinliklerinin desteklenmesinde, yöntem ve tekniklerin 

seçiminde öğrencilerin görüĢ ve önerileri değerlendirilmelidir.  

 Öğrenme, sonuçla birlikte sürece de yönelik olmalı ve öğrenci 

baĢarılarının değerlendirilmesinde, bireysel ayrılıklar ilkesinin etkin 

olduğu unutulmamalıdır.  

 Öğrenmede yalnızca bilgiyi aktarmak değil bilgiyi yeniden üretmek, 

yeni durumlara transfer etmek ve sentez yapmak temel amaç olarak 

alınmalıdır.   

 Öğrenme etkinlikleri, hem neyin ne kadar öğrenildiğini hem de nelerin 

neden öğrenilmediğini belirlemeye yönelik çok amaçlı bir anlayıĢla 

değerlendirilmelidir.  

 Etkinliklere öğrencilerin içsel varoluĢları ve özgünlükleri ile katılım 

desteklenmelidir.  

 Öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi, sadece öğrencilerin baĢarı 

düzeylerini sıralama ve sınıflamaya dönük bir anlayıĢla değil, 

öğrenme sürecinin psikolojik dinamikleri ile bireysel farklılıkları 

anlamaya ve değiĢik durumlara uyarlamaya yönelik etkinlikler dizisi 

olarak yapılandırılmalıdır.  

 Öğretmen, öğrenciye öğrenmeyi ve kendini Ģekillendirmeyi öğreten 

ipuçları vermelidir. BaĢka bir ifadeyle öğrenmeyi öğretmek, temel 

alınmalıdır.  

 Öğretmen, öğrenme etkinliklerinin desteklenmesi aĢamasında, 

öğrencilerine uygun fırsatlar sağlayarak onları güdülemeli; uygulama 

ve değerlendirme aĢamalarında ise pekiĢtireçler kullanarak 

öğrenmenin kalıcılığını artırmalı ve öğrenciye dönüt sağlamalıdır. Bu 
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bağlamda her öğrencinin sürece katılarak haz duyması ve öğretim 

sonuçlarına ulaĢmaktan dolayı doyum sağlaması, temel alınmalıdır.   

 Öğrenme; belli bir amaca yönelik olarak düzenlenmiĢ yaĢantılar 

yoluyla edinilen biliĢsel yeterlikleri, duyuĢsal özellikler ve psikomotor 

becerileri kapsar. Buna göre, öğrenme uygun yaĢantı örnekleriyle 

desteklenerek bireyin duygu, düĢünce ve hareketlerini bütünleĢtiren 

düzenli davranıĢ örüntülerinin anlatımıdır. Bu sebeple etkili bir 

öğrenme etkinliği, öğrencilerin katılımını gözeten bir anlayıĢla 

yapılandırılmalı, ayrıca onların beklenti ve gereksinimlerine dönük 

empatik bir duyarlık içinde yönetilmelidir. 

 Öğrenme, sosyal iliĢkiler bağlamında yaĢam boyu süren bir etkileĢim 

örüntüsüdür. Bu nedenle öğrenmenin belli bir mekân, zaman ya da 

program ile sınırlandırılamayacak nitelikte olan çok yönlü ve 

karmaĢık doğası üzerinde, bireyin içgörü kazanması temel alınmalıdır. 

Böylece birey, sosyal iliĢkiler içinde kendi yaĢantılarını çözümleme 

bilinci geliĢtirerek yaĢamını anlamlı etkinliklere yöneltebilir. Bu 

amaçla öğrencinin, olumlu bir benlik algısı ve kendilik bilinci 

geliĢtirmesi sağlanmalıdır.   

 Her insan, hayata etkin ve üretken bir biçimde katılarak kendini 

gerçekleĢtirmek ihtiyacındadır. Bu bağlamda insan doğası olumlu ve 

geliĢtirilebilir bir potansiyele sahiptir. Öğrenme-öğretme 

etkinliklerinde amaç, bireyin özerklik ve bütünlüğünü korumasını 

sağlayacak pekiĢtireçler sunarak kiĢisel ilgi ve beklentileri yönünde 

ilerlemesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle öğrenciler, katı program 

yapıları içinde belli hedeflere mutlaka ulaĢmak durumunda 

bırakılmamalı, bireysel özellik ve farklılıklarına saygı gösterilmelidir. 

 Öğrenme süreklilik ve birikimlilik özellikleri gösterir. Bu nedenle 

öğrenme etkinlikleri/yaĢantıları özelden genele, basitten karmaĢığa 

doğru akan, somuttan soyuta doğru geliĢen ve kendi içinde bütünlük 

gösteren etkinlikler dizisi olarak tasarlanmalıdır.  
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 Öğrenme, etkinliklerinin/yaĢantılarının iliĢkilendirilmesi için 

öğrenciye pozitif transfer yapma imkânı sağlanmalıdır. Bu amaçla 

öğrenci, önceki birikimlerinden yararlanabileceği problem durumları 

ile karĢı karĢıya bırakılarak, yaparak, yaĢayarak öğrenmesi ve 

bilgilerini yeni durumlara genellemesi için güdülenmelidir.  

 Öğrenme süreci, öğrenciler arasında yarıĢma ve rekabet gibi yıkıcı 

duyguları körükleyen bir anlayıĢla değil, paylaĢma, iĢ birliği ve 

dayanıĢma gibi insani bir atmosfer içinde yönetilmelidir. Bu bağlamda 

sınıfta demokratik bir öğrenme ortamı sağlanmalı ve öğrenciye her 

durumda kendini ifade edebilmesi için gerekli duygusal destek 

verilmelidir. Öğretmenin koĢulsuz sevgi ve güven veren kiĢiliği, 

öğrencinin kendini olumlu hedeflere yöneltmesinin güvencesidir. Bu 

yüzden öğretmen, öğrencileri çalıĢkan, tembel gibi kategorik ve 

önyargılı bakıĢ açılarıyla değerlendirmemeli, her bireyin kendi 

özgünlüğü içinde, eĢsiz ve biricik olduğunu kabul etmelidir.   

 Öğrenme-öğretme sürecinde sunulan pekiĢtireçler ile ipuçları, 

öğrencinin fiziksel, toplumsal ve psikolojik sağlığını koruyucu ve 

geliĢtirici nitelikte olmalıdır. Öte yandan doğru zaman ve içerikte 

sunulması gereken ipuçlarının, öğrencinin sosyal-kültürel ortamına ve 

bireysel özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir.
32

 

3.1.4.2. Yapılandırıcı Öğrenme YaklaĢımı 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı geliĢtirilirken 

yapılandırıcı, çoklu zekâ ve öğrenen merkezli yaklaĢımların esas alındığı 

belirtilmiĢtir. Bugünkü anlamıyla yapısalcılık, Piaget’in biliĢsel geliĢim ve bilginin 

oluĢumu ile ilgili çalıĢmalarına dayalı olarak geliĢtirilmiĢ bir öğrenme kuramı olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Yapılandırıcılıkta öğretimden daha çok öğrenme üzerinde 

durulmaktadır.
33

 Yapılandırıcılık, bireyin zihinsel yapılandırması sonucu gerçekleĢen 

                                                 
32

 MEB, s.33. 
33

 ġefik YaĢar, “Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci,” ANDÜEFD, C.VIII, No:1-2, 1998, 

s.69. 
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biliĢ temelli bir öğrenme yaklaĢımıdır. Öğrenen yeni bir bilgi ile karĢılaĢtığında, 

dünyayı tanımlamak, problemi yahut karĢılaĢılan durumu açıklamak için önceden 

oluĢturduğu kurallarını kullanır. Eğer önceden belirlediği kurallar karĢılaĢılan bu 

durumu açıklayamaz ise o zaman birey karĢılaĢılan bu durumu daha iyi açıklamak 

için yeni kurallar oluĢturur. Yeni bilgiler önceki öğrenilenlerle iliĢkilendirilerek 

yapılandırılmaktadır. Yapılandırma önceki öğrenilen bilgilerle sonraki öğrenilen 

bilgilerin bütünleĢtirilme sürecidir.
34

 Yapılandırıcı eğitimin en önemli özelliği, 

öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına, oluĢturmasına, yorumlamasına ve geliĢtirmesine 

fırsat vermesidir. Yapılandırıcı öğrenmede süreç, bilgiyi araĢtırma, yorumlama ve 

analiz etme, bilgiyi ve düĢündürme sürecini geliĢtirme ve son olarak geçmiĢteki 

yaĢantılarla yeni yaĢantıları bütünleĢtirme Ģeklinde iĢlemektedir.
35

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yapılandırıcı 

öğrenme yaklaĢımının ortaya koyduğu ilkeler Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: 

 Öğrenciler öğrenme ortamına ön bilgi ve inançlarla gelirler. Bunlar 

öğrenmeyi etkiler. 

 Öğrenme, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını 

gerektirir. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaĢımı esastır. 

 Bilgi ve anlayıĢlar birey tarafından kiĢisel ve sosyal olarak 

yapılandırılır. 

 Öğrenme, mevcut kavramlara eklemeler yapılması, mevcut 

kavramların geniĢletilmesi ve yeniden düzenlenmesi meselesidir. 

 Ġnsanlar dünyayı anlamlandırmaya çalıĢırken yapılandırdıkları yeni 

bilgileri değerlendirebilir, özümseyebilir, düzenleyebilir veya 

reddedebilirler. 

                                                 
34

 Cihad ġentürk, “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Yapılandırıcılık,” EğitiĢim Dergisi, No:23, 

Haziran 2009. 
35

 Hasan H. ġaĢan, “Yapılandırıcı Öğrenme,” YaĢadıkça Eğitim, No:74-75, 2002, s.1. 
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 Öğretme ile öğrenme arasındaki iliĢki her zaman doğrudan ve birebir 

değildir. Bilgi ve beceriler, öğretmenden öğrenciye bir paket olarak 

olduğu gibi aktarılmaz.
36

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı geliĢtirilirken esas 

alınan yaklaĢımlardan biri olarak çoklu zekâ kuramı zikredilmiĢtir. Bireyi merkeze 

alan yeni bir yaklaĢım olarak değerlendirilen Çoklu zekâ kuramı, Gardner tarafından, 

1983 yılında ilk basımı yapılan “Frames of Mind; The Theory of Multiple 

Intelligences” isimli kitapta izah edilmiĢtir. Çoklu zekâ kuramı, insanlardaki zekâya 

IQ temelli bakıĢ açısına karĢı gelen, zekânın çok parçalı olduğunu ifade eden, 

bireylerin öğrenme ortamına farklı öğrenme stilleriyle geldiklerini vurgulayan bir 

yaklaĢımdır. Çoklu zekâ kuramı, bireyi merkeze alarak zekâya çoklu bir yaklaĢımla 

bakar. Gardner’a göre zekâ; bir veya daha fazla kültürde değer bulan ürün ortaya 

koyabilme ve problem çözebilme becerisidir. Bu teoriye göre 8 farklı zekâ alanı 

bulunmaktadır. Bunlar; Sözel, Mantıksal, Görsel, Bedensel, Müziksel, Sosyal, 

KiĢisel ve Doğacı zekâ türleri olarak sıralanmıĢtır. Çoklu zekâ kuramının özellikle 

kavram öğretiminde öne çıkan bir yaklaĢım olduğunu söylemek mümkündür.
37

 

Müfredatın öğrenme yaklaĢımının yapılandırıcı ve öğrenen merkezli 

yaklaĢıma dayalı olduğu ifade edildiği için ders kitabının öğrencileri araĢtırmaya 

sevk edecek, problem durumları oluĢturup çözmeye teĢvik edecek, düĢünme 

becerilerini geliĢtirecek nitelikte olması gerekir. Müfredattaki bilgilerin, kavramların 

hazır olarak verilmeyip, resim, ayet, hadis, Ģiir gibi öğretim etkinlikleri ile 

öğrencilerin kendi kavramlarını oluĢturmaları, kendi kendilerine tanımlamalar 

yapmaları sağlanmalıdır. Yapılandırıcı ve öğrenen merkezli yaklaĢıma dayalı ders 

kitaplarında buluĢ yolu, araĢtırma vb. stratejilerinin kullanılması gerekmektedir.  

Buna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri din veya ahlak konusunda sadece 

bilgi veren ve bu bilgilere uygun öğrencilerin yetiĢtirildiği öğretim anlayıĢından 

çıkarılmaya çalıĢılmaktadır. 

 

                                                 
36

 MEB, s.27. 
37 Mustafa Serdar Köksal, “Kavram Öğretimi ve Çoklu Zeka Kuramı,” Kastamonu Eğitim Dergisi, 

C.XIV, No:2, Ekim 2006, s.475. 
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3.1.4.3. Din Öğretiminde ĠĢe KoĢulabilecek Stratejiler 

Öğrencilerin ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yer 

alan kazanımları edinebilmelerini sağlayabilmek için, yapılandırıcı öğrenme 

yaklaĢımına uygun öğretim stratejilerinin kullanılabileceği belirtilmiĢtir. Öğrenciyi 

fiziksel ve zihinsel olarak aktif kılabilecek öğretim stratejilerine ağırlık verilmesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır. EleĢtirel düĢünme, analiz etme ve değerlendirme gibi 

stratejilerle üst düzey becerileri uyarmanın ve geliĢtirmenin mümkün olacağı 

belirtilmiĢtir. Kazanımlara uygun öğrenim stratejilerinin belirlenmesinde 

öğretmenlerin belirleyici olduğu ifade edilmiĢ ve öğretmenlerin bu stratejileri 

belirlerken müfredatta değinilen öğrenme-öğretme anlayıĢlarını dikkate alması 

gerektiği vurgulanmıĢtır.
38

 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmene düĢen görevler Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: Öğrenmeye elveriĢli ve destekleyici bir ortam oluĢturma, öğrencilerin 

motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıklarını göz önünde 

bulundurma, öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgi ve inançlarını açığa çıkarma; 

öğrencilerin alternatif düĢüncüler üzerinde düĢünmelerini sağlama ve bu 

düĢüncelerini tartıĢmalarına değerlendirmelerine teĢvik etme, tartıĢma ve etkinlikleri 

öğrencileri kendilerinin yapılandırmasına yönlendirme, öğrencilere yapılandırdıkları 

yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatı verme, öğrencilerin bir olguyu 

açıklamak için hipotez kurma ve alternatif yorumlar yapabilme yeteneklerini teĢvik 

etmek.
39

 

Kılavuzda çeĢitli öğrenme deneyimlerini gerçekleĢtirebilmeleri için 

öğrencilere uygun öğrenme ortamlarının sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Öğrenci 

merkezli öğretim stratejileri olarak Ģunlar sıralanmıĢtır; rol yapma, proje, bağımsız 

çalıĢma, küçük grup tartıĢması, kütüphane taraması, okul gezisi, sorgulama, 

programlandırılmıĢ öğrenme, iĢbirliğine bağlı öğrenme, keĢfetme, kiĢiselleĢtirilmiĢ 

öğrenme sistemleri, drama, program temelli öğrenme ve oyun oynama. Öğrenciler 

onlara ne söylendiğinden çok, kendi yaptıklarında açığa çıkan kavramları daha iyi 

hatırlayıp daha kolay öğrenirler. Öğretmen, etkinliklerdeki bilgileri aktarırken veya 

                                                 
38

 MEB, s.27. 
39
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açıklarken onları daha üst düzeydeki düĢüncülerle iliĢkilendirerek rehberlik 

etmelidir.
40

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında geçen beceri, 

bilgi ve kavramların kazanımında etkinliklere temel oluĢturabilecek bazı 

uygulamalar ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: Örnek olay analizi, sonuç çıkarma, geri 

plandaki düĢünceleri bulma, slogan bulma, reklam hazırlama, Ģiir-hikaye yazma, 

görsel imge oluĢturma, önem sırasına koyma, baĢlık bulma, sınıflama, örnekleme, 

kendini değerleme, yordama yatma, bulmaca, dramatizasyon, tavsiyede bulunma, 

karĢılaĢtırma, problem çözme, görüĢme yapma, alan gezileri, kavram haritası 

oluĢturma, kanıtlama, beyin fırtınası ve akrostiĢ tekniği.
41

 

Kılavuzda tüm bu uygulamalarla birlikte, empati kurma, değerlendirme, 

benzetim, günlük yaĢamla iliĢkilendirme, not alma, görüĢ tarama, gözlem, 

formülleĢtirme, haber toplama, önceki düĢündükleriyle karĢılaĢtırma, bildikleriyle 

bağ kurma, dosya oluĢturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, 

çalıĢma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluĢturma ve sınama, yıllık hazırlama, 

tersinden düĢünme, anlaĢma imzalama, pandomim, öğrendiklerini listeleme, proje, 

gazete çıkarma, yeniden yazma gibi uygulamalar etrafında öğretim etkinlikleri 

sıralanmıĢtır.
42

 

Kılavuzda sıralanan öğretim stratejilerinin tamamı yapılandırıcı yaklaĢıma 

uygun olan etkinlikleri kapsamaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak 

katılımını sağlayacak uygulamalarla ezberci öğrenme yaklaĢımından uzak durulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Öğrenme sürecinde öğrenme ortamının düzenlenmesinin önemi 

vurgulanmıĢ ve bu ortamın sağlanmasında öğretmene düĢen rolün büyük olduğu 

ifade edilmiĢtir. Örnek olarak sıralanan hemen tüm uygulama, etkinlik ve öğretim 

stratejileri açıklanarak öğretmene yol gösterici olmuĢtur. Bununla birlikte kılavuzda 

yer alan tüm beceri ve kazanımların yapılandırıcı öğrenme yaklaĢımına uygun 

öğretim stratejileriyle edinilip edinilemeyeceği tartıĢmalı bir konu olmuĢtur. 

                                                 
40

 MEB, s.48. 
41

 MEB, s.48-49. 
42

 MEB, s.31. 
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3.1.5. Ölçme ve Değerlendirme 

Değerlendirme, öğrenme ve öğretmenin etkililiğini belirlemek amacı ile 

yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, 

sistematik bir süreçtir. Öğrenme, öğretme ve planlamayı doğrudan etkileyen ve 

eğitim sisteminin temel öğelerinden biri olan değerlendirme, din kültürü ve ahlâk 

bilgisi dersi öğretiminde farklı Ģekillerde kullanılabilir. Bunlar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

 Öğrencilerin din ve ahlak konularındaki öğrenme durumlarını teĢhis 

ederek ders müfredatında belirtilen kazanımların edinim düzeyini 

belirleme, 

 Öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirebilmek amacı ile dönüt sağlama, 

 Öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, 

  Velilere, çocuklarının öğrenmesi ile ilgili bilgi sağlama, 

 Öğrenme-öğretme stratejilerinin ve program içeriğinin dengeliliği ve 

etkililiğini izleme.
43

 

Müfredatta öğrenme-öğretme stratejilerinin yanı sıra değerlendirme ile ilgili 

anlayıĢında öğrenci merkezli alana kaydığı görülmektedir. Bu nedenle geleneksel 

ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yanı sıra öğrenen merkezli ölçme ve 

değerlendirme tekniklerine ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir.
44

 Ortaöğretim 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı kılavuzunda yer alan tablo geleneksel ve 

alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini göstermektedir.  
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Tablo1: Geleneksel ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri 

Geleneksel Teknikler Alternatif Teknikler 

Çoktan seçmeli testler  Performans değerlendirme 

Doğru yanlıĢ soruları  Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 

EĢleĢtirme soruları  Kavram haritaları 

Tamamlama (boĢluk doldurma) soruları  YapılandırılmıĢ grid 

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Dereceleme ölçekleri 

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Proje 

Soru cevap GörüĢme 

 Yazılı raporlar 

 Gösteri 

 Poster 

 Grup ve/veya akran değerlendirmesi 

 Öz değerlendirme 
 Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.32. 

Tabloda belirtilen alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri geleneksel 

yöntemlere nazaran daha gerçekçi ve öğrenci merkezli olarak ifade edilmiĢtir. 

Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleriyle sadece öğrenme ürününün değil 

öğrenme sürecinin de değerlendirildiği ifade edilmiĢtir.
45

 

Ayrıca kılavuzda alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanmasına 

yönelik olarak bazı hususlara dikkat çekilmekte ve bu manâda Ģu açıklamalar 

yapılmaktadır: Alternatif teknikler daha özneldir. Yani, değerlendiren kiĢinin, 

öğrencinin sunduğu esere (yazı, proje, poster, vs.) bakarken ne aradığı ve ne ölçüde 

gördüğü önemlidir. Tıpkı bir sanat eserinin değerlendirilmesi gibi öğrencilerin 

öğrendiklerini göstermek amacıyla ortaya koyduğu eserler de farklı bakıĢ açılarına 

göre farklı değerlendirilebilir. Bir anlama birliği sağlamak için öğrencilere en baĢta 

eserlerinin hangi ölçütlere göre değerlendirileceğinin bir dereceleme ölçeği (rubrik) 

vasıtası ile bildirilmesi gerekir. Bu dereceleme ölçekleri hazırlanırken amaç, her 

öğrenciyi tıpa tıp aynı eserler üretmeye zorlamak değil, tam aksine onların özgün 

düĢünce üretme yeteneklerini bastırmadan öğrenme ve öğretme amaçlarına uygun 

süreçleri yaĢayarak ve uygulayarak kendilerini en iyi Ģekilde ifade etmelerine ve 

değerlendirmecilerin de esere daha nesnel yaklaĢabilmelerine zemin hazırlamaktır. 

