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 ÖNSÖZ 
 

 

Ülkemizde ve dünyada din eğitimi statü, uygulanış biçimi, yöntem, içerik gibi 

birçok yönden tartışılmaktadır. 2012 yılında 6287 sayılı kanunla İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun veya daha bilindik 

ismi ile 4+4+4 çerçevesinde Türk eğitim sisteminde din eğitimi açısından önemli 

değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerin en önemlilerinden birisi de ortaokul ve 

liselerde din, değerler ve ahlak alanı içinde Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı 

ve Temel Dini Bilgiler derslerinin seçmeli ders olarak konmasıdır. Ülkemizde Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili yapılan tartışmaların yanına seçmeli din dersleri de 

eklenmiş oldu. Bu çerçevede derslere öğrencilerin ilgi gösterip göstermediğinden, 

derslerin içeriğine kadar farklı yönlerden tartışılmaktadır. Dört yıllık tecrübeden 

hareketle seçmeli din dersleri ile ilgili tartışılan konular üzerine değerlendirme yapmak 

üzere bu çalışma yapıldı. Araştırmamızın konusu ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve 

Değerler grubu dersleri olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini 

Bilgiler derslerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve veli 

görüşleri çerçevesinde seçim, beklenti, içerik ve uygulama boyutları ile tespiti ve 

değerlendirmesidir. 

Araştırmamız giriş, yöntem, öğretim programlarının betimsel analizi, bulgular, 

bulguların karşılaştırılması ve tartışma ve sonuç ve öneriler olmak üzere altı bölümden 

oluşmaktadır.  
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Giriş bölümünde problem durumu, araştırmanın konusu, amacı, sınırlılıkları, 

önemi, araştırma soruları, yapılan çalışmalar ve kavramlar bulunmaktadır. 

İkinci bölümünde çalışmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Veri toplama 

ve analiz yöntemleri tanıtılarak araştırma süreci hakkında açıklamalarda 

bulunulmuştur. Araştırmanın güvenirlilik ve geçerliliği için ayrı başlık 

oluşturulmamıştır. Veri toplama ve analiz başlıkları altında güvenirlilik ve geçerlilik 

bağlamında yapılan çalışmalar belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde seçmeli ders programları amaç, konu ve kazanım yönlerinden 

betimsel analizi yapılmıştır. Program güncelleme çalışmaları çerçevesinde 2017 yılı 

Mayıs ayında açıklanan Peygamberimizin Hayatı(eski adı ile Hz. Muhammed’in 

Hayatı) ve Temel Dini Bilgiler İslam derslerinin yenilenen programları da analiz 

edilmiştir. Seçilen ders kitapları görsellik, etkinlik çeşitliliği yönlerinden analiz 

edilmiştir. 

Dördüncü bölümde görüşme süresince elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Bulgular kısmında elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde açıklanarak, araştırmanın iç 

geçerliliği açısından katılımcılara ait konu ile ilgili ifadelere yer verilmiştir.  

Bulguların karşılaştırılması ve tartışma bölümünde katılımcı görüşleri ve 

program analizleri çerçevesinde elde edilen veriler ve alanda yapılan çalışmalar 

karşılaştırılmıştır. Bölüm başlıkları araştırma soruları çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Sonuç ve öneriler bölümünde; araştırmada tartışma ve karşılaştırmaların 

sonucunda elde edilen sonuçlar, yine araştırma soruları çerçevesinde ifade edilmiştir. 

Önerilerde seçmeli din derslerinin yapısı ile ilgili iki farklı öneri getirilmiştir. Ayrıca 

araştırma verileri çerçevesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerine, 
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okul yöneticilerine ve Milli Eğitim Bakanlığına seçmeli din derslerinin daha etkin 

uygulanması için önerilerde bulunulmuştur. 

Eklerde araştırma ile ilgili alınan izinler, görüşme formları, katılımcı bilgileri 

ve veri analizine ilişkin görsellere yer verilmiştir. 

Araştırmamız Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 

Araştırma süresince, bana yol gösteren ve destek olan tez danışmanım sayın 

Prof. Dr. Cemal TOSUN’a teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşme talebimi kabul eden 

bütün katılımcılara araştırmaya yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim. 