Bundan dolayı bu programın uygulanmasında baĢarıya ulaĢılabilmesi için 
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 MEB, s.33. 
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dereceleme ölçeklerinin her bir değerlendirme etkinliği için öğrenci ve/veya velileri 

ile zamanı geldiğinde paylaĢılacak tarzda oluĢturulması Ģarttır.
46

 Kılavuzda sıralanan 

alternatif ölçme tekniklerinin bazılarıyla ilgili açıklamalar ve değerlendirmelere 

değinilerek öğretmenlere kısa bilgiler verilmiĢtir. Hem öğrencinin kendini 

değerlendirmesi için hem de öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi için değiĢik 

ölçme aracı örneklerine ayrıntılı olarak değinilmiĢ ve böylece çeĢitlilik arttırılmıĢtır. 

 3.2. ÖĞRETĠM BASAMAKLARINA GÖRE AHLAK VE 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

Bu bölümde ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatını öğretim 

basamaklarına göre ahlak ve değerler eğitimi açısından inceleyip değerlendirmeye 

çalıĢacağız. 9., 10., 11, ve 12. sınıf müfredatındaki ahlak ve değerler öğrenme 

alanında yer alan ünite açılımları, etkinlik örnekleri, açıklamalar tablosu ve 

kazanımları tek tek ele alıp açıklamalar yapmaya gayret edeceğiz. Ayrıca programın 

özel amaçlarıyla ve öğretim yaklaĢımlarıyla bağlantılar kurarak konuya kapsamlı bir 

bakıĢ açısı kazandırmaya çalıĢacağız. Ahlak ve değerler eğitimi ile ilgili ele alınan 

konuların müfredat içerisindeki yoğunluğu ve öğrencinin geliĢim seviyesi ile 

uygunluğu değerlendirmeye çalıĢacağımız diğer bir unsur olacaktır. Yapacağımız 

incelemeler sonucunda doğru ve yerinde değerlendirmeler yapabilmek için daha önce 

bahsi geçen ahlak ve değerler eğitim ve öğretiminde uyulması gereken ilkeleri, 

kullanılabilecek yöntemleri ve ahlaki geliĢim kuramlarını dikkate almaya çalıĢacağız.  

Yapacağımız değerlendirmeler sonucunda ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

müfredatındaki “Ahlak ve Değerler” öğrenme alanının içeriğiyle ilgili eksikliklerin 

giderilmesi için, ileride hazırlanacak muhtemel müfredatlara katkıda bulunma 

amacını gerçekleĢtirmeye çalıĢacağız. 
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3.2.1. 9. Sınıf Ders Müfredatında Ahlak ve Değerler Eğitimi 

3.2.1.1. 9. Sınıf 5. Ünite “Değerler ve Aile” Ünitesinin Ġçerik 

Açısından Değerlendirilmesi

 

Tablo 2: 9. Sınıf “Değerler ve Aile” Ünitesi Ġçerik Tablosu 

DEĞERLER VE AĠLE  

 

1. Değer Nedir ve Nasıl OluĢur? 

2. Değerlerin OluĢumuna Dinin Etkisi 

2.1.Örf ve Adetlerin Dinle ĠliĢkisi 

2.2.Ahlakî Değerlerin Dinle ĠliĢkisi 

3. KiĢilik GeliĢiminde Değerlerin Etkisi 

4. Toplumu BirleĢtiren Temel Değerler 

4.1. Vatan ve Ülkü Birliği 

4.2. Bayrak ve Ġstiklâl Marsı 

4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık 

4.4. Ġnsan Haklarına Saygı 

4.5. Millî Seciye Kavramı ve Atatürk 

5. Aile Toplumun Temelidir. 

6. Dinler Evliliğe Önem Verir. 

7. Kuran’dan ve Hz Peygamber’den Aile ile Ġlgili Öğütler 

7.1. Ailenin Kurulması ve Korunması ile Ġlgili Öğütler 

7.2. Aile Ġçi ĠletiĢim ile Ġlgili Öğütler 

7.3. Aile Ġçi Görev ve Sorumlulukla Ġlgili Öğütler 

7.4. Hısım ve Akrabalarla Ġlgili Öğütler 

  
 Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.78. 

Değerlendirme: 

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının “Ahlak ve Değerler” 

öğrenme alanıyla ilgili “Değerler ve Aile” ünitesinde öncelikle değer kavramına 

ayrıntılı olarak yer verilmiĢ daha sonra değerlerin oluĢumunda etkili olan faktörler 

aile, eğitim, çevre, arkadaĢ ve din olarak sıralanmıĢ ve özel olarak dinin etkisi 

üzerinde durulmuĢtur. Örf ve âdetlerle, ahlaki değerlerin dinle iliĢkisine yer 

verildikten sonra kiĢilik geliĢiminde değerlerin etkisinden bahsedilmiĢ ve vatan, ülkü 

birliği, bayrak ve istiklâl marĢı, hürriyet ve bağımsızlık, insan haklarına saygı, milli 

                                                 

 Bu bölüm hazırlanırken “9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitabı’ndan” yararlanılmıĢtır.” 

MEB Yay., Ġstanbul, 2010. 
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seciye kavramı ve Atatürk gibi temel değerlerimiz sıralanmıĢtır. Son olarak değer 

oluĢumunda ve geliĢiminde önemli etkisi olduğu savunulan evlilik ve aile kurumuna 

çeĢitli dinlerden ve özellikle Ġslam’dan yola çıkarak değinilmiĢtir.  

Ġslam dininin, dini ve ahlaki değerlerle birlikte, aile ve evlilik kurumuna 

verdiği değer göz önüne alındığında, ünite konularının ahlak ve değerler eğitimi 

açısından önemli bir iĢlevi yerine getirmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ġslam diniyle 

yetinilmeyip diğer dinlerinde konuya yaklaĢımına yer verilmesi ilgili bölümün 

programın temel amaçlarıyla uyumlu olduğunu göstermektedir.  

Değerler ve aile ünitesi iĢlenirken sık sık, düĢünme, tartıĢma, örneklendirme, 

araĢtırma, yorumlama, değerlendirme ve slogan oluĢturma gibi öğretim yöntemlerine 

baĢvurulmuĢtur. Konular genellikle ayetler ve hadislerden örnekler verilerek 

açıklanmıĢtır. Ġçerik, çeĢitli okuma parçaları, Ģiirler, özlü sözler ve görsel Ģemalarla 

zenginleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu durum müfredat kılavuzunda yer alan ve 

kullanılması öngörülen öğretim yöntem ve teknikleri karĢılamaya yönelik olumlu bir 

adım olarak kabul edilebilir.   

Son yıllarda gittikçe önem kazanan değer kavramı beraberinde değerler 

eğitimine olan ilgiyi arttırmıĢtır. Bunun sonucunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

kitabında da görmek mümkündür. Zira üniteyle ilgili göze çarpan en önemli özellik 

%22’lik oranla bu bölüme diğer ünitelere nazaran daha çok ve ayrıntılı olarak yer 

verilmesidir.   
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3.2.1.2. 9. Sınıf 5. Ünite: “Değerler ve Aile” Ünitesinin Etkinlikler 

ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi 

 
Tablo 3: 9. Sınıf “Değerler ve Aile” Ünitesi Kazanım ve Etkinlik  

Tablosu 

KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Değerleri oluĢturan süreçleri 

sıralar ve kendi değerlerini fark 

eder. 
2. Bulunduğu çevre ve 

toplumdaki ahlâkî değerleri 

gözlemleyerek bunlara dinin 
etkileri ve katkılarına yönelik 

çıkarımlarda bulunur. 

3. Ahlâkî değerlerin dinle 
iliĢkisini açıklar. 

4. Dinî değerleri doğru anlamanın 

önemini açıklar. 
5. KiĢilik geliĢiminde dinî ve 

ahlâkî değerlerin etkisini 
açıklar. 

6. Kendi değerleri ile eylemleri 

arasında iliĢki kurar. 
7. Toplumu birleĢtiren vatan, ülkü 

birliği, bayrak, Ġstiklâl MarĢı, 

hürriyet, bağımsızlık ve insan 

haklarına saygı gibi temel 

değerleri fark ederek bu 

değerleri korumaya özen 
gösterir. 

8. Ailenin, toplumun temeli 

olduğunu fark eder ve birey 
için önemini kavrar.  

9. Dinlerin evliliğe verdiği önemi 

örneklerle açıklar. 
10. Ailenin kurulması, korunması 

ve aile içi etkileĢim ile ilgili 

Kur’an’ın ve Hz. 
Muhammed’in öğütlerinden 

örnekler verir. 

11.  Ailenin kurulması, korunması 
ve aile içi etkileĢimle ilgili 

sorunları gözlemleyerek çözüm 

önerileri geliĢtirir. 
12.  Aile içi görev ve 

sorumluluklarını yerine getirme 

bilinci taĢır. 
13.  Kur’an’ın öğütleri ve Hz. 

Peygamberin örnek  

davranıĢları çerçevesinde 
hısım, akraba ve komĢularla 

iliĢkilerin geliĢmesine, 

toplumsal birlik ve huzurun 
sağlanmasına katkıda bulunur. 

 

 Değerlerimizi fark ediyoruz: Çanakkale ve KurtuluĢ 
SavaĢı’nı konu edinen bir film izlenir. Filmde hangi 

değerlerin yer aldığı belirlenir ve bu değerlerin toplum 

bütünlüğüne katkılarının neler olduğu tartıĢılır. (1, 2 ve 6. 
kazanımlar). 

 Değerlerimiz hayatımızda ne kadar var? 

Öğrencilerden yakın çevresindeki değerleri gözlemlemeleri 
istenir, değerler ve din iliĢkisi çerçevesinde bir 

kompozisyon yazdırılır. Yazılan kompozisyonlar sınıfta 

okunur (1, 2, 5 ve 6. kazanımlar). 
 Atatürk ve değer: Atatürk’ün örf, adet ve ahlâkla ilgili 

sözleri araĢtırılır. Bu sözlerdeki mesajların neler olabileceği 

tartıĢılır (3. kazanım). 
 Kur’an ve değer iliĢkisi: “Saf” suresindeki “Ey iman 

edenler! Yapmayacağınız Ģeyleri niçin söylüyorsunuz?” 
ayeti göz önünde bulundurularak değerler ile eylemler 

arasında iliĢki kurulur (5. kazanım). 

 Otobüsteki yolculuk: Otobüste gençlerin yaĢlılara yer 
vermediği durum ile ilgili drama çalıĢması yapılır. Böyle bir 

durumda drama çalıĢmasındaki kahramanların nasıl 

davranması gerektiğinden hareketle, gençlerin nasıl 

davranması gerektiği sonucuna ulaĢılır. UlaĢılan sonuç 

doğrultusunda drama çalıĢması tekrarlanır. Büyüklere saygı 

ile ilgili ayet ve hadislerle konu desteklenir (1, 2, 4, 5 ve 6. 
kazanımlar).  

 Aile ve mutluluk: (bk. s.153) Mutlu bir aile yapısı ile 

ilgili düĢüncelerini öğrencilerin çoklu zeka alanlarına 
uygun olarak ifade etmeleri sağlanır (7-10. kazanımlar). 

 Bir gün biz de:.. (bk. s.156) Öğrencilerle birlikte yakın 

çevrede bulunan hayır kuruluĢu, yaĢlı merkezi ve kimsesiz 
çocukların barındığı mekânlar (küçük hediyeler de 

götürülerek) ziyaret edilerek orada bulunanlarla konuĢmalar 

yapılır. Bu konuĢmalar ve gözlem sonuçları sınıf ortamında 
değerlendirilir (7-10. kazanımlar). 

 Misafirimiz var : Sınıfa bir anne-baba davet edilir. 

Anne-babaların çocuklarından, çocukların da anne-
babalarından beklentilerine yönelik sohbet edilir. UlaĢılan 

sonuçlardan bir anlaĢma metni oluĢturulur (10. kazanım). 

 Nasıl bir aile istiyorum: Öğrencilerden gelecekte nasıl 
bir aile kurmak ve devam ettirmek istedikleri ile ilgili bir 

kompozisyon çalıĢması yapması istenir ve yazılan 

kompozisyonlar sınıfça değerlendirilir (7-10. kazanımlar). 
 Ġslâm ve Aile Kurumu: Ġslâm’ın aile kurumuna verdiği 

önemi dile getiren ayet ve hadislerden sunu hazırlanır (7-

10. kazanımlar). 
 Kur’an’da akrabalık: Ġslâm’ın akrabalığa verdiği 

önemi vurgulayan ayet mealleri tahtaya yansıtılarak, bu 

çerçevede akrabalarımızla olan iliĢkilerimiz gözden geçirilir 
(12. kazanım). 

 

 

 Bu ünitenin 3. 

kazanımı ile “Atatürk 

ve Din” ünitesinin 2. 

kazanımı iliĢkilendirilir. 

 

[!] Bu ünitede, 
toplumda değer olarak 

kabul edilen hususlar 

ele alınırken, dinin 
temel değerleri ile 

uygunluk içinde olup-

olmadığı hususuna 
dikkat çekilir. 

 
[!] Öncelikle verilecek 

değerler; aile birliğine 

önem verme, 
dayanıĢma, duyarlılık, 

hoĢgörü, saygı, sevgi, 

sorumluluk, 
vatanseverlik, güven. 

 

[!]Öncelikle verilecek 
beceriler; iletiĢim, 

problem çözme, ahlâklı 

ve hoĢgörülü olma, 
kendini tanıma, 

karĢılıklı bağımlılık. 

[!] Bu ünitede 
değerlerin oluĢumunda 

dinin yeri, önemi ve 

özellikle aile 
kurumunun önemi 

vurgulanır. 

 
 Bu ünitede; tartıĢma, 

açık uçlu sorular, 

çoktan seçmeli, boĢluk 
doldurmalı testler, proje 

değerlendirme ölçeği, 

öz değerlendirme 

formu, gözlem formu, 

grup değerlendirme 

formu kullanılarak 
değerlendirme 

yapılabilir 

 Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.49. 
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Etkinlik: Değerlerimizi Fark Ediyoruz 

Kazanım:  

1. Değerleri oluĢturan süreçleri sıralar ve kendi değerlerini fark eder. 

2. Bulunduğu çevre ve toplumdaki ahlaki değerleri gözlemleyerek bunlara

 dinin etkileri ve katkılarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 

6. Kendi değerleri ile eylemleri arasında iliĢki kurar. 

Konuyla ilgili “Çanakkale ve KurtuluĢ SavaĢı’nı konu edinen bir film izlenir. 

Filmde hangi değerlerin yer aldığı belirlenir ve bu değerlerin toplum bütünlüğüne 

katkılarının neler olduğu tartıĢılır” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik, nitelikli 

materyal kullanımı açısından olumlu özellik taĢımaktadır. Ancak böyle bir filmin 

kısıtlı bir ders saati içinde birlikte izlenerek tartıĢmaya açılması pek mümkün 

olmayabilir. Mümkün olduğu bir durumda bile ne kadar verimli olabileceği tartıĢılır. 

Film izlendikten sonra üzerine tartıĢma imkânı bulacak ve filmdeki değerleri 

sıralayacak yeterli süreyi bulmak zor görünmektedir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımların bu kademedeki öğrencilerin geliĢim 

seviyelerine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Bu yaĢlardaki öğrenciler ahlaki 

değerleri toplumun tüm bireyleri tarafından kabul edilen ilkelerle açıklayacağından, 

değerleri oluĢturan süreçleri doğru bir Ģekilde sıralayabilecektir. Toplum tarafından 

kabul görmüĢ değerler vasıtasıyla kendi değerlerinin kolaylıkla farkına 

varabilecektir. Bu seviyedeki öğrenciler bu değerleri gözlemleyebilme ve bunlarla 

ilgili çıkarımlarda bulunma yeteneğine sahiplerdir. Kendi değerlerinin farkına 

varabilen öğrencinin eylemleriyle değerleri arasındaki iliĢkiyi kurabilmesi de zor 

olmayacaktır. Bu nedenle belirtilen tüm kazanımlar, öğrencilerin yeteneklerine, 

seviyelerine, ilgi ve becerilerine uygun olarak hazırlanmıĢtır.  

Kazanımlar verilen örnek etkinlikle iliĢkilendirilerek incelendiğinde farklı 

değerlendirmeler yapılabilir. Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımların 

gerçekleĢtirilebilmesi için etkinlik sürecine eklemelerde bulunulması gerekmektedir. 

Örneğin izlenecek filmde yer alan değerler sıralanabilir, öğrencilerin filmdeki 

değerlerle kendi çevrelerinde gözlemledikleri değerleri karĢılaĢtırmaları istenebilir. 
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 Öğrencilerin filmde geçen değerlerden yola çıkarak kendi değerlerini 

zikretmeleri ve bu değerlerle davranıĢları arasında uyumu dile getirmeleri istenebilir. 

Bu ve benzeri yöntemlerle zenginleĢtirilebilecek olan etkinliğin verilen kazanımları 

gerçekleĢtirmesi sağlanabilir. Ayrıca etkinliğin, kılavuzda yer alan 7. kazanımla 

iliĢkilendirilmesi de uygun olacaktır.  “Toplumu birleĢtiren vatan, ülkü birliği, 

bayrak, Ġstiklâl Marsı, Hürriyet, bağımsızlık ve insan haklarına saygı gibi temel 

değerleri fark ederek bu değerleri korumaya özen gösterir” ifadelerinin örnek 

etkinliğe daha uygun olduğunu söylemek mümkündür. 

Etkinlik: Değerlerimiz Hayatımızda Ne Kadar Var? 

Kazanım:  

1. Değerleri oluĢturan süreçleri sıralar ve kendi değerlerini fark eder. 

2. Bulunduğu çevre ve toplumdaki ahlaki değerleri gözlemleyerek bunlara

 dinin etkileri ve katkılarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 

5. KiĢilik geliĢiminde dini ve ahlaki değerlerin etkisini açıklar.  

6. Kendi değerleri ile eylemleri arasında iliĢki kurar. 

Konuyla ilgili “Öğrencilerden yakın çevresindeki değerleri gözlemlemeleri 

istenir, değerler ve din iliĢkisi çerçevesinde bir kompozisyon yazdırılır. Yazılan 

kompozisyonlar sınıfta okunur.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik konuya uygun 

olarak seçilmiĢtir. Ayrıca kılavuzda yer alan öğretim stratejilerini karĢılamaktadır. 

Etkinlik, yapılandırıcı öğrenme kuramının “yaparak-yaĢayarak öğrenme” ve 

“öğrencilerin sürece aktif katılımı” ilkelerine uyumluluk arz etmektedir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen 1, 2 ve 6. kazanımlarla ilgili değerlendirmeleri bir 

önceki etkinlikte yapmıĢtık. ĠliĢkilendirilen 5. kazanımla ilgili Ģu değerlendirmeleri 

yapmak mümkündür: 5. kazanımda öğrencilerin kiĢilik geliĢiminde dini ve ahlaki 

değerlerin etkisini açıklayabileceklerine değinilmiĢtir. Kazanımı ahlaki geliĢim 

kuramları çerçevesinde incelediğimizde, bu seviyedeki öğrencilerin kiĢilik 

geliĢimlerine etki eden unsurları bildiklerini ve genellikle bu unsurların kendilerinin 

seçimleri doğrultusunda belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu seviyedeki öğrenciler bu 

seçimleri yaparken genellikle toplumsal onayı gözetirler. Bu nedenle toplumda 
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yerleĢen dini ve ahlaki değerlerin kiĢilikleri üzerindeki etkilerini kolaylıkla 

açıklayabileceklerdir. Açıklamalarımızdan yola çıkarak, belirtilen kazanımların 

öğrencilerin seviyelerine uygun olduğunu söylemek mümkündür. 

Kazanımlar verilen örnek etkinlikle iliĢkilendirilerek incelendiğinde; 

etkinliğin 1 ve 2 numaralı kazanımlarla doğrudan iliĢkilendirilmesinin mümkün 

olduğunu görürüz. Etkinliği 5 ve 6 numaralı kazanımlarla iliĢkilendirebilmek için, 

kompozisyon konusuna dini ve ahlaki değerlerin kiĢilik üzerine etkisi ve değerler ile 

eylemler arasındaki iliĢkinin önemi eklenebilir. Bununla birlikte etkinliğin farklı 

yöntem ve tekniklerle zenginleĢtirilmesi daha uygun olacaktır. Örneğin 5. kazanımla 

ilgili öğrencilerin kiĢilik geliĢimine etki eden dini ve ahlaki değerlerle ilgili örnekler 

vermeleri istenebilir. Verilen örnekler listelenerek değerlendirilir. Daha sonra 

öğrencilerden kendi değerlerini listelemeleri ve bu değerlere uygun hareket edip 

etmediklerini sorgulamaları istenebilir. Konuyla ilgili uygun bir çalıĢma kâğıdı 

hazırlanarak etkinlik zenginleĢtirilebilir. 

Etkinlik: Atatürk ve Değer 

Kazanım:  

3. Ahlaki değerlerin dinle iliĢkisini açıklar. 

Konuyla ilgili “Atatürk’ün örf, adet ve ahlakla ilgili sözleri araĢtırılır. Bu 

sözlerdeki mesajların neler olabileceği tartıĢılır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik 

kılavuzda yer alan öğretim stratejilerini karĢılamaktadır. Ayrıca yapılandırıcı 

öğrenme kuramının ilkelerine uyumludur. Bu seviyedeki öğrencilerin araĢtırma 

tekniğine dayalı etkinliklerde bulunması öğrenmeyi daha olumlu etkileyecektir. 

DüĢünme, yorumlama, tartıĢma ve değerlendirme gibi yöntemlerin kullanıldığı bu tip 

etkinlikler öğrencilerin zihinsel aktivitelerini etkin kılacaktır. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım ifadesi 9. sınıf seviyesindeki öğrencinin 

kavramlar, eylemler veya durumlar arasındaki iliĢki kurabilme yeteneğine uygundur. 

Bu seviyedeki öğrenciler ahlaki değerlerin oluĢumuna etki eden unsurları 

belirleyebilecek yeteneğe sahiptirler. Bu nedenle ahlaki değerlerin dinle olan 

iliĢkisine örneklerle açıklamalar getirebilirler.  
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Belirtilen kazanım etkinlikle birlikte değerlendirildiğinde ise, etkinlik 

örneğinin kazanımı gerçekleĢtirebilecek nitelikte olmadığı göze çarpar. Verilen 

etkinlik örneği daha çok  “örf ve adetlerin dinle iliĢkisi” konusuna uygundur. 

Bununla birlikte, yapılan araĢtırma sonucu Atatürk’ün kazanıma uygun sözleri 

bulunursa etkinliğin konuyla uyumu sağlanabilir. 

Etkinlik: Kur’an ve Değer ĠliĢkisi 

Kazanım: 

5. KiĢilik geliĢiminde dini ve ahlaki değerlerin etkisini açıklar. 

Konuyla ilgili “Saf suresindeki “Ey iman edenler! Yapmayacağınız Ģeyleri 

niçin söylüyorsunuz?” ayeti göz önünde bulundurularak değerler ile eylemler 

arasında iliĢki kurulur.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik örneği öğrenciyi 

düĢünme, analiz etme ve iliĢkilendirme becerilerine yönlendirmektedir. Bu açılardan 

kılavuzda yer alan amaç, hedef ve öğretim stratejilerine uyumluluk arz etmektedir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımın değerlendirmesini daha önce yapmıĢtık. 

Kazanımı etkinlikle iliĢkilendirerek değerlendirecek olursak; etkinlik örneğinin 

kazanımı kısmen karĢıladığını görürüz. Verilen örnek etkinlikle kılavuzda belirtilen 

6. kazanımın iliĢkilendirilmesi daha doğru olacaktır.  Nitekim etkinlikte geçen 

“değerler ile eylemler arasında iliĢki kurulur” ifadesiyle 6. kazanımda yer alan 

“kendi değerleri ile eylemleri arasında iliĢki kurar” ifadesi uyumluluk arz etmektedir. 

Bu nedenle iliĢkilendirilen kazanım değiĢtirilir veya her iki kazanım birlikte ele 

alınırsa etkinlik kazanım uyumu daha iyi sağlanacaktır. 

Etkinlik: Otobüsteki Yolculuk 

Kazanım:  

1. Değerleri oluĢturan süreçleri sıralar ve kendi değerlerini fark eder. 

 2. Bulunduğu çevre ve toplumdaki ahlaki değerleri gözlemleyerek bunlara                    

 dinin etkileri ve katkılarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 

4. Dini değerleri doğru anlamanın önemini açıklar. 

5. KiĢilik geliĢiminde dini ve ahlaki değerlerin etkisini açıklar.  
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6. Kendi değerleri ile eylemleri arasında iliĢki kurar. 

Konuyla ilgili “Otobüste gençlerin yaĢlılara yer vermediği durum ile ilgili 

drama çalıĢması yapılır. Böyle bir durumda drama çalıĢmasındaki kahramanların 

nasıl davranması gerektiğinden hareketle, gençlerin nasıl davranması gerektiği 

sonucuna ulaĢılır. UlaĢılan sonuç doğrultusunda drama çalıĢması tekrarlanır. 

Büyüklere saygı ile ilgili ayet ve hadislerle konu desteklenir.” etkinlik örneği 

verilmiĢtir. Drama kısaca bir durumu ya da düĢünceyi eyleme dönüĢtürerek beden 

diliyle anlatma yöntemi olarak tanımlanabilir. Drama, öğrencilerin iletiĢimini 

güçlendirme, sosyal iliĢkilerde bulunabilme, empati kurabilme ve düĢ gücünü 

geliĢtirme gibi konularda geliĢmesini sağlayan etkili bir eğitim-öğretim yöntemidir. 

Eğitici drama, programın temel aldığı yapılandırıcı öğrenme yaklaĢımının en etkili 

yöntemlerinden biridir. Ayrıca etkinlik günlük hayattan verilerle, öğrencilerin 

kolayca uygulayabileceği bir niteliktedir. 

Etkinliğin iliĢkilendirildiği 1, 2, 5 ve 6. kazanımlarla ilgili değerlendirmeleri 

daha önce yapmıĢtık. Etkinlikle iliĢkilendirilen 4. kazanım içinde benzer Ģeyleri 

söylemek mümkündür. Nitekim bu seviyedeki öğrenciler, toplum tarafından 

benimsenen dini değerleri doğru anlamanın önemini kolaylıkla açıklayabileceklerdir. 

Kazanımlar etkinlikle birlikte değerlendirildiğinde ise yapılabilecek ilk 

eleĢtiri, belirtilen kazanımların her birinin verilen etkinliğin belli kısımlarını 

karĢılayabilecek nitelikte olmasıdır. Bu nedenle etkinliğin kazanımları tam olarak 

karĢılayacak Ģekilde geliĢtirilmesi gerekmektedir. Örneğin 1. kazanımın 

gerçekleĢebilmesi için dramanın sonunda öğrencilerin ahlaki değerleri oluĢturan 

süreçleri sıralamaları istenebilir. 2. kazanımı gerçekleĢtirebilmek için öğrencilerden 

kendi çevrelerindeki değerleri sıralamaları istendikten sonra bunların içinde dinin 

tavsiye ettiklerini ayet ve hadislerle örneklendirerek açıklamaları istenebilir. 4. 

kazanımı gerçekleĢtirebilmek için öğrencilerin verdikleri örneklerden hareketle din 

değerlerin doğru anlaĢılmasının gereği üzerinde durulur. 5. ve 6. kazanımların 

gerçekleĢebilmesi için sayılan dini değerlerin insanlara nasıl değer kattığına dair 

örnekler sunulması istendikten sonra drama da yer alan somut olayın sahip olunan 

değerlerle davranıĢlar arasında bağ kurması sağlanır.  
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Etkinlik: Aile ve Mutluluk 

Kazanım:   

8. Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. 

9. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklar. 

10.Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢim ile ilgili Kuran’ın ve 

 Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir. 

Konuyla ilgili “Mutlu bir aile yapısı ile ilgili düĢüncelerini öğrencilerin çoklu 

zekâ alanlarına uygun olarak ifade etmeleri sağlanır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. 

Etkinlikle ilgi süreç ve açıklamalar kılavuzun 153. sayfasında ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir.(Bkz. Ek-1) Sürecin ilk aĢamasında mutlu bir aile yapısı ile ilgili 

düĢüncelerin beyin fırtınası tekniğiyle belirlenmesi yer almaktadır. Beyin fırtınası 

tekniği, birden fazla kiĢinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini 

tartıĢmaksızın açıklayarak, birbirleriyle fikir alıĢveriĢinde bulundukları, bireyin 

yaratıcı düĢünme gücünü geliĢtiren bir öğretim tekniği olarak tanımlanabilir. Bu 

nedenle programın yapılandırıcı öğrenme yaklaĢımına uygun bir tekniktir. Sürecin 

ikinci aĢamasında aile yapısını bozabilecek davranıĢlar üzerine tartıĢma ortamı 

oluĢturma vardır. Her iki aĢamadan alınan cevaplar karĢılaĢtırıldıktan sonra aile ile 

ilgili temel kavramların kılavuzun 154. Sayfasında yer alan çalıĢma kâğıdına 

yerleĢtirilmesi istenmiĢtir.(Bkz. Ek-2) Aynı Ģekilde ailenin toplumla iliĢkisini 

gösteren Ģema 155. sayfada verilmiĢ ve Ģemadaki kavramlar üzerine tartıĢma 

planlanmıĢtır.(Bkz. Ek-3) Gerek Ek-1 gerek Ek-2 etkinlikle birlikte nitelikli materyal 

kullanımına iyi birer örnek olarak gösterilebilir. Böylece etkinlik görsel 

malzemelerle zenginleĢtirilmiĢ verilen Ģemayla birlikte de sistematize edilmiĢtir.  

Konuyla iliĢkilendirilen 8. kazanım biliĢsel alana hitap eden “kavrar” 

ifadesiyle yazılmıĢtır. ĠliĢkilendirilen 9. ve 10. kazanımlar da aynı Ģekilde 

öğrencilerin farklı beceriler göstermesini hedeflemiĢtir. Her iki kazanımda da yer 

alan örneklendirme ifadesi kazanımların gerçekleĢip gerçekleĢmediğini anında 

ölçmeye olanak tanır.  
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Belirtilen kazanımları etkinlik örneğiyle birlikte değerlendirdiğimizde ise; 8. 

kazanım etkinlikle uyumludur ve kazanımı gerçekleĢtirebilecek nitelikte bir etkinlik 

örneği sunulmuĢtur. ĠliĢkilendirilen 9. ve 10. kazanımda yer alan ifadelerin ise 

etkinlik sürecine eklenmesi gerekmektedir.  

Etkinlik: Bir Gün Bizde:... 

Kazanım: 

7. Toplumu birleĢtiren vatan, ülkü birliği, bayrak, Ġstiklâl Marsı,             

 hürriyet, bağımsızlık ve insan haklarına saygı gibi temel değerleri fark ederek 

 bu değerleri korumaya özen gösterir. 

8. Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. 

9. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklar. 

10. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢim ile ilgili Kuran’ın ve 

 Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir. 

11.Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢimle ilgili sorunları 

 gözlemleyerek çözüm önerileri geliĢtirir. 

12. Aile içi görev ve sorumluluklarını yerine getirme bilinci taĢır. 

Konuyla ilgili “Öğrencilerle birlikte yakın çevrede bulunan hayır kuruluĢu, 

yaĢlı merkezi ve kimsesiz çocukların barındığı mekânlar (küçük hediyeler de 

götürülerek) ziyaret edilerek orada bulunanlarla konuĢmalar yapılır. Bu konuĢmalar 

ve gözlem sonuçları sınıf ortamında değerlendirilir.” etkinlik örneği verilmiĢtir. 

Etkinlikle ilgi süreç ve açıklamalar kılavuzun 156. sayfasında ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir.(Bkz. Ek-4) Okul dıĢı ve sınıf içi olmak üzere iki aĢamalı olarak 

değerlendirilebilecek etkinliğin ilk süreci, ziyaret edilecek mekânla ilgili araĢtırma ve  

kılavuzun 157. sayfasında yer alan çalıĢma kâğıdını doldurmaktır. (Bkz. Ek-5) 

ÇalıĢma kâğıdında ziyaret edilecek mekânla ilgili bilgiler yer almaktadır. Sonraki 

sayfada geziyle ilgili ayrıntılı bir plan yer almaktadır. (Bkz. Ek-6) 

Etkinliğin sınıf içi aĢamasında ise ziyaret sonrası kompozisyon ve Ģiir 

çalıĢması yer almaktadır. Bu da kılavuzda yer alan öğretim stratejilerine uygun 
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yöntemlerin kullanıldığını gösterir. Etkinlik, öğrencilerin sosyal yardımlaĢma, 

merhamet, empati, bireysel ve sosyal sorumluluk duygularının geliĢmesine yardımcı 

olabilecek niteliktedir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen 7, 8, 9 ve 10 numaralı kazanımlarla ilgili 

değerlendirmeleri yapmıĢtık. 11. ve 12. kazanımlar ise önceki kazanımlardan daha 

ileri düzeyde beceriler gerektirmektedir. 11. kazanımda öğrencilerden öncelikle 

gözlem yapmaları daha sonra çözüm önerileri geliĢtirmeleri istenmektedir. Bu 

seviyedeki öğrencilerin gözlem yeteneklerinin geliĢmiĢ olduğunu belirtmiĢtik. 

Yapılan gözlemler sonucunda değerlendirmeler yapmaları ve çözüm önerileri 

getirmeleri öğrencileri biliĢsel olarak daha çok zorlayacaktır. Bununla birlikte, bu 

seviyedeki öğrencilerin olaylara çok kapsamlı olmasa da çözüm önerileri sunabilecek 

yetenekleri vardır. 12. kazanımda aynı Ģekilde üst düzey beceri gerektiren “bilincini 

taĢıma” ifadesini barındırmaktadır. Bu da aynı Ģekilde zorlayıcı fakat 

gerçekleĢtirilebilecek nitelikte bir ifadedir.  

Kazanımlar etkinlikle iliĢkilendirilerek değerlendirildiğinde ise; kazanımların 

gerçekleĢebilmesi için yapılan ziyaret sonrası öğrencilerin gözlemlerinden 

yararlanılması gerekmektedir. Örneğin huzur evinde ailevi problem yüzünden kalan 

yaĢlıların sorunlarına değinilerek aile birliğinin önemi vurgulanabilir. Seçilen 

mekânlarda yaĢayan insanları ziyaret etmenin toplumu bir arada tutan değerlerle 

iliĢkisine değinilebilir. Öğrencilerin gözlemlerinin yer alacağı kompozisyon ve Ģiir 

çalıĢmaları kazanımlarda yer alan ifadeleri karĢılamaya yönelik olacaktır. 

Etkinlik: Misafirimiz Var 

Kazanım: 

 10. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢim ile ilgili Kuran’ın ve 

 Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir. 

Konuyla ilgili “Sınıfa bir anne-baba davet edilir. Anne-babaların 

çocuklarından, çocukların da anne-babalarından beklentilerine yönelik sohbet edilir.” 

etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinliğin aile bireyleriyle karĢılıklı sohbet Ģeklinde 

olması, öğrencilerin rahat konuĢabilme ve görüĢ ve düĢüncelerini ifade edebilme 
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imkânına sahip olmalarını sağlar. Öğrenciler sohbet esnasında kendi fikirlerini 

söyleyebilmenin yanı sıra baĢkalarının fikirlerini de dinleyebilmeyi öğrenirler.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen 10. kazanımla ilgili değerlendirmemizi daha önce 

yapmıĢtık.  Belirtilen kazanımı etkinlikle birlikte değerlendirdiğimizde ise; etkinliğin 

aile bireylerini içermesi, ilgili kazanımın gerçekleĢmesi yönünde önemli katkı 

sağladığını söyleyebiliriz. Etkinlik sürecine veya sonuna Kuran’ı Kerim’den ve Hz. 

Muhammed’in öğütlerinden örnekler eklenmesi kazanımın etkinlikle birebir 

iliĢkilendirilmesini sağlar. Ayrıca sürece eklenecek bir takım materyal veya soru-

cevaplarla kılavuzda yer alan 11. ve 12. kazanımlar da gerçekleĢtirilebilir. 

Etkinlik: Nasıl Bir Aile Ġstiyorum? 

Kazanım: 

7. Toplumu birleĢtiren vatan, ülkü birliği, bayrak, Ġstiklâl Marsı,             

 Hürriyet, bağımsızlık ve insan haklarına saygı gibi temel değerleri fark ederek 

 bu değerleri korumaya özen gösterir. 

8. Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. 

9. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklar. 

10. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢim ile ilgili Kuran’ın ve 

 Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir. 

Konuyla ilgili “Öğrencilerden gelecekte nasıl bir aile kurmak ve devam 

ettirmek istedikleri ile ilgili bir kompozisyon çalıĢması yapması istenir ve yazılan 

kompozisyonlar sınıfça değerlendirilir.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik 

öğrencilerin hazırlayacağı kompozisyon çalıĢmasını materyal olarak kullanmayı 

öngörmüĢtür. Kompozisyon çalıĢması öğrencilerin düĢüncelerini yazıyla ifade 

edebilme yeteneğini geliĢtirdiği için faydalıdır.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlarla ilgili değerlendirmelerimizi daha önce 

yapmıĢtık. Kazanımları etkinlikle iliĢkilendirerek değerlendirdiğimizde ise;  

etkinliğin 7. kazanımı gerçekleĢtirebilmesi için kazanıma “aile” terimini de eklemek 

yararlı olacaktır. Diğer kazanımların gerçekleĢebilmesi için etkinlik sürecine veya 
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sonuna eklemeler yapılması gerekmektedir. Örneğin 9. kazanımın gerçekleĢmesi için 

öğrencilerin hayal ettikleri aile düzeninin dinlerin tavsiye ettiği aile düzeniyle 

iliĢkisini örneklerle açıklamaları istenebilir. Etkinlik sürecine Kuran’ı Kerim’den ve 

Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler eklenerek 10. kazanım gerçekleĢtirilebilir. 

Etkinlik:  Ġslam ve Aile Kurumu 

Kazanım: 

7. Toplumu birleĢtiren vatan, ülkü birliği, bayrak, Ġstiklâl Marsı,             

 Hürriyet, bağımsızlık ve insan haklarına saygı gibi temel değerleri fark ederek 

 bu değerleri korumaya özen gösterir. 

8. Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. 

9. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklar. 

10. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi etkileĢim ile ilgili Kuran’ın ve 

 Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir. 

Konuyla ilgili “Ġslâm’ın aile kurumuna verdiği önemi dile getiren ayet ve 

hadislerden sunu hazırlanır” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik örneği görsel ve 

nitelikli materyal kullanımı açısından faydalı bir etkinliktir. Kılavuzda yer alan 

öğretim stratejilerine uyumluluk arz eder ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağlar. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlarla ilgili değerlendirmelerimizi daha önce 

yapmıĢtık. Kazanımları etkinlikle iliĢkilendirerek değerlendirdiğimizde ise;  

etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar, hazırlanacak sunuların içeriğinde var olduğu 

sürece anlamlı olacaktır. Bu nedenle öğrencileri, ilgili kazanımları karĢılayabilecek 

Ģekilde sunu hazırlamaya yönlendirmek yararlı olacaktır. 

Etkinlik: Kur’an’ da Akrabalık 

Kazanım:  

12. Aile Ġçi görev ve sorumluluklarını yerine getirme bilinci taĢır. 

Konuyla ilgili “Ġslâm’ın akrabalığa verdiği önemi vurgulayan ayet mealleri 

tahtaya yansıtılarak, bu çerçevede akrabalarımızla olan iliĢkilerimiz gözden 
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geçirilir.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik projeksiyon yardımıyla 

uygulanabileceği gibi, tahtaya listeleme Ģeklinde de gerçekleĢtirilebilir. Etkinlik 

süreci çeĢitli görsel materyallerle zenginleĢtirilir ve öğrencilerin aktif katılımını 

sağlayacak Ģekilde geliĢtirilirse daha faydalı olacaktır.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımla ilgili değerlendirmelerimizi daha önce 

yapmıĢtık. Belirtilen kazanımı etkinlikle iliĢkilendirerek değerlendirdiğimizde ise;  

etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım sürece eklenecek soru ve cevaplarla sağlanabilir. 

Örneğin tahtaya yazılan ayetlerden yola çıkarak öğrencilerin ayetlerde yer alan 

tavsiye ve öğütlere uygun davranıĢlar sergileyip sergilemedikleri üzerinde 

düĢünmeleri istenebilir. Bununla birlikte kılavuzda belirtilen 13. kazanımda 

etkinlikle iliĢkilendirilebilecek niteliktedir. 