 

Harun ÇİFTÇİ 

                                                                                                           2017 
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1. BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

1. Araştırma Problemi 

Eğitim sistemimiz içinde en çok tartışılan dersler arasında, hiç şüphesiz, okulda 

din dersleri de yer almaktadır. Tanzimat’la birlikte açılan modern mekteplerle 

başlayan bu süreç Cumhuriyet tarihi boyunca süregelmiştir. Okulda din derslerinin 

yeri, gerekliliği, fayda ve zararları gibi hususlar hep tartışılmıştır. Bu süreç içinde Din 

derslerinin eğitim programlarındaki yerini ve konumu da etkilemiştir. 1939 yılına 

kadar Din dersleri kademeli olarak program dışına çıkarılmıştır. Her yeni durum yeni 

tartışmaları ve arayışları beraberinde getirmiştir (bkz. Bilgin, 2001; Ayhan, 2004). 

1939-1948 yılları arasında Milli Eğitimin hiçbir kademesinde Din ve Ahlak dersleri 

yer almamıştır. 1948 sonra isteğe bağlı olarak ve kademeli bir şekilde Din dersleri okul 

programlarında yerini almıştır. 1982 Anayasası ile birlikte Din dersleri ilköğretim ve 

ortaöğretimde zorunlu ders olmuştur (Bilgin, 2001: 59; Bahçekapılı, 2013: 33-45). 

30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen ve 11 Nisan 2012 yılında Resmi Gazetede 

yayınlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte okullarda seçmeli din dersleri uygulaması 

başlandı. 1948-1982 yılları arasındaki din bilgisi dersi isteğe bağlı bir ders idi. 

Dolayısıyla yeni konulan seçmeli din derslerinden farklı bir statüye ve yapıya sahipti. 
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6287 Sayılı kanunun 9. Maddesi şöyledir: “İlköğretim kurumları; dört yıl 

süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında 

tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar 

ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin 

yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokul ve 

liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders 

olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip 

ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça 

belirlenir.” 

Yapılan bu yasal değişiklik ve uygulanması sürecinde çeşitli toplumsal 

gruplardan farklı tepkiler gelmiştir. Mesela Eğitim Bir Sen tarafından hazırlanan 

“4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı?” adlı çalışmada; seçmeli din 

dersleri ile birlikte Anayasa’da “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 dışındaki din eğitim 

ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine 

bağlıdır.”(Anayasa 24. Maddesi 3.fıkrası) bulunan din eğitimi hakkı, uygulamaya 

konulmuştur. Din eğitimi konusunda Anayasal bir hak uygulama sahasına girmiştir. 

Bu durumdan dolayı memnuniyet duyulmaktadır (EBS, 2012:11).  Eğitim kolunun bir 

başka sendikası olan Eğitim İş ise seçmeli din dersi uygulamasını Anayasa’ya ve 

laikliğe aykırı bulmakta, ülkeyi geçmişe götüreceğine düşünerek ilgili değişikliğe 

karşı çıkmaktadır (https://www.haberler.com/egitim-is-ten-4-4-4-e-karsi-mucadele-cagrisi-

3890261-haberi/). Konu ile ilgili farlı düşünceler bulunmakla birlikte toplum nezdinde 

bu değişikliklerin ne anlama geldiği uygulama sahasında anlaşılabilmektedir.   

https://www.haberler.com/egitim-is-ten-4-4-4-e-karsi-mucadele-cagrisi-3890261-haberi/
https://www.haberler.com/egitim-is-ten-4-4-4-e-karsi-mucadele-cagrisi-3890261-haberi/
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Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilköğretim ve ortaöğretim 

programları çalışmaları başlamış ve Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen, 

25.06.2012 tarihli 69 sayılı karar ile İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesi 

yenilenmiştir. Yenilenen program 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 1. ve 

5. Sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya konulmuştur (MEB,2012b; 

Bahçekapılı,2012:191). 

Yenilenen ortaokul ders çizelgesinde seçmeli dersler ve bu derslerin hangi 

sınıflarda kaç defa seçilebileceği gösterilmiştir. Buna göre; altı öğrenme alanında 

yirmi bir seçmeli ders yer almaktadır. Altı alandan biri Din, Ahlak ve Değerler alanıdır 

ve bu alanda Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri 

bulunmaktadır. Söz konusu altı alan ve dersleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Ortaokul Seçmeli Ders Alanları ve Dersler 
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  Sınıflar 

Alanlar Dersler 5. 6 7 8 

Din, Ahlak ve 

Değerler 

Kur’an-ı Kerim (4) 2 2 2 2 

Hz. Muhammed’in Hayatı(4) 2 2 2 2 

Temel Dini Bilgiler (2) 2 2 2 2 

Dil ve Anlatım Okuma Becerileri (1)  2 2   

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)  2 2 2 2 

Dil ve Anlatım Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)  2 2 2 2 

İletişim ve Sunum Becerileri (1)   2 2 

Yabancı Dil Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Kabul Edilen Diller) (4) 