Değerlendirme: 

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatı’nda “Ahlak ve 

Değerler” öğrenme alanına ait “Değerler ve Aile” ünitesi 13 öğrenci kazanım ve 11 

örnek etkinlikle yer almıĢtır. Kılavuzda belirtilen kazanımların gerçekleĢebilmesi için 

7 ders saati uygun görülmüĢtür. Bu 7 ders saati içinde kılavuzda yer alan örnek 

etkinlikler uygulanabileceği gibi, kazanımları sağlayan farklı etkinliklerden 

yararlanılabilir. Zira etkinliklerin tamamı her ortam, koĢul ve sürede uygulanmaya 

uygun olmayabilir. Bu nedenle etkinlikler öğretmenlere birer öneri niteliğinde 

sunulmuĢ ve yol gösterici olmuĢtur. Verilen örnek etkinliklerin bir kısmı süreç ve 

sonuçlarıyla kılavuzda ayrıntılı olarak yer almıĢtır. Ayrıntılı olarak açıklanmayan 

örnek etkinlikler bu etkinliklerin süreçleri dikkate alınarak öğretmenler tarafından 

uygulanabilecek niteliktedir. Etkinlikler genel olarak kazanımlarla direkt veya 

dolaylı olarak iliĢkilendirilebilmekle birlikte uygulayıcıların katkılarını 

gerektirmektedir. Örnek etkinlikler 9. sınıf öğrencilerinin kolaylıkla 

uygulayabilecekleri ve anlayabilecekleri niteliktedir. Etkinlik örneklerinin hemen 

hepsi yapılandırıcı öğrenme kuramına uygun olarak hazırlanmıĢ ve öğrenciyi aktif 

olarak derse katacak Ģekilde çeĢitlendirilmiĢtir. 

Üniteyle iliĢkilendirilen kazanımlar konulara ve öğrenme alanının özelliğine 

uygun niteliktedir. Kazanımların gerçekleĢip gerçekleĢmediği genel olarak 
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sınanabilecek niteliktedir. Kazanım ifadeleri çoğunlukla Bloom’un taksonomisinde 

kavrama basamağındaki davranıĢları içermektedir. Kavrama basamağındaki 

davranıĢlar, öğrencilerin daha önce öğrendiklerini zihinsel bir iĢlemden geçirerek 

farklı biçimlerde ifade edebilecekleri davranıĢlardan oluĢmaktadır. Bu durum, 

öğrencilerin daha önce öğrendiklerini kendi diliyle yeniden ifade edebilmesini, bir 

bilginin vermek istediği mesajı daha açık ve net bir biçimde sunabilmesini ya da bilgi 

basamağında kazanmıĢ olduğu bilgileri yorumlayabilme, bu bilgilerden bir sonuca 

varabilme yeterliliğini gösterebilmesini gerektirmektedir. Kazanımlarda yer alan 

ifadelerde genellikle bu basamağın yorumlama aĢamasını içermektedir. Yorumlama 

aĢaması bir bilgi bütününü kendi ifadeleri ile açıklama, özetleyebilme, örnekler 

verebilme, benzerlik ve farklılıkları ifade edebilme, ana ve yan fikirleri bulabilme, 

açıklayabilme, tablo ve grafik okuyabilme, neden-sonuç iliĢkilerini açıklayabilme 

gibi beceriler gerektirir.
47

 Bu aĢama 9. sınıf öğrencilerinin geliĢim düzeylerine 

uygunluk arz etmektedir. 

Üniteyle ilgili kazanımlar belirlenirken belli baĢlı beceriler ve değerler esas 

alınmıĢtır. Kazanımlara esas olan değerler; aile birliğine önem verme, dayanıĢma, 

duyarlılık, hoĢgörü, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, güven olarak 

sıralanmıĢtır. Kazanımlara esas olan beceriler ise; iletiĢim, problem çözme, ahlaklı ve 

hoĢgörülü olma, kendini tanıma, karĢılıklı bağımlılık olarak sıralanmıĢtır.
48

 Sayılan 

değerler ve becerilere kazanımlarda uygun Ģekilde yer verilmiĢtir. Ünitenin sonunda 

değerlerin oluĢumunda dinin yeri, önemi ve özellikle aile kurumunun öneminin 

vurgulanacağı ifade edilmiĢtir. Bu hedefe uygun etkinlik ve kazanımların kılavuzda 

yer aldığını söylemek mümkündür. Kılavuzda ayrıca “bu ünitede; tartıĢma, açık uçlu 

sorular, çoktan seçmeli, boĢluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, öz 

değerlendirme formu, gözlem formu, grup değerlendirme formu kullanılarak 

değerlendirme yapılabilir.”
49

 ifadeleri yer almıĢtır. Bu ifadeler kılavuzda yer alan 

ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygun olarak yazılmıĢtır.  

                                                 
47

 Sedat Yüksel, “BiliĢsel Alanın Sınıflanmasında (Taksonomi) Yeni GeliĢmeler ve Sınıflamalar,” Türk 

Eğitim Bilimleri Dergisi, C.V, No:3,  2007, s.481. 
48

 MEB, s.49. 

49
 MEB, s.49. 
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3.2.2. 10. Sınıf Ders Müfredatında Ahlak ve Değerler Eğitimi 

3.2.2.1. 10. Sınıf 5. Ünite “Haklar, Özgürlükler ve Din” Ünitesinin 

Ġçerik Açısından Değerlendirilmesi

 

Tablo 4: 10. Sınıf “Haklar, Özgürlükler ve Din” Ünitesi Ġçerik Tablosu 

HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DĠN  

1. Hak ve Özgürlük Kavramları 

2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din 

2.1. YaĢama Hakkı  

2.2. Sağlık Hakkı  

2.3. Eğitim Hakkı  

2.4. DüĢünce Özgürlüğü 

2.5. Ġnanç Özgürlüğü 

2.6. Ġbadet Hakkı 

2.7. Özel YaĢamın Gizliliği Hakkı  

2.8. Ekonomik Haklar  

3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı 

4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen AlıĢkanlıklar 

5. Hukukun Üstünlüğü  

6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır. 

 
Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.78. 

Değerlendirme 

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının “Ahlak ve Değerler” 

öğrenme alanıyla ilgili “Haklar, Özgürlükler ve Din” ünitesinde öncelikle hak ve 

özgürlük kavramlarının anlamları üzerinde durulmuĢ daha sonra temel hak ve 

özgürlüklerin birey ve toplum açısından önemine değinilmiĢtir. YaĢama hakkı, sağlık 

hakkı, eğitim hakkı, düĢünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ibadet hakkı, özel yaĢamın 

gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel haklara yer verilmiĢ ve bu hakların Ġslam dini 

açısından önemi üzerinde durulmuĢtur. Anayasanın 23. ve 24. maddelerine yer 

verilerek sayılan temel hakların anayasamız tarafından korunduğu ifade edilmiĢtir. 

Hak ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara ve hak ve 

özgürlük ihlallerinde baĢvurulabilecek kurumlara yer verilerek öğrenciler konu 

hakkında bilgilendirilmiĢtir. Sigara, alkol, uyuĢturucu ve kumar gibi kötü 

                                                 

 Bu bölüm hazırlanırken “10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitabı’ndan” yararlanılmıĢtır.” 

MEB Yay., Ġstanbul, 2010. 
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alıĢkanlıkların hak ve özgürlüklerin kullanımını nasıl sınırladığı üzerinde durulmuĢ 

ve gıybet, cimrilik, zina, rüĢvet, riya gibi Kuran’ı Kerim’in yasakladığı diğer 

davranıĢlara yer verilmiĢtir. Daha sonra hukukun üstünlüğü kavramına hak, adalet, 

yargı denetimi gibi hususlarla birlikte değinilmiĢ ve Ġslam'ın hukukun üstünlüğüyle 

ilgili görüĢlerine yer verilmiĢtir. Ünitenin son konusunda ise kul hakkı kavramına 

baĢlı baĢına yer verilerek Ġslam’ın kul hakkı mevzusunda ne kadar hassas olduğu 

ayetler ve hadisler ıĢığında değerlendirilmiĢtir. Ayrıca vatandaĢlık görevlerinin kul 

hakkıyla iliĢkisi kurulmuĢ ve ünite sonlandırılmıĢtır.  

Ünite iĢlenirken öncelikle kavramların tanımına daha sonra açıklamalar ve 

örneklendirmelere yer verilmesi mantıksal bütünlük içerisinde olmuĢtur. Konular 

iĢlenirken sık sık kavram haritalarına yer verilmesi, öğrencilerin konuyu sistematize 

etmeleri açısından yararlıdır. Kavram haritalarıyla birlikte konularla uyumlu 

resimlere ve Ģemalara yer verilmesi de nitelikli materyal kullanımı açısından 

olumludur. Ünite konuları iĢlenirken kılavuzda yer alan öğretim yöntem ve 

tekniklerinden yeterli ölçüde yararlanıldığı görülmektedir. Görsel öğelere sıkça yer 

verilmesi ise öğrencilerin dersten sıkılmamaları açısından önemlidir. 

9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında olduğu gibi 10. sınıf ders 

kitabında da diğer öğrenme alanlarına nazaran ahlak ve değerler öğrenme alanına 

daha fazla ve ayrıntılı olarak yer verildiği görülmektedir. 
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3.2.2.2. 10. Sınıf 5. Ünite “Haklar, Özgürlükler ve Din” Ünitesinin 

Etkinlikler ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi 

 

Tablo 5: 10. Sınıf “Haklar, Özgürlükler ve Din” Ünitesi Kazanım ve Etkinlik 

Tablosu 

Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.56. 

KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR 

 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

 

1. Hak ve özgürlük kavramlarını 

yorumlar. 

2. Temel hak ve özgürlükleri sıralayarak 

bunların birey ve toplum için önemini 

açıklar. 

3. Ġslâm dininin yaĢam, sağlık, ibadet, 

özel yaĢamın gizliliği ve ekonomik 

haklarını; düĢünce-inanç özgürlüklerini 

desteklediğini örneklendirir. 

4. BaĢkalarının özel yaĢamının gizliliği 

hakkına saygı duyar. 

5. Hak ve özgürlüklerin kullanım 

sınırlarını açıklar. 

6. Temel hak ve özgürlüklere 

uyulmadığında ortaya çıkabilecek 

sorunları kestirir ve bu sorunlara çözüm 

önerilerinde bulunur. 

7. Hak ve özgürlükleri hem kendisi hem 

de baĢkaları açısından dikkate alır. 

8. Kendi hak ve özgürlüklerinin 

farkında olur, gerekli durumlarda hakkını 

arar. 

9. BaĢkalarının hak ve özgürlüklerine 

saygı duyar. 

10.  Alkol, uyuĢturucu, kumar ve sigara 

vb. zararlı alıĢkanlıkların, hak ve 

özgürlüklerin kullanımını engellediğini 

fark eder. 

11.  Ġslâm dininin hukukun üstünlüğüne 

verdiği önemi fark eder.  

12. Ġslâm dininde kul hakkını gözetmenin 

önemini açıklar ve kul hakkı ihlâlinin 

toplumda doğuracağı sonuçları kestirir. 

13. Kul hakkı ihlâllerine karĢı duyarlı 

olur. 

14. Vergi vermenin, askere gitmenin, 

seçimlere katılmanın ve kanunlara saygı 

göstermenin vatandaĢlık görevleri 

olduğunu fark eder ve bu görevleri yerine 

getirmeye istekli olur. 

15. Temel hak ve özgürlükler, 

vatandaĢlık görevlerimiz ile ilgili 

Atatürk'ün sözlerinden örnekler verir. 

16.  Devlete karĢı görevler yerine 

getirilmediğinde ortaya çıkabilecek 

sonuçları fark eder 

 

 Sorun nerede? Temel hak ve 

özgürlüklere uyulmadığında ortaya 

çıkabilecek sorunların her biri 

balık kılçığına yazılır ve 

problemlerin çözümleri üzerine 

konuĢulur (1-7. kazanımlar). 

 Gazete kupürlerindeki 

hayatlar: (bk. s.170) Zararlı 

alıĢkanlıklarla ilgili gazete 

haberleri toplanır. Gazete 

haberlerinden  örnekler sınıf ve 

okul panosuna asılır.  Zararlı 

alıĢkanlıklar ve bunlarla baĢ 

etmeye yönelik afiĢler hazırlanır 

(10. kazanım). 

 Drama çalıĢması: Zararlı 

alıĢkanlıkların sonuçları ile ilgili 

senaryolar oluĢturulur ve sınıfta 

canlandırılır  

(10. kazanım). 

 Haklara saygı… Nelerin kul 

hakkı olduğu ile ilgili bir liste 

oluĢturulur. Bu listedeki 

maddelerden hangisinin 

günümüzde çok yaĢandığı ve neler 

yapılması gerektiği ile ilgili  

konuĢulur (11-17. kazanımlar). 

 VatandaĢlık görevlerimiz: 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir 

grup devlete karĢı görevlerden 

birini açıklar. ( 16. kazanım). 

 

 3,6,7,8 ve 9. 

kazanımlarla “Laiklik ve 

Din” ünitesinin 4. 

kazanımı iliĢkilendirilir. 

[!] Bu ünitede yaĢam, 

sağlık, eğitim, düĢünce, 

inanç, ibadet, özel 

yaĢamın gizliliği ve 

ekonomik hak ve 

özgürlüklerin dinin temel 

öğütleri olduğu 

vurgulanır. 

[!] Öncelikle verilecek 

değerler;  adil olma, 

bağımsızlık, dayanıĢma 

ve hoĢgörü, saygı, 

sorumluluk, 

vatanseverlik. 

[!] Öncelikle verilecek 

beceriler; karar verme, 

araĢtırma, ahlâklı olma ve 

hoĢgörülü davranma, 

sorumlu bir Ģekilde 

davranma, farklılıklara 

saygı, sebep-sonuç 

iliĢkisi. 

 

 Bu ünitede; tartıĢma, 

açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, boĢluk 

doldurmalı testler, proje 

değerlendirme ölçeği, 

kavram haritaları, yazılı 

raporlar, grup 

değerlendirme formu, 

öğrenci ürün dosyası 

kullanılarak 

değerlendirme yapılabilir. 
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Etkinlik: Sorun Nerede? 

Kazanım: 

1. Hak ve özgürlük kavramlarını yorumlar. 

2. Temel hak ve özgürlükleri sıralayarak bunların birey ve toplum için 

önemini açıklar. 

3. Ġslâm dininin yaĢam, sağlık, ibadet, özel yaĢamın gizliliği ve ekonomik 

haklarını; düĢünce-inanç özgürlüklerini desteklediğini örneklendirir. 

4. BaĢkalarının özel yaĢamının gizliliği hakkına saygı duyar. 

5. Hak ve özgürlüklerin kullanım sınırlarını açıklar. 

6. Temel hak ve özgürlüklere uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunları 

kestirir ve bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunur. 

7. Hak ve özgürlükleri hem kendisi hem de baĢkaları açısından dikkate alır. 

Konuyla ilgili “Temel hak ve özgürlüklere uyulmadığında ortaya çıkabilecek 

sorunların her biri balık kılçığına yazılır ve problemlerin çözümleri üzerine 

konuĢulur.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Balık kılçığı yöntemi bir problemin çözüm 

yollarını analitik olarak bir diyagram üzerinde ortaya koymaya yarayan etkili bir 

yöntem olarak kabul edilir. Öncelikle sorun belirlenir ve bu sorun temel olarak 

balığın gövdesi olarak düĢünülür. Alt kılçıklarda sorunun çözümü için seçenekler 

üretilir.
50

 Balık kılçığı yöntemi karmaĢık problemlere çözüm yolları üretmek ve bu 

etkinlikte olduğu gibi sosyal olaylara farklı bakıĢ açıları geliĢtirmek açısından faydalı 

bir yöntemdir. Yapılandırıcı öğrenme yaklaĢımının temel öğretim yöntemlerinden 

biri olarak kabul edilebilir. Etkinlik sınıf içinde kolayca uygulanabilecek ve 

öğrencilerin aktif katılımını sağlayabilecek niteliktedir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımları değerlendirecek olursak; kazanım 

ifadeleri yorumlama, açıklama, örneklendirme, çözüm önerilerinde bulunma gibi 

kavramlara yer vermiĢtir. Bu kavramlar Bloom’un taksonomisinde kavrama 

basamağındaki yorumlama aĢamasının davranıĢlarını içermektedir. Zihinsel aktivite 

ağırlıklı olarak yazılan kazanımlar öğrencilerin geliĢim seviyelerine uygundur ve 

birçoğu anında ölçülebilir niteliktedir.  

                                                 
50

  F.Dilek Gözütok, Öğretim Ġlke ve Yöntemleri, Ankara, Ekinoks Yay., 2006, s.157. 



111 

 

Kazanımlar verilen örnek etkinlikle iliĢkilendirilerek incelendiğinde ise 

etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım sayısının oldukça fazla olduğunu görürüz. Tüm bu 

kazanımların tek etkinlikle sağlanması zor olsa da her bir kazanım etkinlik sonunda 

gerçekleĢtirilebilecek niteliktedir. Temel alınan soruna üretilen çözüm yolları, bu 

kazanımlardan bir veya birkaçıyla kolaylıkla iliĢkilendirilebilir. Tüm kazanımlar hem 

konuyla hem etkinlikle uyumlu görünmektedir. 

Etkinlik: Gazete Kupürlerindeki Hayatlar 

Kazanım:  

10. Alkol, uyuĢturucu, kumar ve sigara vb. zararlı alıĢkanlıkların, hak ve 

 özgürlüklerin kullanımını engellediğini fark eder. 

Konuyla ilgili “Zararlı alıĢkanlıklarla ilgili gazete haberleri toplanır. Gazete 

haberlerinden örnekler sınıf ve okul panosuna asılır.  Zararlı alıĢkanlıklar ve bunlarla 

baĢ etmeye yönelik afiĢler hazırlanır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlikle ilgili 

süreç ve açıklamalar kılavuzun 170. sayfasında verilmiĢtir. (Bkz. Ek-7) Sürecin ilk 

aĢamasında kılavuzda yer alan çalıĢma kâğıtları öğrencilere dağıtılır. (Bkz. Ek-8, Ek-

9, Ek-10, Ek-12, Ek-13) Daha sonra “Kötü davranıĢlardan kaçınma yolları, kötü 

alıĢkanlıkların baĢlamasına sebep olan durumlar, alkolün sebep olduğu hak ve 

özgürlüklerin kullanımını etkileyen durumlar, uyuĢturucunun sebep olduğu 

kötülükler, hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen bazı davranıĢlar, kumarın 

sebep olduğu kötülükler konularında öğrencilerin düĢünceleri gerekçeleriyle birlikte 

alınır. Bunun bireysel ve toplumsal sonuçları tartıĢılır. Öğrencilerin bu konudaki 

gözlemleri paylaĢılır.”  

 Alkol kullananların, baĢkalarının hak ve özgürlüklerini ne Ģekilde 

etkilediği, 

 Kumardaki kazanma veya kaybetmenin ne anlama geldiği, 

 UyuĢturucu bağımlıları ile ilgili görsel yayınları izlediklerinde neler 

hissettikleri, 

 UyuĢturucu kullanmakla özgürlük arasında nasıl bir bağ kurdukları, 
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 UyuĢturucu bağımlılığının kiĢi hak ve özgürlüklerine getirdiği 

sınırlamalar konularında konuĢulur. 

Tüm bu konular üzerinde tartıĢıldıktan sonra çalıĢma kâğıtlarının uygun 

Ģekilde doldurulması istenir. Son olarak daha önceden sınıfa getirilmesi istenen, kötü 

alıĢkanlıkların neden olduğu, olumsuzlukları gösteren gazete kupürlerinden bir pano 

oluĢturularak etkinlik sonlandırılır. 

Etkinlik sürecinde kullanılacak eklerin yanı sıra gazete kupürleri, tepegöz, 

asetat gibi materyaller kullanılabilir. Bu açıdan etkinliğin çeĢitli görsel materyallerle 

zenginleĢtirildiği ve öğrencilerin sıkılmayacağı Ģekilde düzenlendiği söylenebilir. 

Bununla birlikte bir ders saati içinde hem etkinlik sürecinin düzgün iĢlemesi hem de 

tüm materyallerin etkili kullanımı zor görünmektedir. Etkinlik sürecinin düzgün 

iĢleyebilmesi için dağıtılan eklerin ders sonrası evde doldurulması istenebileceği gibi 

ertesi hafta dağıtılan ekler toplanarak değerlendirmeye alınabilir. Ġkinci bir alternatif 

ise süreç iĢlenirken bir yandan ilgili eklerin sırasıyla doldurulması olabilir. Bu 

alternatif hem daha etkili hem daha kolay uygulanabilir nitelikte görünmektedir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım öğrencinin duyuĢsal alanına hitap eden 

farkındalık düzeyini sağlamaya yönelik bir kazanımdır. Ġlgili kazanım birebir 

etkinlikle iliĢkili olup, süreç sonunda öğrenci açısından gerçekleĢtirilebilecek 

niteliktedir. 

Etkinlik: Drama çalıĢması 

Kazanım:  

10. Alkol, uyuĢturucu, kumar ve sigara vb. zararlı alıĢkanlıkların, hak ve 

 özgürlüklerin kullanımını engellediğini fark eder. 

Konuyla ilgili “zararlı alıĢkanlıkların sonuçları ile ilgili senaryolar oluĢturulur 

ve sınıfta canlandırılır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Drama çalıĢması eğlendirerek 

öğretme amacını güder. Dramatizasyon etkinliklerinde sınıftaki öğrenci hem 
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uygulayıcı, hem seçici, hem de takdim edici olduğundan bu öğrencilerin konuya 

karĢı güdülenmesini sağlamaktadır.
51

 

Etkinlikle ilgili senaryolar oluĢturulması istenirken öğretmenin gerekli ön 

bilgilendirmeleri yapması gerekmektedir. Ya da daha önceki derste öğrencilerden 

zararlı alıĢkanlıklar ve bunların insan hayatı üzerindeki etkileri ve diğer insanların 

hak ve özgürlüklerini nasıl engellediği ile ilgili araĢtırma yapmaları istenir. 

Senaryoların oluĢturulması sürecinde öğrenciler süreye uygun Ģekilde gruplara 

bölünebilir. Her gruptan yaptıkları araĢtırmanın sonuçlarına bağlı kalarak güncel 

senaryolar yazmaları istenir. Hazırlanan senaryolar sınıfta canlandırıldıktan sonra her 

bir senaryo, konuya uygun Ģekilde değerlendirilerek etkinlik sonlandırılabilir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım daha önceki etkinlikle iliĢkilendirilen 

kazanımla aynıdır. Etkinlikle uyumluluk arz eden kazanım her iki etkinliğin 

uygulanması sonucunda pekiĢtirilmiĢ olacaktır. 

Etkinlik: Haklara saygı…  

Kazanım:  

11. Ġslâm dininin hukukun üstünlüğüne verdiği önemi fark eder.  

12. Ġslâm dininde kul hakkını gözetmenin önemini açıklar ve kul hakkı 

 ihlâlinin toplumda doğuracağı sonuçları kestirir. 

13. Kul hakkı ihlâllerine karĢı duyarlı olur. 

14. Vergi vermenin, askere gitmenin, seçimlere katılmanın ve kanunlara saygı 

 göstermenin vatandaĢlık görevleri olduğunu fark eder ve bu görevleri yerine 

 getirmeye istekli olur. 

15. Temel hak ve özgürlükler, vatandaĢlık görevlerimiz ile ilgili Atatürk'ün 

 sözlerinden örnekler verir. 

16. Devlete karĢı görevler yerine getirilmediğinde ortaya çıkabilecek 

 sonuçları fark eder. 

                                                 
51

 Mehmet Zeki Aydın,  Din Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Ankara, Nobel Yay., 

2007, s.192. 
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Konuyla ilgili “Nelerin kul hakkı olduğu ile ilgili bir liste oluĢturulur.  Bu 

listedeki maddelerden hangisinin günümüzde çok yaĢandığı ve neler yapılması 

gerektiği ile ilgili konuĢulur.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik, öğrencilerin 

zihinsel aktivitelerini geliĢtirecek nitelikte olup, konuya kapsamlı bakıĢ açısı 

kazandırabilir. Ġyi Ģekilde planlanmıĢ düĢünme ve tartıĢma etkinlikleri 10. sınıf 

seviyesindeki öğrencilere oldukça uygun görünmektedir. Sürece eklenebilecek görsel 

materyaller ve Kuran’ı Kerim’den veya hadislerden örnekler vasıtasıyla etkinlik 

zenginleĢtirilebilir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar duyuĢsal alana hitap eden ifadelere yer 

vermiĢtir. Genellikle zihinsel ve tutum ağırlıklı bu ifadeler öğrencileri davranıĢa 

yönelik güdülemeyi amaçlamıĢtır. Her bir kazanım açık ve anlaĢılır bir Ģekilde ifade 

edilmiĢ, gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikte yazılmıĢtır. Kazanımlar ünite konusuyla 

ve ünitenin hedefleriyle uyumluluk arz etmektedir.  

 Belirtilen kazanımları etkinlikle iliĢkilendirilerek incelediğimizde, 

iliĢkilendirilen kazanımların oldukça fazla ve çeĢitli olduğunu görürüz. 

ĠliĢkilendirilen ilk üç kazanım Kuran’ı Kerim’den ayetler ve hadislerden örneklerle 

sağlanabilir. Diğer üç kazanım içinse ayrı bir etkinlik planlanarak iki etkinlik 

birleĢtirilebilir. Ya da ayrı bir liste oluĢturularak temel vatandaĢlık görevleri 

sıralanabilir. Sıralanan vatandaĢlık görevlerinin yerine getirilmemesinin ne gibi 

sonuçlar doğurduğu veya doğuracağı tartıĢılır. Hak ve özgürlüklerin ihlâli ile 

vatandaĢlık görevlerinin yerine getirilmemesinin kul hakkıyla iliĢkisine değinilerek 

iki liste arasında bağlantı sağlanabilir. Buna benzer Ģekilde etkinlik zenginleĢtirilirse 

iliĢkilendirilen kazanımlar uyumlu olabilir. Ayrıca kılavuzda ilgili etkinliğin 11-17. 

kazanımlarla iliĢkilendirildiği belirtilmiĢtir. Fakat üniteyle ilgili son kazanım 16. 

kazanımdır. Bu nedenle muhtemel bir yazım veya basım hatası olmuĢtur. 

Etkinlik: VatandaĢlık görevlerimiz 

Kazanım:  

16. Devlete karĢı görevler yerine getirilmediğinde ortaya çıkabilecek 

 sonuçları fark eder. 
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Konuyla ilgili, “öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir grup devlete karĢı 

görevlerden birini açıklar.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinliğin genel manâ da 

çeĢitli görsel materyallerle veya öğretim yöntemlerinden bir ya da birkaçıyla 

zenginleĢtirilmesi gerekmektedir. Örneğin her gruba ayrı bir görev verilerek drama 

çalıĢması yaptırılabilir. Ya da örnek olay incelemesi metoduyla etkinlik 

somutlaĢtırılabilir. Etkinliğin bir önceki etkinlikle birleĢtirilerek uygulanması da 

mümkündür. Verilen örnek etkinlik geliĢtirilmediği sürece bir ders saatini verimli 

olarak kullanabilecek nitelikte görünmemektedir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımın değerlendirmesini önceki etkinlikte 

yapmıĢtık. Kazanımı etkinlikle birlikte değerlendirdiğimizde, kazanımın etkinlikle 

uyumlu olduğunu görürüz. Ġlgili etkinlik geliĢtirilirse 14. kazanımla da 

iliĢkilendirilebilir. Böylece hem etkinlik kapsamı geniĢler, hem de daha fazla 

kazanım gerçekleĢtirilmiĢ olur. 

Değerlendirme: 

10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatı’nda “Ahlak ve 

Değerler” öğrenme alanına ait “Haklar, Özgürlükler ve Din Ünitesi” 17 öğrenci 

kazanımı ve 5 örnek etkinlikle yer almıĢtır. Kılavuzda belirtilen kazanımların 

gerçekleĢebilmesi için 7 ders saati uygun görülmüĢtür. Bu 7 ders saati içinde 

kılavuzda yer alan örnek etkinlikler uygulanabileceği gibi, kazanımları sağlayan 

farklı etkinliklerden yararlanılabilir. Verilen örnek etkinliklerden bir tanesi süreç ve 

sonuçlarıyla kılavuzda ayrıntılı olarak yer almıĢtır. Ayrıntılı olarak açıklanmayan 

örnek etkinlikler bu etkinliklerin süreçlerine yapılacak eklemelerle öğretmenler 

tarafından uygulanabilecek niteliktedir. Etkinlikler genel olarak kazanımlarla direkt 

veya dolaylı olarak iliĢkilendirilebilmekle birlikte uygulayıcıların katkılarını 

gerektirmektedir. Örnek etkinlikler 10. sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun 

görünmektedir. Etkinlik örneklerinin hemen hepsi yapılandırıcı öğrenme kuramına 

uygun olarak hazırlanmıĢ ve öğrenciyi aktif olarak derse katacak Ģekilde 

çeĢitlendirilmiĢtir. Etkinlik örneği sayısı üniteye ayrılmıĢ ders saatinden az 

olduğundan uygulayıcıların katkılarını gerektirmektedir. 
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 Üniteyle iliĢkilendirilen kazanımlar öğrencilerin geliĢim düzeyine ve öğrenme 

alanının özelliğine uygundur. Kazanım ifadeleri biliĢsel ve duyuĢsal alana hitap 

edecek Ģekilde yazılmıĢtır. BiliĢsel alanın yorumlama aĢamasında yer alan 

becerilerden sonra duyuĢsal alanın tutum ve davranıĢlarına yer verilmiĢtir. Zaten 

duyuĢsal alan sınıflandırılırken biliĢsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı 

öğelerin bu sınıflamada yer alması gerekmektedir. BiliĢsel alanın bazı öğelerine yer 

vermeden duyuĢsal alandaki öğrenmelerin gerçekleĢmeyeceğini söylemek 

mümkündür. Çünkü bilinmeyen bir olguya ya da duruma karĢı herhangi bir sevgi, 

nefret, korku vb. gibi duyuĢsal bir tepki geliĢtirmek mümkün değildir. Bu nedenlerle, 

belirtilen kazanımlar değer kazanımına uygun bir Ģekilde mantıksal bütünlülük 

içerisinde sıralanmıĢtır.  Kazanımlar öğrencilerin onları nasıl gerçekleĢtireceğine dair 

zihinsel ve psikolojik hazırlık yapmasına olanak verecek Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

Ünite kazanımları belirlenirken belli baĢlı beceriler ve değerler esas 

alınmıĢtır. Kazanımlara esas olan değerler; adil olma, bağımsızlık, dayanıĢma ve 

hoĢgörü, saygı, sorumluluk, vatanseverlik olarak sıralanmıĢtır. Kazanımlara esas olan 

beceriler ise; karar verme, araĢtırma, Ahlaklı olma ve hoĢgörülü davranma, sorumlu 

bir Ģekilde davranma, farklılıklara saygı, sebep-sonuç iliĢkisi olarak 

sıralanmıĢtır.
52

Sayılan değerler ve becerilere kazanımlarda uygun Ģekilde yer 

verilmiĢtir. Ünitenin sonunda yaĢam, sağlık, eğitim, düĢünce, inanç, ibadet, özel 

yaĢamın gizliliği ve ekonomik hak ve özgürlüklerin dinin temel öğütleri olduğunun 

vurgulanacağı ifade edilmiĢtir. Bu hedefe uygun etkinlik ve kazanımların kılavuzda 

yer aldığını söylemek mümkündür. Kılavuzda ayrıca “bu ünitede; tartıĢma, açık uçlu 

sorular, çoktan seçmeli, boĢluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, öz 

değerlendirme formu, gözlem formu, grup değerlendirme formu kullanılarak 

değerlendirme yapılabilir.”
53

 ifadeleri yer almıĢtır. Bu ifadeler kılavuzda yer alan 

ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygun olarak yazılmıĢtır.  

 

 

                                                 
52

 MEB, s.49. 
53

 MEB, s.56. 
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3.2.3. 11.Sınıf Ders Müfredatında Ahlak ve Değerler Eğitimi 

3.2.3.1. 11. Sınıf 5. Ünite “Ġslam ve BarıĢ” Ünitesinin Ġçerik 

Açısından Değerlendirilmesi

 

Tablo 6: 11. Sınıf “Ġslam ve BarıĢ” Ünitesi Ġçerik Tablosu 

ĠSLAM VE BARIġ 

1. BarıĢ Ġçinde YaĢamak Bir Ġhtiyaçtır. 

2. Ġslâm BarıĢa ve Birlikte YaĢamaya Önem Verir. 

3. Bir Ġnsanın YaĢamasını Sağlamak, Bütün Ġnsanlara Hayat Vermek Gibidir. 

4. Hz. Muhammed Bir BarıĢ Elçisidir. 

5. Zorunlu Olmadıkça SavaĢ Bir Ġnsanlık Suçudur. 

Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.78. 

Değerlendirme: 

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının “Ahlak ve Değerler” 

öğrenme alanıyla ilgili “Ġslam ve BarıĢ” ünitesinde sınıfta barıĢın insanlık için ihtiyaç 

olduğu, Ġslam’ın barıĢ dini olduğu ve yaĢama hakkına büyük önem verdiği, Hz. 

Muhammed'in bir barıĢ elçisi olduğu, zorunlu olmadıkça savasın insanlık suçu 

olduğu üzerinde durulmuĢtur. Ünitenin baĢlangıcında savaĢların nedenleri ve 

sonuçlarına değinilmiĢ, barıĢın önemiyle ilgili özlü sözler ve ayet meallerine yer 

verilmiĢtir. Hz. Muhammed’in sözleri ve eylemleriyle barıĢa verdiği öneme 

örneklerle ayrıntılı olarak yer verildikten sonra Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet gibi 

devlet büyüklerinin barıĢa katkıları üzerinde durulmuĢtur.  

Ünite iĢlenirken sık sık özlü sözler, ayet ve hadislere yer verilmesi yerinde 

olmuĢtur. Konularla iliĢkili kavramlar görsel Ģemalarla sunularak sistematize 

edilmiĢtir. Konulara uygun gerçek hayattan örnekler verilmesi olumlu bir özelliktir. 

Öğrenciler sık sık düĢünme, sorgulama, örneklendirme ve değerlendirme yapmaya 

yönlendirilmiĢtir. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında 9. ve 10. 

sınıflara nazaran ahlak ve değerler öğrenme alanına daha az yer verilmiĢtir. “Ġslam ve 

BarıĢ” baĢlığı taĢıyan bir ünitenin daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak iĢlenmesi daha 

yararlı olacaktır. 

                                                 

 Bu bölüm hazırlanırken “11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitabı’ndan” yararlanılmıĢtır.” 

MEB Yay., Ġstanbul, 2010. 
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3.2.3.2. 11. Sınıf  5. Ünite: “Ġslam ve BarıĢ” Ünitesinin Etkinlikler 

ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi 

 

Tablo 7: 11. Sınıf “Ġslam ve BarıĢ ” Ünitesi Kazanım ve Etkinlik 

 Tablosu 

Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.63. 

 

KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR 

 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

 

1. BarıĢın insanlık için önemini 

açıklar. 

2. Ġslâm’ın bir barıĢ dini olduğu 

gerçeğini Kur’an ve 

hadislerden örneklerle 

destekler. 

3. Ġslâm’ın barıĢsever bir kiĢilik 

öngördüğünü fark eder ve buna 

uygun davranıĢlar sergiler. 

4. Ġslâm’ın yaĢama hakkına 

verdiği değeri yorumlar.  

5. Ġslâm’ın sosyal çevresiyle 

uyumlu ve barıĢık bireyler 

yetiĢtirmeyi hedeflediğini 

açıklar. 

6. Hz. Muhammed’in barıĢçı 

kiĢiliğini örneklerle açıklar. 

7. Atatürk’ün barıĢa verdiği 

önemi örneklerle açıklar. 

8. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus 

Emre, Mevlânâ, Hacı BektaĢ 

Veli, Cabbar Kulu vb. nin 

barıĢla ilgili mesajlarından ve 

yaĢantılarından örnekler verir. 

9. Zorunlu olmadıkça savaĢın bir 

insanlık suçu olduğunu kavrar. 

 

 

, BarıĢ afiĢleri: Ġslâm’ın barıĢ 

anlayıĢını içeren afiĢler hazırlanır 

(2. kazanım). 

 

 BarıĢ panosu: BarıĢ mesajı 

içeren görsel materyal derlenerek 

bir pano hazırlanır (1-9. 

kazanımlar). 

 

 BarıĢçıl davranıĢlar: 
Toplumdaki bireylerin (anne, 

muhtar, esnaf, baĢkan vb.) rolleri 

öğrencilere dağıtılır. Her birinden 

barıĢçıl davranıĢlar sergilemeleri 

istenir. Bu davranıĢların nedenleri 

ve oluĢturacağı etkileri üzerinde 

konuĢulur (3. kazanım). 

 

 Edebiyatımızdan barıĢ 

mesajları: Hoca Ahmet Yesevî, 

Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı 

BektâĢ Velî, Cabbar Kulu’nu 

temsil eden roller öğrenciler 

tarafından üstlenilir ve onların 

ağızlarından barıĢ mesajları 

verilir. YaĢantılarından örneklerle 

ilgili drama çalıĢması yapılır (8. 

kazanım). 

 

 BarıĢ Ģiirleri ve 

kompozisyonlar: BarıĢla ilgili 

Ģiir ve kompozisyon yazma 

çalıĢması yapılır. En baĢarılı 

çalıĢmalar okulda yapılacak bir 

prog 

ramda okunur (1-9. kazanımlar). 

 

 

 

 

 

 

 

[!] Bu ünitede, 

Ġslâm’ın barıĢı 

öngördüğü vurgulanır. 

 

[!] Öncelikle verilecek 

değerler; hoĢgörü, 

saygı, kardeĢlik. 

 

[!] Öncelikle verilecek 

beceriler; eleĢtirel 

düĢünme, Türkçeyi 

doğru, etkili ve güzel 

kullanma, sorumlu bir 

Ģekilde davranma, 

sebep-sonuç iliĢkisi. 

 

 Bu ünitede; 

tartıĢma, açık uçlu 

sorular, çoktan 

seçmeli, boĢluk 

doldurmalı testler, 

proje değerlendirme 

ölçeği, grup 

değerlendirme formu, 

yazılı raporlar, drama, 

poster kullanılarak 

değerlendirme 

yapılabilir. 
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Etkinlik: BarıĢ AfiĢleri 

Kazanım: 

2. Ġslâm’ın bir barıĢ dini olduğu gerçeğini Kur’an ve hadislerden örneklerle 

 destekler. 

Konuyla ilgili “Ġslâm’ın barıĢ anlayıĢını içeren afiĢler hazırlanır” etkinlik 

örneği verilmiĢtir. AfiĢler din öğretiminde kullanılabilecek olan görsel araçlardan bir 

tanesidir. AfiĢler genel olarak haritalar, figürler, grafikler, Ģemalar gibi yazı ve 

resimlerin birlikte kullanıldığı, daha çok reklam ve benzeri amaçlar için oluĢturulan 

görsel araçlardır. AfiĢlerde ana fikirler, zihinde kalıcı ifadelerle ve buna uyumlu 

renklerle ifade edilmelidir.
54

 Etkinliğin daha verimli olabilmesi için afiĢler 

öğrencilere daha önceden hazırlatılarak ders saatinde sunulabilir. Hazırlanan afiĢler 

üzerine yorumlar yapıldıktan sonra en beğenilen afiĢ ya da afiĢler sınıf panosunda 

sergilenerek etkinlik sonlandırılabilir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım öncelikle biliĢsel düzeyde bir bilginin ön 

kabulünü yapmıĢ daha sonra bu bilginin örneklerle desteklenmesini istemiĢtir. 

Kazanım ifadesi ders içerisinde gerçekleĢtirilebilecek Ģekilde yazılmıĢtır ve 

ölçülebilir bir nitelik taĢımaktadır.  11. sınıf düzeyindeki öğrencilerin geliĢim 

dönemine uygun Ģekilde tasarlanmıĢ olan kazanım kolaylıkla uygulanabilecek 

niteliktedir. 

 Belirtilen kazanım etkinlikle birlikte değerlendirildiğinde, kazanımın hem 

etkinliğe hem de afiĢ hazırlamaya elveriĢli olduğunu görürüz. Öğrencilere 

hazırlatılacak afiĢlerde kullanılacak ayet ve hadislerle kazanım gerçekleĢtirilebilir. 

Kazanımda geçen “destekler” ifadesi daha önce kabul edilen bir görüĢün var 

olduğunu göstermektedir. Kazanımdaki ifadeye göre Ġslâm’ın bir barıĢ dini olduğu 

zaten kabul edilmiĢ olup bunun örneklerle desteklenmesi istenmiĢtir. Bu nedenle 

“Öğrenciler Ġslam’ın bir barıĢ dini olduğunu fark eder, kabul eder” ifadesine benzer 

nitelikte bir kazanımın daha önce verilmesi yararlı olacaktır. Etkinliğin her iki 

kazanımı gerçekleĢtirecek Ģekilde geliĢtirilmesi öğrenciler için daha faydalı olacaktır. 

                                                 
54

 Mehmet Zeki Aydın, Din Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, s.419. 
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Etkinlik: BarıĢ Panosu 

Kazanım: 

1. BarıĢın insanlık için önemini açıklar. 

2. Ġslâm’ın bir barıĢ dini olduğu gerçeğini Kur’an ve hadislerden örneklerle 

destekler. 

3. Ġslâm’ın barıĢsever bir kiĢilik öngördüğünü fark eder ve buna uygun 

davranıĢlar sergiler. 

4. Ġslâm’ın yaĢama hakkına verdiği değeri yorumlar.  

5. Ġslâm’ın sosyal çevresiyle uyumlu ve barıĢık bireyler yetiĢtirmeyi 

hedeflediğini açıklar. 

6. Hz. Muhammed’in barıĢçı kiĢiliğini örneklerle açıklar. 

7. Atatürk’ün barıĢa verdiği önemi örneklerle açıklar. 

8. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı BektaĢ Veli, Cabbar 

Kulu vb. nin barıĢla ilgili mesajlarından ve yaĢantılarından örnekler verir. 

9. Zorunlu olmadıkça savaĢın bir insanlık suçu olduğunu kavrar. 

Konuyla ilgili “BarıĢ mesajı içeren görsel materyal derlenerek bir pano 

hazırlanır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Görsel materyal kullanımı açısından olumlu 

nitelik arz eden etkinliğin ders saati dıĢında uygulanması yeterli olacaktır. Bir önceki 

etkinlikle kolayca birleĢtirilebilecek olan bu etkinliğin kılavuzda yer alan öğretim 

stratejileriyle geliĢtirilmesi yerinde olacaktır.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alana 

ait ifadeler içermektedir. Kazanımlar basitten karmaĢığa doğru sıralanmıĢ ve ünite 

içeriğine uygun Ģekilde düzenlenmiĢtir. Her bir kazanım 11. sınıf düzeyindeki 

öğrencilerin geliĢim düzeylerine uygundur ve öğrencilerin kolaylıkla 

uygulayabileceği niteliktedir. Sınıf içi etkinliklerle kazanımların gerçekleĢtirilmesi 

ve kılavuzda belirtilen ölçme-değerlendirme teknikleriyle kazanımların gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğinin sınanması mümkündür.  

Belirlenen kazanımlar etkinlikle iliĢkilendirilerek değerlendirildiğinde 

kazanımların oldukça fazla sayıda ve farklı nitelikte olduğunu görürüz. Her bir 

kazanımın tek bir etkinlikle gerçekleĢmesi zor görünmektedir. Etkinliği kazanımlarla 

tam olarak iliĢkilendirebilmek için farklı yöntemlerle geliĢtirmek yararlı olacaktır.  

Hazırlanacak panonun 6.,7. ve 8. kazanımlarda geçen ifadelere uygun olarak 
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hazırlanması istenirse daha  faydalı olacaktır. Diğer kazanımların gerçekleĢmesi için 

ilk etkinlikten yararlanılabilir. Ya da farklı bir etkinlik daha tasarlanarak süreç 

geliĢtirilebilir. Tek bir etkinliğin bu kadar kazanımı gerçekleĢtirmesi zor olduğundan 

iliĢkilendirilen kazanımların sayısı azaltılarak etkinliğin geliĢtirilmesi daha yerinde 

olacaktır. 

Etkinlik: BarıĢçıl DavranıĢlar 

Kazanım: 

3. Ġslâm’ın barıĢsever bir kiĢilik öngördüğünü fark eder ve buna uygun 

 davranıĢlar sergiler. 

Konuyla ilgili “Toplumdaki bireylerin (anne, muhtar, esnaf, baĢkan vb.) 

rolleri öğrencilere dağıtılır. Her birinden barıĢçıl davranıĢlar sergilemeleri istenir. Bu 

davranıĢların nedenleri ve oluĢturacağı etkileri üzerinde konuĢulur.” etkinlik örneği 

verilmiĢtir. Yaratıcı drama tekniklerinden biri olan rol oynama tekniğiyle hazırlanmıĢ 

bu etkinlik, öğrencinin büründüğü roldeki kiĢiyle empati kurmasını sağlar. Kendisini 

o kiĢinin yerine koyabilme becerisini kazandırır. Teknik, zaman alıcı olmakla birlikte 

öğrencinin çevresindekileri anlamlandırma konusunda deneyimini arttırır. Etkinlik 

örneğinde verilen roller öğrencilerin kolayca gözlemleyebilecekleri kiĢilerdir. Süre 

konusunda etkili bir planlama yapılabilirse hem eğlendirici hem de faydalı bir 

etkinlik olacaktır. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım öncelikle duyuĢsal daha sonra psikomotor 

alana ait ifadelere yer vermiĢtir. Ahlak ve değerler eğitimine yönelik kazanımlarda 

psikomotor alana ait ifadelere pek fazla yer verilmemiĢtir. Bu açıdan kazanımın 

farklı bir niteliği göze çarpmaktadır. Kazanımın gerçekleĢip gerçekleĢmediği etkinlik 

sonunda değil uzun bir süreç içerisinde ölçülüp değerlendirilebilir.   

 Belirtilen kazanım etkinlikle birlikte değerlendirildiğinde, kazanımın sürece 

eklenecek ifadelerle veya öğretmenin yönlendirmeleriyle gerçekleĢtirilebileceğini 

görürüz. Örneğin öğrencilerin büründükleri rollerdeki davranıĢlarını Ġslam’ın 

öngördüğü davranıĢlarla iliĢkilendirmeleri istenebilir. Uygun yerlerde ayetler, 

hadisler ve dini kıssalardan örnekler verilerek kazanımın gerçekleĢmesi sağlanabilir. 
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Etkinlik: Edebiyatımızdan BarıĢ Mesajları 

Kazanım: 

8. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı BektaĢ Veli, Cabbar 

 Kulu vb. nin barıĢla ilgili mesajlarından ve yaĢantılarından örnekler verir. 

Konuyla ilgili “Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı BektâĢ 

Velî, Cabbar Kulu’nu temsil eden roller öğrenciler tarafından üstlenilir ve onların 

ağızlarından barıĢ mesajları verilir. YaĢantılarından örneklerle ilgili drama çalıĢması 

yapılır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Bir önceki etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de 

bir drama çalıĢması planlanmıĢtır. Bu sefer bürünülecek roller öğrencilerin kendi 

çevrelerinde gözlemledikleri kiĢiler değil tarihi ve önemli kiĢiliklerdir. Bahsi geçen 

kiĢiler tarihe iz bırakmıĢ önemli düĢünürler olduğu için öğrencilerin bu düĢünürlerle 

ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle etkinlik oldukça yararlı ve 

gereklidir. Drama etkinliği ise öğrencilerin konuyu ve temsil etikleri kiĢilikleri daha 

iyi anlamaları açısından etkili olacaktır. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım ifadesi spesifik örnekler içermektedir. Bu 

nedenle etkinlik sırasında kolayca ölçülebilecek ve değerlendirilebilecek niteliktedir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım etkinlikle birebir uyumluluk arz etmektedir.  

Etkinlik: BarıĢ ġiirleri ve Kompozisyonlar 

Kazanım: 

1. BarıĢın insanlık için önemini açıklar. 

2. Ġslâm’ın bir barıĢ dini olduğu gerçeğini Kur’an ve hadislerden örneklerle 

destekler. 

3. Ġslâm’ın barıĢsever bir kiĢilik öngördüğünü fark eder ve buna uygun 

davranıĢlar sergiler. 

4. Ġslâm’ın yaĢama hakkına verdiği değeri yorumlar.  

5. Ġslâm’ın sosyal çevresiyle uyumlu ve barıĢık bireyler yetiĢtirmeyi 

hedeflediğini açıklar. 

6. Hz. Muhammed’in barıĢçı kiĢiliğini örneklerle açıklar. 

7. Atatürk’ün barıĢa verdiği önemi örneklerle açıklar. 
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8. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı BektaĢ Veli, Cabbar 

Kulu vb. nin barıĢla ilgili mesajlarından ve yaĢantılarından örnekler verir. 

9. Zorunlu olmadıkça savaĢın bir insanlık suçu olduğunu kavrar. 

Konuyla ilgili “BarıĢla ilgili Ģiir ve kompozisyon yazma çalıĢması yapılır. En 

baĢarılı çalıĢmalar okulda yapılacak bir programda okunur.” etkinlik örneği 

verilmiĢtir. Kompozisyon çalıĢması, öğrencilerin duygu ve düĢüncelerini derli-toplu 

bir Ģekilde ifade etmelerini sağlayan planlı bir yazma etkinliğidir. Öğrencilerin duygu 

ve düĢüncelerini hem sözlü hem de yazılı olarak iyi bir Ģekilde ifade edebilmeleri 

için önemlidir. ġiir çalıĢması da özellikle bu konuda yetenekli öğrencilerin 

kendilerini daha iyi geliĢtirebilmeleri açısından olumludur. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımların değerlendirmelerini daha önce 

yapmıĢtık. “BarıĢ panosu” etkinliğinde olduğu gibi tüm kazanımların etkinlikle 

iliĢkilendirildiğini görürüz. Aynı eleĢtiriyi bu etkinlik içinde yapmak mümkündür. 

Tek bir etkinliğin bu kadar çok kazanımla iliĢkilendirilmesi zordur. Buna rağmen 

ünite sonunda yapılacak olan böyle bir kompozisyon çalıĢması değerlendirme 

etkinliği gibi tasarlanabilir. Buna uygun olarak her bir kazanımın gerçekleĢebilmesi 

için kompozisyonlar dağıtılırken her bir kazanım dikkate alınarak konu seçimi 

yapılabilir. Örneğin Atatürk’ün barıĢa verdiği önemle ilgili sözlerinden ve 

eylemlerinden örnekler verilerek bir kompozisyon çalıĢması yapılabilir. Böylece 7. 

kazanım gerçekleĢtirilmiĢ olur. Diğer kazanımlar için aynı Ģekilde iliĢkilendirmeler 

yapılabilir.  

Değerlendirme: 

11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatı’nda “Ahlak ve 

Değerler” öğrenme alanına ait “Ġslam ve BarıĢ” ünitesi 9 öğrenci kazanımı ve 5 

örnek etkinlikle yer almıĢtır. Kılavuzda belirtilen kazanımların gerçekleĢebilmesi için 

5 ders saati uygun görülmüĢtür. Etkinlik örneklerinin hemen hepsi yapılandırıcı 

öğrenme kuramına uygun olarak hazırlanmıĢ ve öğrenciyi aktif olarak derse katacak 

Ģekilde çeĢitlendirilmiĢtir. Ekinlik örneklerinin ikisinin görsel materyale dayalı 

olduğu, ikisinde drama tekniğinin kullanıldığı ve son etkinlikte kompozisyon ve Ģiir 

çalıĢması yapıldığı göze çarpmaktadır. Örnek etkinlikler farklı öğretim yöntem ve 
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teknikleriyle geliĢtirilirse daha yararlı olacaktır. Etkinlik örnekleriyle ilgili bir baĢka 

husus ise hiçbir etkinliğin kılavuzda ayrıntılı olarak yer almamasıdır. 9. ve 10. 

sınıflarda en az bir ya da birkaç etkinlik kılavuzda açıklamalarıyla yer almasına 

rağmen 11. sınıfta bunu görememekteyiz. 11. sınıf ahlak ve değerler öğrenme alanına 

ait en azından bir etkinliğin süreciyle birlikte kılavuzda yer alması uygun olacaktır. 

 Etkinlik örneği sayısı üniteye ayrılmıĢ ders saatiyle aynıdır. Etkinlikler genel 

olarak kazanımlarla direkt veya dolaylı olarak iliĢkilendirilebilmekle birlikte 

uygulayıcıların katkılarını gerektirmektedir. Örnek etkinlikler 11. sınıf öğrencilerinin 

seviyelerine uygun görünmektedir. Üniteyle iliĢkilendirilen kazanımlar öğrencilerin 

geliĢim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine uygun olmakla birlikte bazı 

etkinliklerin iliĢkilendirildiği kazanımlar fazla sayıdadır. Bu nedenle etkinliklerden 

bir kısmı kazanımları karĢılayacak Ģekilde geliĢtirilmelidir. 

  Kazanım ifadeleri genel olarak 11. sınıf düzeyindeki öğrencilerin biliĢsel, 

duyuĢsal ve psikomotor yeteneklerine uygun olarak yazılmıĢtır. Belirlenen kazanım 

ifadeleri hem kapsamlı hem de konu dıĢında çıkmayacak Ģekilde sınırlıdır. Kazanım 

ifadeleri açık Ģekilde yazılmıĢ, öğrencilerin ve öğreticilerin yanlıĢ anlamalarını 

zorlaĢtırmıĢtır. Kazanımlar kolaydan zora, basitten karmaĢığa doğru uygun Ģekilde 

sıralanmıĢtır. Ġlerleyen kazanımlar kendisinden önceki kazanımların gerçekleĢtiğini 

gösteren kapsamlı ifadelere yer vermiĢtir. 

Program kazanımları belirlenirken belli baĢlı beceriler ve değerler esas 

alınmıĢtır. Kazanımlara esas olan değerler; hoĢgörü, saygı ve kardeĢlik olarak 

sıralanmıĢtır. Kazanımlara esas olan beceriler ise; eleĢtirel düĢünme, Türkçeyi doğru, 

etkili ve güzel kullanma, sorumlu bir Ģekilde davranma ve sebep-sonuç iliĢkisi olarak 

sıralanmıĢtır.
55

 Sayılan değerler ve becerilere gerek kazanımlarda gerek etkinliklerde 

uygun Ģekilde yer verilmiĢtir. Programda ayrıca “bu ünitede; tartıĢma, açık uçlu 

sorular, çoktan seçmeli, boĢluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, grup 

değerlendirme formu, yazılı raporlar, drama, poster”
56

 gibi materyallerin 

kullanılabileceği ifade edilmiĢtir. Bu ifadeler kılavuzda yer alan ölçme ve 

değerlendirme tekniklerine uygun olarak yazılmıĢtır. 

                                                 
55

 MEB, s.49. 
56

 MEB, s.63. 
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3.2.4. 12. Sınıf Ders Müfredatında Ahlak ve Değerler Eğitimi 

3.2.4.1. 12. Sınıf 5. Ünite “Tövbe ve BağıĢlama” Ünitesinin Ġçerik 

Açısından Değerlendirilmesi

  

 Tablo 8: 12. Sınıf “Tövbe ve BağıĢlama” Ünitesi Ġçerik Tablosu 

TÖVBE VE BAĞIġLAMA 

1. Ġnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır. 

2. Tövbe Hatadan Dönme ve Ġyiye Yönelme Erdemidir. 

3. Allah BağıĢlayıcıdır, BağıĢlayanı Sever. 

4. BağıĢlama Ġnsanı Yüceltir. 

5. BağıĢlama Bireysel ve Toplumsal HoĢgörünün Temelidir. 

6. Ġyilikler Kötülükleri Giderir. 

Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.78. 

Değerlendirme: 

12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının “Ahlak ve Değerler” 

öğrenme alanıyla ilgili “Tövbe ve BağıĢlama” ünitesinde, insanın hata yapabilen bir 

varlık olduğu, tövbe etmenin ve hatadan dönmenin bir erdem olduğu, Allah'ın 

bağıĢlayıcı olduğu ve bağıĢlayanı sevdiği, bağıĢlamanın insanı yücelttiği, 

bağıĢlamanın bireysel ve toplumsal hoĢgörünün temelini oluĢturduğu ve iyiliklerin 

kötülükleri giderdiği gibi konular üzerinde durulmuĢtur.  

Ünite iĢlenirken çoğunlukla ayet ve hadislerden örneklendirmeler yapılmıĢtır. 

Öğrenciler konularla ilgili düĢünmeye, tartıĢmaya, yorumlama ve değerlendirme 

yapmaya yönlendirilmiĢtir. Konularla iliĢkilendirilebilecek resim ve fotoğraflara yer 

verilmiĢtir. Ünite sonunda “Affetmek Büyüklüktür.” adını taĢıyan okuma metni yer 

almıĢtır. Okuma metni 12. sınıf öğrencilerin geliĢim düzeyine uygun Ģekilde 

yazılmıĢtır. Ayrıca ünite genelinde üzerinde durulan “affetmenin büyük bir erdem 

olduğu”  ana fikrine uygundur. 12. sınıf din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitabında 

11. sınıf ders kitabında olduğu gibi ahlak ve değerler öğrenme alanına diğer birçok 

üniteye nazaran daha az yer verilmiĢtir. 

                                                 

 Bu bölüm hazırlanırken “12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitabı’ndan” yararlanılmıĢtır.” 

MEB Yay., Ġstanbul, 2010. 
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3.2.4.2. 12. Sınıf 5. Ünite: “Tövbe ve BağıĢlama” Ünitesinin 

Etkinlikler ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi  

Tablo 9: 12. Sınıf “Tövbe ve BağıĢlama” Ünitesi Kazanım ve Etkinlik 

Tablosu 

Kaynak: Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Kılavuzu, Ankara, 

MEB, 2005, s.70. 

 

KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR 

 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

 

1. Kendisinin de hata yapabilen bir 

varlık olduğunun farkına varır. 

 

2. Hatasından dönmenin bir  erdem 

olduğunu kavrar. 

 

3. Tövbe ve bağıĢlama eylemlerinin 

tamamen kendi iç dünyası ile ilgili 

olduğu sonucuna varır. 

 

4. Tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a 

nasıl açacağını bilir. 

 

5. Tövbe etmesinin her zaman ve her 

yerde mümkün olduğunu fark eder. 

 

6. Tövbe ve bağıĢlamanın sevgi 

temelli bir eylem olduğunu fark 

eder. 

 

7. Tövbe ve bağıĢlamanın Allah’a, 

insanlara ve bütün varlıklara karĢı 

sevgi ve yakınlık     kazandıracağı 

sonucuna varır. 

 

8. BağıĢlamayı baĢaran bireylerin 

oluĢturduğu bir toplumda 

hoĢgörünün hâkim olacağını fark 

eder. 

 

9. Tövbe ve bağıĢlamanın verdiği 

huzur ve mutluluk duygusunu 

yaĢar. 

 

10.  Ġyiliklerin kötülükleri giderdiğini 

bilir ve güzel davranıĢlar geliĢtirir. 

 

11. Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri 

araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarıyla 

paylaĢır. 

 

 

 

 Kendimi sorguluyorum: 

Öğrencilerden, yapmıĢ oldukları 

hatalı davranıĢlar sonucunda nasıl bir 

hisse kapıldıklarını bir kompozisyon 

yazarak ifade etmeleri istenir (1. ve 2. 

kazanım) 

 

 Hatasız kul olmaz: Öğrencilere, 

“çevrelerindeki insanlardan hatasız 

olanlar var mı?” sorusu yöneltilir. 

Öğrenciler gerekçeleriyle birlikte 

düĢüncelerini belirtir. Ayrıca kendi 

davranıĢlarını sorgular. 

KonuĢulanlardan hareketle bireysel 

ve toplumsal açıdan bağıĢlama ve 

bağıĢlanmanın önemi ile ilgili sonuca 

ulaĢılır (1.ve 8. kazanımlar). 

 

 Derliyoruz: Hata yapma ve 

bağıĢlama ile ilgili atasözü, Ģarkı sözü 

ve özlü sözler derlenir. Bunlar sınıfa 

asılır (1-11. kazanımlar). 

 

 Beni affeder misin? Sınıfta 

öğrencilere hatalı davranıĢları içeren 

roller verilir. Öğrencilere böyle bir 

durumda kendilerinin nasıl 

davranacaklarını drama çalıĢması ile 

göstermeleri istenir. DavranıĢlarının 

nedenleri ve iki davranıĢ sonrasındaki 

duygu ve düĢünceler belirtilir (3-11. 

kazanımlar). 

 

 Ayet ve hadislerde tövbe ve 

bağıĢlama: (bk. s.216) Tövbe ve 

bağıĢlama ile ilgili ayet ve hadisler 

araĢtırılarak sınıfta yorumlanır  

(11. kazanım). 

 

 10. kazanımla 10. 

sınıf “Ġslâm’da Ġbadetler” 

ünitesinin 4. kazanımı 

iliĢkilendirilir. 

 8. kazanımla 11. sınıf 

“Hz. Muhammed’in 

Örnekliği” ünitesinin 2. 

kazanımı iliĢkilendirilir. 

[!] Bu ünitede, insanın 

hata yapabilen bir varlık 

ve  hatadan dönmenin de 

bir erdem olduğu ve 

Allah’ın bağıĢlayıcı ve 

affediciliği 

vurgulanacaktır. 

[!] Öncelikle verilecek 

değerler;  bağıĢlamak ve 

affetmek, hoĢgörü, 

sorumluluk. 

[!] Öncelikle verilecek 

beceriler; eleĢtirel 

düĢünme, karar verme, 

problem çözme, kendini 

tanıma, duygu yönetimi, 

değiĢim, sorumlu bir 

Ģekilde davranma, ahlâkî 

ve hoĢgörülü olma. 

 

 Bu ünitede; tartıĢma, 

açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, boĢluk 

doldurmalı testler, proje 

değerlendirme ölçeği, 

yazılı raporlar, gözlem 

formu kullanılarak 

değerlendirme 

yapılacaktır. 
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Etkinlik: Kendimi Sorguluyorum 

Kazanım: 

1. Kendisinin de hata yapabilen bir varlık olduğunun farkına varır. 

2. Hatasından dönmenin bir erdem olduğunu kavrar. 

Konuyla ilgili “Öğrencilerden, yapmıĢ oldukları hatalı davranıĢlar sonucunda 

nasıl bir hisse kapıldıklarını bir kompozisyon yazarak ifade etmeleri istenir.” etkinlik 

örneği verilmiĢtir. Daha öncede üzerinde durduğumuz gibi kompozisyon çalıĢması 

öğrencilerin duygu ve düĢüncelerini planlı bir Ģekilde yazıya dökmelerini sağlaması 

açısından faydalıdır. Genellikle öğrencilerin sıkıldıkları bir etkinlik olsa da 

kompozisyon çalıĢmaları oldukça yararlı olmaktadır. Özellikle çok kitap okuyan 

öğrencilerin düĢüncelerini kaleme alarak ifade etmeleri kolaylaĢacaktır. Tüm bunlara 

rağmen bir ders saatinin tamamının verilen konuya uygun kompozisyon çalıĢmasıyla 

geçmesi uygun olamayacaktır. 15-20 dakikalık bir sürenin fazlasıyla yeterli olacağı 

bu etkinliğin sonunda dileyen öğrencilerin kompozisyonlarını sınıf önünde okumaları 

istenebilir. Bunun yerine öğrencilerden yaptıkları hatalarla ilgili konuĢmaları ve bu 

hatalar sonrasında nasıl bir tavır sergilediklerini anlatmaları da istenebilir. Bu ikincisi 

diğer öğrencilerin sıkılmamaları için daha etkili olacaktır. Bir diğer alternatif ise 

farklı bir öğretim tekniğiyle konuya uygun bir giriĢ yapılabilir. Örneğin beyin 

fırtınası tekniği veya örnek olay tekniği kullanılabilir. Bu Ģekilde konuya giriĢ 

yapıldıktan sonra kompozisyon çalıĢmasına yer verilebilir. Böylelikle hem birden 

fazla öğretim tekniği uygulama imkânı yakalanır hem de etkinlik zenginleĢtirilmiĢ 

olur. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar biliĢsel alana hitap eden ifadelerdir. 

Bloom’un biliĢsel taksonominin ilk basamakları olan bu ifadeler öğrencilerin ünite 

baĢında elde edebilecekleri kazanımlardır. Ġçerik olarak konuya uyumluluk arz eden 

kazanımlar 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerin geliĢim dönemi özelliklerine uygundur. 

 Kazanımlar etkinlikle iliĢkilendirilerek değerlendirildiğinde, kazanım 

ifadelerinin etkinlikle uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak iliĢkilendirilen ikinci 

kazanımın tam olarak gerçekleĢebilmesi için kompozisyon konusuna kazanıma 

uygun ifadeler eklenmelidir.  
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Etkinlik: Hatasız Kul Olmaz 

Kazanım: 

1. Kendisinin de hata yapabilen bir varlık olduğunun farkına varır. 

8. BağıĢlamayı baĢaran bireylerin oluĢturduğu bir toplumda hoĢgörünün 

 hâkim olacağını fark eder. 

Konuyla ilgili “Öğrencilere, “çevrelerindeki insanlardan hatasız olanlar var 

mı?” sorusu yöneltilir. Öğrenciler gerekçeleriyle birlikte düĢüncelerini belirtir. 

Ayrıca kendi davranıĢlarını sorgular. KonuĢulanlardan hareketle bireysel ve 

toplumsal açıdan bağıĢlama ve bağıĢlanmanın önemi ile ilgili sonuca ulaĢılır.” 

etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik konuya uygun olmakla birlikte 12. sınıf 

düzeyindeki öğrencilere göre çok da etkileyici değildir. 12. sınıf düzeyindeki 

öğrenciler hatasız insan olmadığının zaten bilincindedir. Bilincinde olmasalar bile bir 

önceki etkinlikle bu sağlanmıĢ olmalıdır. Bu konu onlar için gerekçeleriyle birlikte 

anlatılacak kadar enteresan olmayacaktır.  Ġlköğretim çağındaki bir çocuğa aynı 

soruyu sorduğunuzda alacağınız cevaplar birbirinden farklı olabilir. Kimi çocuk 

babasını, kimi annesi, kimi çok beğendiği birini hatasız olarak görecektir. Bunun 

böyle olmadığını düĢünenler ve düĢünmeyenler arasında yapılacak konuĢmalar ve 

öğretmenin yönlendirmeleriyle öğrencilerin hatasız insan olmadığının farkına 

varmaları sağlanacaktır. 12. sınıf düzeyinde ise zaten genel olarak kabul edilecek bir 

olgunun baĢlı baĢına bir etkinlik olarak planlanması çok da gerekli olmayacaktır. 

Bunun yerine öğretmen, etkinliğe “arkadaĢlar bildiğiniz gibi hatasız insan yoktur. 

Hepimiz hatalarımızla ve onlardan çıkardığımız derslerle yaĢarız. Ben hiçbir konuda 

hata yapmam diyen biri var mı aranızda? Sizler de tüm insanlar gibi hatalar 

yapıyorsunuzdur vb.” sözlerle etkinliğe giriĢ yapabilir. Ardından öğrencilerin kendi 

hatalarından ya da çevrelerindeki insanların çok sık yaptığı hatalardan bahsetmeleri 

istenebilir. Öğrenciler muhtemelen günlük hayatta sıkça karĢılaĢtıkları veya 

yaptıkları hatalardan uygun gördükleri ölçüde bahsedeceklerdir. Daha sonra 

öğrencilere kendilerine karĢı yapılan büyük veya küçük hatalar karĢısında nasıl 

davrandıkları sorulabilir. Ayrıca kendilerinin baĢkalarına karĢı yaptıkları hatalar 

sonrası nasıl davrandıkları sorulabilir. Bu noktada gerekirse öğretmen kendi 
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hayatından bir örnek vererek öğrencilerin konuya ilgilerini arttırabilir. Öğrencilerin 

bu Ģekilde kendilerini ve çevrelerindeki insanları sorgulamaları istendikten sonra 

hatalar karĢısında bağıĢlayıcı olmanın faydaları üzerinde tartıĢılabilir.  

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlardan ilkinin değerlendirmesine önceki 

etkinlikte değinmiĢtik. 8. kazanım ise aynı Ģekilde öğrencilerin farklı bir konuda 

farkındalık düzeyine gelmelerini hedeflemiĢtir. 2. kazanım da etkinlikle 

iliĢkilendirilirse kazanımlardaki mantıksal bütünlük bozulmayacaktır.  

Belirtilen kazanımlar etkinlikle iliĢkilendirilerek değerlendirildiğinde,  

kazanımların etkinlikle uyumlu söylenebilir. Bununla birlikte etkinliğin yukarıda 

örneklendirdiğimiz Ģekilde geliĢtirilmesiyle kazanımların daha uyumlu hale 

geleceğini söyleyebiliriz. ġayet 2. kazanım da etkinlikle iliĢkilendirilirse bu üç 

kazanım sırasıyla gerçekleĢtirilecek Ģekilde etkinlik düzenlenebilir. 

Etkinlik: Derliyoruz 

Kazanım: 

1. Kendisinin de hata yapabilen bir varlık olduğunun farkına varır. 

2. Hatasından dönmenin bir  erdem olduğunu kavrar. 

3. Tövbe ve bağıĢlama eylemlerinin tamamen kendi iç dünyası ile ilgili 

olduğu sonucuna varır. 

4. Tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a nasıl açacağını bilir. 

5. Tövbe etmesinin her zaman ve her yerde mümkün olduğunu fark eder. 

6. Tövbe ve bağıĢlamanın sevgi temelli bir eylem olduğunu fark eder. 

7. Tövbe ve bağıĢlamanın Allah’a, insanlara ve bütün varlıklara karĢı sevgi 

ve yakınlık kazandıracağı sonucuna varır. 

8. BağıĢlamayı baĢaran bireylerin oluĢturduğu bir toplumda hoĢgörünün 

hâkim olacağını fark eder. 

9. Tövbe ve bağıĢlamanın verdiği huzur ve mutluluk duygusunu yaĢar. 

10. Ġyiliklerin kötülükleri giderdiğini bilir ve güzel davranıĢlar geliĢtirir. 

11. Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarıyla paylaĢır. 
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Konuyla ilgili “Hata yapma ve bağıĢlama ile ilgili atasözü, Ģarkı sözü ve özlü 

sözler derlenir. Bunlar sınıfa asılır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik genel olarak 

öğrencilerin kolaylıkla uygulayabileceği niteliktedir. Etkinliğin ders öncesi hazırlık 

aĢaması ders dıĢında gerçekleĢtirilebilir. Ders saatinde daha önceden araĢtırılarak 

bulunan atasözü, Ģarkı sözü ve özlü sözler değerlendirilir. En beğenilenler sınıf 

panosunda sergilenir. Bunun için en fazla bir ders saatinin yarısı yeterli olacaktır. 

Geri kalan sürede farklı bir etkinlik uygulanabilir. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar ünitenin tüm kazanımlarını 

kapsamaktadır. Ġlk iki kazanım ve 8. kazanımla ilgili değerlendirmelerimizi daha 

önceki etkinliklerde yapmıĢtık. 3. ve 7. ve kazanımlarda Bloom’un biliĢsel 

taksonomisinin kavrama aĢamasına ait becerilerden biri olan “sonuca varma” ifadesi 

yer almıĢtır. Edinilen bilgilerden yola çıkarak sonuca varma yapılandırıcı öğrenme 

yaklaĢımına da uygun bir ifadedir. 4, 5 ve 6. kazanımlar da bilgi elde etme sürecinde 

ilk basamaklarda yer alan bilme ve farkına varma ifadeleri yer almıĢtır. Farklı 

konularda bilgi elde etme ve farklı durumların farkına varma kazanımlarla 

çeĢitlendirilmiĢtir. 9. kazanım duyuĢsal alana hitap eden duygu ağırlıklı bir 

kazanımdır. 10 kazanım psikomotor alana ait davranıĢ geliĢtirme ifadesine yer 

vermiĢtir. Diğer kazanımlar biliĢsel alanın farklı aĢamalarına ait kazanımlar olarak 

bir mantık bütünlüğünde sıralanmıĢtır. Tüm kazanımlar 12. sınıf düzeyindeki 

öğrencilerin geliĢim dönemlerine uygun olarak düzenlenmiĢtir. Kazanımların hepsi 

farklı alanlara hitap etmiĢ ve kolaydan zora doğru uygun Ģekilde sıralanmıĢtır. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımlar gereğinden fazla sayıdadır. Daha öncede 

belirttiğimiz gibi bir etkinlikle bu kadar çok kazanımın gerçekleĢmesi beklenemez. 

Bu nedenle iliĢkilendirilen kazanım sayısı azaltılmalıdır. Verilen etkinlik örneği 

kazanımların birçoğuyla iliĢkilendirilebilecek nitelikte olmakla birlikte her bir 

kazanımın gerçekleĢmesini sağlayacak kadar kapsamlı değildir.  

Etkinlik: Beni Affeder misin? 

Kazanım: 

3. Tövbe ve bağıĢlama eylemlerinin tamamen kendi iç dünyası ile ilgili 

olduğu sonucuna varır. 
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4. Tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a nasıl açacağını bilir. 

5. Tövbe etmesinin her zaman ve her yerde mümkün olduğunu fark eder. 

6. Tövbe ve bağıĢlamanın sevgi temelli bir eylem olduğunu fark eder. 

7. Tövbe ve bağıĢlamanın Allah’a, insanlara ve bütün varlıklara karĢı sevgi 

ve yakınlık kazandıracağı sonucuna varır. 

8. BağıĢlamayı baĢaran bireylerin oluĢturduğu bir toplumda hoĢgörünün 

hâkim olacağını fark eder. 

9. Tövbe ve bağıĢlamanın verdiği huzur ve mutluluk duygusunu yaĢar. 

10. Ġyiliklerin kötülükleri giderdiğini bilir ve güzel davranıĢlar geliĢtirir. 

11. Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarıyla paylaĢır. 

Konuyla ilgili “Sınıfta öğrencilere hatalı davranıĢları içeren roller verilir. 

Öğrencilere böyle bir durumda kendilerinin nasıl davranacaklarını drama çalıĢması 

ile göstermeleri istenir. DavranıĢlarının nedenleri ve iki davranıĢ sonrasındaki duygu 

ve düĢünceler belirtilir.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlik daha önce üzerinde 

durduğumuz eğitici drama tekniğine dayalıdır. Öğrencilerden daha önceki 

etkinliklerin aksine olumsuz bir durum üzerinden drama çalıĢması yaptırılması 

düĢünülmüĢtür. Drama çalıĢmaları her yaĢta ve düzeyde öğrenciye göre 

yapılandırılabilecek eğlendirici bir teknik olduğu için öğretim açısından etkilidir. 

Konuya empatik bir bakıĢ açısı kazandıracak nitelikte düzenlenmiĢ olan etkinliğin 

12. sınıf düzeyinde öğrenciler için uygun olduğunu söylemek mümkündür. 

Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanımların değerlendirmesini daha önceki 

etkinliklerde yapmıĢtık. Kazanımları etkinlikle iliĢkilendirerek değerlendirecek 

olursak, daha önceki etkinlikte olduğu gibi oldukça fazla sayıda kazanımın etkinlikle 

iliĢkilendirildiğini görürüz. Aynı eleĢtiriler bu etkinlik içinde yapılabilir. Bununla 

birlikte etkinliğin bir öncekine göre daha kapsamlı olduğunu söylemek mümkündür. 

ĠliĢkilendirilen kazanımlar fazla sayıda olmakla birlikte etkinlikle uyumlu 

görünmektedir. Kazanımların birçoğu etkinlik sürecine ve drama çalıĢmasına 

yapılacak eklemelerde gerçekleĢtirilebilecek düzeydedir. 
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Etkinlik: Ayet ve Hadislerle Tövbe ve BağıĢlama  

Kazanım: 

11. Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarıyla paylaĢır. 

Konuyla ilgili “Tövbe ve bağıĢlama ile ilgili ayet ve hadisler araĢtırılarak 

sınıfta yorumlanır.” etkinlik örneği verilmiĢtir. Etkinlikle ilgili süreç ve açıklamalara 

kılavuzun 212. sayfasında ayrıntılı olarak yer verilmiĢtir.(Bkz. Ek-14) Sürecin ilk 

aĢaması ders öncesi hazırlıktan oluĢmaktadır. Öğrencilerden konuyla ilgili ayet ve 

hadisleri araĢtırıp, asetata yazıp getirmeleri istenmiĢtir. Ders saatinde sınıfa getirilen 

ayet ve hadiler tepegözle yansıtılır. Ayet ve hadislerin ana fikirleriyle ilgili 

öğrencilerin yorumları alınır. Son olarak öğrencilerle birlikte tövbe ve bağıĢlamaya 

yönelik bir dua metni oluĢturulur. Bu çalıĢma gerekirse öğrenciler küçük gruplara 

ayrılarak yaptırılabilir. Açıklamalardan anlaĢıldığı gibi etkinlik hem araĢtırma, hem 

düĢünme, hem yorumlamaya dayalıdır. Etkinlik bu açıdan öğrencilerin birçok 

zihinsel aktivitede bulunmasını sağlar. Etkinlikle birlikte tepegöz kullanımı görsel 

materyal kullanımı açısından önemlidir. Etkinliğin son aĢamasında öğrencilerin dua 

metni oluĢturması yapılandırıcı öğrenme kuramının aktif öğrenme ilkesine 

uygundur.Etkinlikle iliĢkilendirilen kazanım bizzat etkinliğin aynısı olduğundan ders 

sonunda gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır. Kazanım ifadesi etkinlik sırasında uygulanacak 

olan faaliyete dayalı bir ifadedir. 

Değerlendirme: 

12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatı’nda “Ahlak ve 

Değerler” öğrenme alanına ait “Tövbe ve BağıĢlama” ünitesi 11 öğrenci kazanımı ve 

5 örnek etkinlikle yer almıĢtır. Kılavuzda belirtilen kazanımların gerçekleĢebilmesi 

için 5 ders saati uygun görülmüĢtür. Etkinlik örneklerinin hemen hepsi yapılandırıcı 

öğrenme kuramına uygun olarak hazırlanmıĢ ve öğrenciyi aktif olarak derse katacak 

Ģekilde çeĢitlendirilmiĢtir. Etkinlik örnekleri kompozisyon yazma, araĢtırma, tartıĢma 

ve drama çalıĢmasına dayalıdır. Örnek etkinlikler üniteye ayrılmıĢ ders saatiyle 

aynıdır. Buna rağmen bazı etkinlikler birleĢtirilerek tek ders saatinde 

uygulanabilecek niteliktedir. Bu nedenle öğretmenler 12. sınıf düzeyine uygun farklı 

etkinlikler tasarlayabilirler.   
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Etkinlikler genel olarak kazanımlarla direkt veya dolaylı olarak 

iliĢkilendirilebilmekle birlikte uygulayıcıların katkılarını gerektirmektedir. Üniteyle 

iliĢkilendirilen kazanımlar öğrencilerin geliĢim düzeyine ve öğrenme alanının 

özelliğine uygun olmakla birlikte üç örnek etkinliğin iliĢkilendirildiği kazanımlar 

gereğinden fazla sayıdadır. Bu nedenle ilk etkinlikten baĢlayarak kazanımların uygun 

Ģekilde sırasıyla iliĢkilendirilmesi daha uygun olacaktır. Kazanım ifadeleri biliĢsel, 

duyuĢsal ve psikomotor alanlara ait ifadelere yer vermiĢtir. 12. sınıf düzeyindeki 

öğrenciler ahlaki kavrayıĢ aĢamasını geçmiĢ ve ahlaki yargı kabiliyeti 

kazanmıĢlardır. Bu nedenle kiĢisel, kültürel, dini ve sosyal değerlere ait bilgilere 

genel olarak sahiplerdir. Bu bilgileri tutum ve davranıĢlarında göstermeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle 12. sınıf düzeyindeki etkinlik ve kazanımlar tutum ve 

davranıĢlara yönelik olmalıdır. Ünitenin kiĢisel ve dini değerlere vurgu yaptığı 

görülmektedir. Belirlenen kazanımlarda buna uygun Ģekilde tasarlanmıĢ, tutum ve 

davranıĢlara yönelik etkinlikler planlanmıĢtır. Bununla birlikte örnek olay, grafik, 

resim, karikatür, tablo, Ģema, Ģekil vb. görsel imge oluĢturma, slogan oluĢturma, 

problem çözme, beyin fırtınası vb. teknikler 12. sınıf düzeyindeki öğrenciler için 

oldukça uygundur. Bu tekniklerin uygulanabileceği etkinlikler tasarlanarak etkili ve 

kapsamlı bir süreç hazırlanabilir. 

Program kazanımları belirlenirken belli baĢlı beceriler ve değerler esas 

alınmıĢtır. Kazanımlara esas olan değerler; bağıĢlamak ve affetmek, hoĢgörü, 

sorumluluk olarak sıralanmıĢtır. Kazanımlara esas olan beceriler ise; eleĢtirel 

düĢünme, eleĢtirel düĢünme, karar verme, problem çözme, kendini tanıma, duygu 

yönetimi, değiĢim, sorumlu bir Ģekilde davranma, ahlaki ve hoĢgörülü olma olarak 

sıralanmıĢtır.
57

 Sayılan değerler ve becerilere gerek kazanımlarda gerek etkinliklerde 

uygun Ģekilde yer verilmiĢtir. Programda ayrıca “tartıĢma, açık uçlu sorular, çoktan 

seçmeli, boĢluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, yazılı raporlar, 

gözlem formu”
58

 gibi yöntem ve materyallerin değerlendirme amaçlı 

kullanılabileceği ifade edilmiĢtir. Bu ifadeler kılavuzda yer alan ölçme ve 

değerlendirme tekniklerine uygun olarak yazılmıĢtır. 

                                                 
57

 MEB, s.70. 
58

 MEB, s.70. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatındaki ahlak ve 

değerler eğitimiyle ilgili durumun genel bir çerçevede incelendiği çalışmamızda, 

konuya ahlaki değerlerin eğitimi ve öğretimi perspektifinden yaklaşılmış ve bu 

konuda yapılabilecek çalışmalara öneri niteliği taşıyan bilgilere ulaşılmıştır. 

Çalışmamızda öncelikle ahlak kavramına geniş bir perspektiften yaklaşılmış, daha 

sonra ahlakın temellendirilme problemine değinilmiştir. Özellikle ahlakın dinle 

temellendirilmesi meselesi üzerinde durulmuş böylelikle din eğitimi içerisinde ahlaki 

eğitimin nasıl ve ne şekilde yer alacağı ile ilgili fikir edinilmiştir. Ahlaki gelişim 

kuramlarını incelediğimiz bölüm sonucunda ise öğrencilerin ahlaki gelişim 

düzeyleriyle ilgili bilgiler edinilmiştir. Daha sonra ahlaki gelişimi etkileyen faktörler 

üzerinde durularak etkili bir ahlak eğitimi için üzerinde durulması gereken hususlar 

çeşitlendirilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ahlak ve değerler eğitimine 

kapsamlı bir şekilde yer verilerek etkili bir ahlak ve değer eğitimi programının nasıl 

yapılması gerektiğiyle ilgili fikir edinilmiştir. Buraya kadar edindiğimiz bilgiler 

ışığında çalışmamızın son bölümünde yaptığımız değerlendirmeler ve çıkarımlara 

katkılar sağlanmıştır.  

 Ahlak ve değerler eğitimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

bu faaliyetin nasıl yapılacağıdır. Bu eğitim gerçekleştirilirken dikkate alınması 

gereken daha birçok husus vardır. Müfredatta ahlak ve değerler eğitimine ayrılan yer 

yeterli midir?  Belirlenen ahlaki değer ve ilkeler programın genel amaçlarına ve 

yaklaşımlarına uygun mudur? Belirlenen kazanımlar, etkinlikler, beceriler, öğretim 

yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri vs. öğrencilerin gelişim düzeylerine 

uygun mudur? Tüm bu hususlar yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarak 

tasarlanmış mıdır? Bu vb. sorulara uygun cevapların arandığı çalışmamızın son 

bölümünden çeşitli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yaptığımız incelemeler sonucunda şu 

sonuçlara varılmıştır: 

 Müfredatın genelinde ve öğretim basamaklarının hemen hepsinde ahlak ve 

değerler eğitimine ayrılan yer ve verilen önem yeterli düzeydedir. Bununla birlikte 

11. ve 12. sınıflarda konuya ayrılan yer diğer kademelere göre daha sınırlıdır. 
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 Belirlenen ahlaki değerler ve ilkeler iki şekilde değerlendirilebilir. Birincisi 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tüm içeriğinde yer alan genel ahlaki değer ve 

ilkelerdir. Bunlar programın genel amaçlarında yer alan ve genel olarak tüm 

değerleri ihtiva eden değerler ve ilkelerdir. Bu ilkeler ve değerler belirlenirken dini, 

kültürel, sosyal ve evrensel verilerden yararlanılmıştır. İkincisi bizimde çalışmamızın 

kapsamında yer alan kısımdır. Bu kısımda özel olarak ahlak ve değerler öğrenme 

alanının içeriğinde yer alan ahlaki değer ve ilkeler incelenmiştir. Bu incelemeler 

sonucunda belirlenen ahlaki değer ve ilkelerin dini, kültürel, sosyal ve evrensel 

değerler olarak sınıflandırıldığını görürüz. Gelişim düzeylerine göre uygun şekilde 

belirlenmiş olan bu ahlaki değer ve ilkelerin, daha çok güncel sorunlara değinen ve 

edinilmesine ihtiyaç duyulan değer ve ilkeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda ele 

alınan değer ve ilkeler programın amaçlarına ve yaklaşımlarına uygun olarak 

belirlenmiştir. 

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarının ahlak ve değerler öğrenme 

alanına ait ünitelerini öğretim basamaklarına göre genel çerçevede inceledik ve 

konuların birbiriyle ve diğer derslerle bağlantılı bir şekilde işlendiğini gördük. 

Konuların anlatımında öğretim ilkelerine dikkat edilmiş ve yapılandırıcı öğrenme 

yaklaşımına uygun şekilde öğrencilerin bildiklerinden yola çıkarak bilmedikleri 

öğretilmeye çalışılmıştır. Konular işlenirken içeriği örneklendirmek ve öğrencinin 

konuyu kavramasını kolaylaştırmak için ayet, hadis, özlü söz, hikâye vb. 

materyallerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmeleri ve 

sistematize edebilmelerini sağlayan şemalara, kavram haritalarına vb. görsel 

malzemelere yer verilmiştir. 

 Ahlak ve değerler öğrenme alanına ait müfredatta yer alan konular, 

kazanımlar, etkinlikler, öğretim yöntem ve teknikleri üzerine yaptığımız incelemeler 

neticesinde farklı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre:  

 Bu alana ait her kademedeki konular belirlenen ünitelere uygun şekilde 

tasarlanmıştır. Her konuya uygun kazanımlar belirlenmiş ve etkinlikler 

düzenlenmiştir. Belirlenen etkinlik ve kazanımlar sonunda elde edilmesi hedeflenen 

ahlaki değerler ve beceriler uygun şekilde sıralanmıştır.  
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 Müfredatta yer alan kazanımlarda öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alanlarına hitap eden ifadeler yer almıştır. Her bir kazanımın kapsamı ve 

sınırları uygun şekilde belirlenmiştir. Bazı kazanımlar konuyla birebir ilişkili spesifik 

örneklere yer vermiştir. Kazanımların birçoğu uygulanacak etkinlikler sonucunda 

gerçekleştirilebilecek niteliktedir. Kazanım ifadeleri genellikle sınıf içinde 

öğrencilerin neler yapabildiğini gösteren ifadeler olarak şekillendirilmiştir. 

Birbirlerinin ön koşulu olacak şekilde basitten karmaşığa doğru sıralanan kazanımlar 

kademelere göre üst düzey beceriler gerektiren tutum ve davranışlara da yer 

vermiştir. Her kademede öğretimin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirten kritik 

kazanımlar yer almış ve bu kritik kazanımlar kendisinden önceki kazanımlara göre 

daha kapsamlı olarak tasarlanmıştır. Kazanımların hepsi öğrencilerin gelişim 

düzeylerine, ahlaki kavrayış ve yargı kabiliyetlerine uygun olarak yazılmıştır.  

 Kazanımlarla ilişkilendirilen etkinlikleri kazanımlardan bağımsız olarak 

değerlendirdiğimizde etkinliklerin farklı öğretim yöntem ve tekniklerine yer 

verdiğini görürüz. Etkinlikler yer aldığı kademedeki öğrencilerin gelişim seviyelerine 

uygun şekilde tasarlanmış ve kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Etkinlikler 

öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişimlerini sağlayacak şekilde etkili 

kullanılmaya çalışılmıştır. Etkinlikler içerisinde şiir, kompozisyon, ayet-hadis 

örnekleri, afiş vb. görsel malzemeler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Etkinlikler 

programın yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun şekilde öğrencinin aktif 

katılımını gerektirmektedir. Etkinlik düzenlemelerinde somut ve yaşanılan 

olaylardan hareket edilmesi öğrencilerin ilgisi arttıracaktır. Bu olumlu yanlara 

rağmen etkinliklerde eleştirilecek bazı noktalar vardır. Bunların başında bazı etkinlik 

örneklerinin kapsamının dar olması, etkinliklerde kullanılan öğretim yöntemlerinin 

fazla çeşitlendirilmemesi ve zaman zaman öğrenciye dayalı olmaktan ziyade konuya 

dayalı etkinliklerin planlanması,  çok az sayıda etkinlik örneğinin süreçleriyle birlikte 

kılavuzda yer alması sayılabilir. Ayrıca etkinlik örnekleri genellikle sınıf içi 

uygulamaları kapsamıştır. Sınıf dışarısında da uygulanabilecek gezi, gözlem, proje 

vb. yöntemlere daha çok yer verilmesi ahlak ve değerler eğitiminin etkili bir şekilde 

yapılmasını kolaylaştıracaktır. 
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  Etkinlikler ilişkilendirilen kazanımlara göre değerlendirildiğinde de farklı 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Genellikle etkinlikler kazanımlara uygun şekilde 

düzenlenmiş olsa da bazı örnek etkinlikler ilişkilendirilen tüm kazanımları 

gerçekleştirebilecek kadar kapsamlı değildir. Bazı etkinliklerde, uygun olan 

kazanımlarla ilişkilendirilmemiştir. Etkinliklerin birçoğu kazanımları 

gerçekleştirebilecek şekilde geliştirilmelidir. Biz bu eksiklikleri giderebilmek adına 

farklı öğretim yöntem ve tekniklerini içeren örnekler vermeye çalıştık. Ayrıca 

bahsettiğimiz yanlışlıkları giderebilmek adına uygun eşleştirmelerin nasıl 

yapılabileceğine dair önerilerde bulunduk. Etkinliklerin çoğunun uygulayıcıların 

katkılarını gerektirdiğini vurgulamaya çalıştık. 

 2005 yılında hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı 

çağın değişen şartlarına ve ahlak ve değerler öğrenme alanında ortaya çıkan 

yeniliklere uyum sağlama konusunda başarılı görünmektedir. Gerek programın genel 

çerçevesinde gerekse ahlak ve değerler öğrenme alanında ait ünitelerde dini, bireysel, 

kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere yer verilmesi çoğulcu bir felsefenin 

benimsendiğini gösterir. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımın yöntem ve ilkelerine 

uygun olarak tasarlanmaya çalışılmış olan programın hem genelinde hem de özel 

olarak ahlak ve değerler öğrenme alanında etkili bir ahlak ve değerler eğitimi 

verilmesi planlanmıştır. Ahlaki değer ve ilkelerin daha önceden edinilmiş değerler 

üzerine yapılandırılması dini konuların yapılandırılmasına göre daha kolay 

olacağından bu yaklaşımın ahlak ve değerler eğitimine yönelik katkısı daha fazla 

olacaktır. Müfredatta kullanılan terminoloji ve yöntemlerin daha fazla öğrenci 

merkezli olması gerektiğini de söylemek mümkündür. Aynı şekilde ahlaki değer ve 

ilkelerin öğretiminde de konu merkezlilikten tam olarak uzaklaşılamadığı göze 

çarpmaktadır. Öğrenme alanlarına göre ünitelerin belirlenmesi ve bu ünitelere uygun 

beceriler, kazanımlar ve değerlerin diğer ünitelerle ilişkilendirilmesi faydalı bir 

faaliyet olmuştur. Ahlak ve değerler eğitimine yönelik ayrı bir öğrenme alanın 

olması ve her kademede öğrencilerin seviyelerine uygun konuların yer alması, 

öğrencilerin ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Ek-1 

9. Sınıf “Aile ve Mutluluk” Etkinlik Örneği 

 

 

 

 

DERS                             : Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

SINIF                              : 9 

YAKLAġIK SÜRE         : 40’ 

ÖĞRENME ALANI       : Ahlâk ve Değerler 

ÜNĠTE                           : Değerler ve Aile 

TEMEL BECERĠLER     : ĠletiĢim, problem çözme, etik ve hoĢgörülü davranma, kendini 

tanıma, karĢılıklı  bağımlılık. 

KAZANIMLAR             : Ailenin birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. 

MATERYALLER          : Kâğıt, kalem, tepegöz, asetat, çalıĢma kâğıdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mutlu bir ailede olması gereken özelliklerin neler olabileceği beyin fırtınası tekniğiyle 

belirlenir. Alınan cevaplar tahtaya yazılır. 

2. Aile yapısını bozabilecek davranıĢların neler olabileceği ve nedenleri üzerinde tartıĢma 

ortamı açılır, alınan cevaplar listelenir. 

3. Her iki sorudan alınan cevaplar karĢılaĢtırılır. 

4. Öğrencilere aile ile ilgili temel kavramlar sorulur ve her kavram bir kez kullanılmak üzere 

(Ek-1)’deki boĢ yerlere uygun olarak yazmaları sağlanır.  

5. Öğretmen tarafından ailenin toplumla iliĢkisini gösteren Ģema (Ek-2) yansıtılır Bu 

haritalardaki kavramlar üzerinde tartıĢılır.   

 

 

1. Öğrenciler aile, birey ve toplum arasındaki iliĢkiyi açıklayabildiler mi? 

2. Kavramları anlamlı olacak biçimde Ek-1’e yerleĢtirebildi mi? 

SÜREÇ 

DEĞERLENDİRME 

AİLE VE MUTLULUK 
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Ek-2 

9. Sınıf “Aile ve Mutluluk” Etkinlik Örneği 

Çalışma Kâğıdı 
 

 
 

 

 

AİLE 

 

DUYGU 

 

BİREY 
 

 

 

 

Fedakârlık 

 Anne 

 

 

EVLİLİK 

 

 

 

YAKINLAR 

Nikâh  

 

Dayı 

 

-larla ilgilidir. -lerle ilgilidir. 

-le ilgilidir.          -la ilgilidir. 
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Ek-3 

9. Sınıf “Aile ve Mutluluk” Etkinlik Örneği 

Çalışma Kâğıdı 
 

 

AİLE

Toplumun

Temelidir

Toplumun

Kendisidir

T
o

p
lu

m
u
n

Kalbidir

T
o

p
lu

m
u
n

Aynasıdır

 Ailenin toplumla olan iliĢkisini gösteren kavram haritası 
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Ek-4 

9. Sınıf “Bir Gün Biz De…” Etkinlik Örneği 

 

 

 
DERS                          : Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

SINIF                          : 9 

YAKLAġIK SÜRE     : 40’ 

ÖĞRENME ALANI   : Ahlâk ve Değerler  

ÜNĠTE                        : Değerler ve Aile 

TEMEL BECERĠLER  : AraĢtırma 

KAZANIMLAR          : Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar. Dinlerin evliliğe 

verdiği önemi örneklerle açıklar. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi 

etkileĢim ile ilgili Kur’an’ın ve Hz.   Muhammed’in öğütlerinden örnekler 

verir. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi iletiĢimle ilgili sorunları 

gözlemleyerek çözüm önerileri geliĢtirir. Aile içi görev ve sorumluluklarını 

yerine getirme bilinci taĢır. 

MATERYALLER         : ÇalıĢma kâğıdı  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 Yakın çevrede bulunan bir yaĢlı merkezi/huzur evi ziyaret edilir. Uyulması gereken kurallar 

hakkında bilgi verilir.  Öğrencilerin imkânları ölçüsünde gidecekleri huzur evindeki yaĢlılara 

hediyeler almaları sağlanır.   

Geziye gitmeden öğrencilerin; 

 Önceden gidilecek yer ile ilgili çeĢitli kaynaklardan araĢtırma yapmaları, 

 Gidilecek yer ile ilgili merak ettikleri konularda sorular oluĢturmaları istenir. 

Gezi sonrası;  

 Ziyaret öncesi dağıtılan ekteki çalıĢma kâğıdı öğrenciler tarafından doldurulur (Ek-1). 

 Ziyaret sonrası sınıfta kompozisyon ve Ģiir yazma çalıĢması yapılır. 

 

 
1. ÇalıĢma  kâğıtları ve yapılan çalıĢmalar kontrol edilir. 

BİR GÜN BİZ DE 

SÜREÇ 

DEĞERLENDİRME 
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Ek-5 

9. Sınıf “Bir Gün Biz De…” Etkinlik Örneği 

Çalışma Kâğıdı 

 

 

 

 

 

YaĢlı merkezinin adını yazar mısın? 

 

 

Fizikî Ģartlar nasıldır? 

 

 

YaĢlıların ihtiyaç ve beklentileri nelerdir? 

 

 

Kendinizi onların yerine koyarak isteklerinizi yazınız. 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 
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Ek-6 

9. Sınıf “Bir Gün Biz De…” Etkinlik Örneği 

Gezi Plânı 
 

OKULUN ADI 
 

GEZĠ TARĠHĠ 
 

GEZĠ YERĠ 
 

GEZĠ ÇIKIġ SAATĠ 
 

GEZĠ DÖNÜġ SAATĠ 
 

GEZĠYE HANGĠ ARAÇLA 

GĠDĠLECEĞĠ 

 

GEZĠ KAFĠLE BAġKANI 
 

TAKĠP EDĠLECEK YOL 
 

GEZĠNĠN AMACI 
 

GEZĠNĠN KONUSU 
 

GEZĠYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCĠ SAYILARI 

ġUBE                                       ERKEK                               KIZ                                TOPLAM 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................  

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................  

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

..................                           ......................                     ........................                 ........................ 

 

REHBER ÖĞRETMENLER 
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Ek-7 

  10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği 
 

 

 

 

DERS                             : Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

SINIF                             : 10 

YAKLAġIK SÜRE       : 40’ 

ÖĞRENME ALANI     : Ahlâk ve Değerler 

ÜNĠTE                          : Haklar Özgürlükler ve Din 

TEMEL BECERĠLER   : Karar verme, araĢtırma, etik ve hoĢgörülü davranma, sorumlu bir Ģekilde  

davranma, farklılıklara saygı, sebep-sonuç iliĢkisi. 

KAZANIMLAR            : Alkol, uyuĢturucu, kumar ve sigara gibi hak ve özgürlüklerin kullanımını 

etkileyen kötü alıĢkanlıklardan kaçınır. 

MATERYALLER         : Gazete kupürleri, tepegöz, asetat, kâğıt, çalıĢma kâğıdı 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Öğrencilere çalıĢma kağıtları dağıtılır.  

2. Kötü davranıĢlardan kaçınma yolları, kötü alıĢkanlıkların baĢlamasına sebep olan durumlar, 

alkolün sebep olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımını etkileyen durumlar, uyuĢturucunun 

sebep olduğu kötülükler, hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen bazı davranıĢlar, 

kumarın sebep olduğu kötülükler konularında öğrencilerin düĢünceleri gerekçeleriyle birlikte 

alınır. Bunun bireysel ve toplumsal sonuçları tartıĢılır. Öğrencilerin bu konudaki gözlemleri 

paylaĢılır.  

 Alkol kullananların, baĢkalarının hak ve özgürlüklerini ne Ģekilde etkilediği, 

 Kumardaki kazanma veya kaybetmenin ne anlama geldiği, 

 UyuĢturucu bağımlıları ile ilgili görsel yayınları izlediklerinde neler hissettikleri, 

 UyuĢturucu kullanmakla özgürlük arasında nasıl bir bağ kurdukları, 

 UyuĢturucu bağımlılığının kiĢi hak ve özgürlüklerine getirdiği sınırlamalar konularında 

konuĢulur. 

       3.   Öğrencilere dağıtılan çalıĢma kağıtları (Ek-1) (Ek-2) (Ek-3) (Ek-4)  (Ek-5) (Ek-6) doldurulur. 

4.  Daha önce sınıfa getirilmesi istenen, kötü alıĢkanlıkların neden olduğu, olumsuzlukları 

gösteren gazete kupürlerinden bir pano oluĢturulur. 

 

 
1. Hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen zararlı alıĢkanlıkları öğrencilerin içselleĢtirip-

içselleĢtiremediklerini kontrol ediniz.  

 

SÜREÇ 

GAZETE KUPÜRLERİNDEKİ HAYATLAR 
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Ek-8 

  10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği 

Çalışma Kâğıdı 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

KÖTÜ DAVRANIŞLARDAN KAÇINALIM                        
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Ek-9 

  10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği 

Çalışma Kâğıdı 

 
 
 

 

 

 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 

NASIL BAŞLAR? 
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Ek-10 

10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği  

Çalışma Kâğıdı 
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Ek-11 

10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği  

Çalışma Kâğıdı 
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Ek-12 

10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği  

Çalışma Kâğıdı 
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Ek-13 

10. sınıf “Gazete Kupürlerindeki Hayatlar” Etkinlik Örneği  

Çalışma Kâğıdı 

 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN 

KULLANIMINI 

ENGELLEYEN BAZI 

DAVRANIŞLAR 
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Ek-14 
12. sınıf “Ayet ve Hadislerle Tövbe ve Bağışlama” 

Etkinlik Örneği 

 

 
 

DERS                            : Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

SINIF                            : 12 

YAKLAġIK SÜRE       : 20’ 

ÖĞRENME ALANI      : Ahlâk ve Değerler 

ÜNĠTE                           : Tövbe ve BağıĢlama 

TEMEL BECERĠLER   : EleĢtirel düĢünme, karar verme, problem çözme, kendisini tanıma, duygu 

yönetimi, değiĢim, sorumlu bir Ģekilde davranma, ahlâki ve hoĢgörülü 

olma. 

KAZANIMLAR             : Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarıyla paylaĢır. 

MATERYALLER          : Tepegöz, asetat, tahta kalemi. 

 

 
 

 

1. Öğretmen, örencilerden “tövbe ve bağıĢlama” kavramı ile ilgili ayet ve hadisleri araĢtırıp, 

asetata yazıp getirmelerini ister (Ayrıca öğretmen de sınıfa konu ile ilgili ayet ve hadisler 

getirir.). 

2. Sınıfa getirilen ayet ve hadisler tepegözle yansıtılır: 

 Öğrencilerin önce tek tek ayetleri birkaç defa okumaları istenir. 

 Ayetin ana fikrinin ne olduğu sorulur. 

 Ayetin ana fikri ile ilgili yorum yapılır. 

3. Sınıfta öğrencilerle birlikte (ayet ve hadisler göz önünde bulundurularak) tövbe ve 

bağıĢlanmaya yönelik bir dua metni oluĢturulur. 

Not: Bu çalıĢma öğrenciler küçük gruplara ayrılarak yaptırılabilir. 

 

1. Öğrencilerin, tövbe ve bağıĢlamanın insan hayatındaki önemini öğrenip öğrenmediklerini 

ölçünüz. 

SÜREÇ 

DEĞERLENDİRME 

AYET VE HADİSLERDE TÖVBE VE BAĞIŞLAMA 
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