2 2 2 2 

Fen Bilimleri ve 

Matematik 

Bilim Uygulamaları (4)  2 2 2 2 

Matematik Uygulamaları (4)  2 2 2 2 

Çevre ve Bilim (1)    2 2 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)   2 2 

Sanat ve Spor Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel 

Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) 

2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara 

Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4) 

2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Drama (2)  2 2   

Zekâ Oyunları (4) 2 2 2 2 

Sosyal Bilimler Halk Kültürü (1)   2 2  

Medya Okuryazarlığı (1)    2 2 

Hukuk ve Adalet (1)   2 2  

Düşünme Eğitimi (2)   2 2 
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2012/2013 Eğitim Öğretim yılında beşinci sınıf öğrencileri bu derslerden sekiz 

saatlik seçim yapabiliyordu (MEB, 2012a: 39). Daha sonra Talim Terbiye Kurulunun 

28.05.2013 tarihli ve 22 sayılı kararı ile İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) 

Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul kısmında değişiklik yapılarak seçim yapılacak 

ders saati sekiz saatten altı saate düşürüldü (MEB,2013a). 

2012 yılında başlayan seçmeli ders uygulaması ile aynı zamanda, Cumhuriyet 

tarihi boyunca ilk defa zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yanında, (isteğe 

bağlı uygulama dışında) seçmeli din dersleri okul programına girmiş oldu. 

Seçmeli ders uygulamasının ilk yılı olan 2012/2013 Eğitim öğretim yılında 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul 5. Sınıfına kayıtlı 1.193.993 

öğrenciden, 647.349’u Kuran-ı Kerim, 426.836’sı Hz. Muhammed’in Hayatı, 

212.134’ü ise Temel Dini Bilgiler dersini seçmiştir. Seçmeli dersler içinde seçim 

sıralamasına baktığımız zaman; Kuran-ı Kerim dersi 3. Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersi 4. Ve Temel Dini Bilgiler(İslam) dersi 9. Sırada bulunmaktadır (Bahçekapılı, 

2013: 51). 

2014 yılı verilerinde ise tüm seçmeli alanlar bazında en çok tercih edilen ilk üç 

ders ve seçen öğrenci sayıları şöyledir(http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozde-

dersleri-belli-oldu/haber/8377/tr; 02/02/2015): 

5. sınıf 

1. Matematik Uygulamaları: 643 bin 749 

2. Yabancı Dil: 578 bin 24 

3. Kuran-ı Kerim: 415 bin 724  

 

http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozde-dersleri-belli-oldu/haber/8377/tr;%2002/02/2015
http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozde-dersleri-belli-oldu/haber/8377/tr;%2002/02/2015
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6.sınıf 

1. Matematik Uygulamaları: 632 bin 339 

2. Yabancı Dil: 515 bin 344 

3. Spor ve Fiziki Etkinlikler: 444 bin 546 

 

7.sınıf 

1. Matematik Uygulamaları: 602 bin 326 

2. Yabancı Dil: 456 bin 188 

3. Spor ve Fiziki Etkinlikler: 448 bin 13 

 

2014 verilerine baktığımız zaman seçmeli din dersleri ile ilginin 2012 yıllına 

göre azaldığını görmekteyiz. Özellikle sınıf ilerledikçe seçmeli din derslerinin 

seçiminde düşme olduğu,  seçmeli din dersleri içinde en çok tercih edilen dersin 

Kuran-ı Kerim olduğu, Temel Dini Bilgiler dersine ilginin az olduğu görülmektedir. 

Dört yıldır uygulamada olan seçmeli din, ahlak ve değerler alanı derslerinin seçilme 

ve eğitim- öğretim süreç ve unsurları açılarından araştırılmaya ve değerlendirilmeye 

ihtiyacı vardır. 

Bu bağlamda araştırmamızın temel problemi; seçmeli din, ahlak ve değerler 

derslerinin ortaokul programında yer alışı hakkında düşüncelerin neler olduğunu; 

seçmeli din dersleri ile ilgili tercih durumlarının nasıl olduğunu ve hangi faktörlerin 

bu tercihleri etkilediğini; seçilen derslerin nasıl değerlendirildiğini öğretmen, öğrenci 

ve veli görüşleri çerçevesinde ortaya koymaktır.  
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2. Araştırmanın Konusu 

Araştırmanın konusu; ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri 

olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin; 

Program, ders kitapları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve 

veli görüşleri çerçevesinde seçim, beklenti, içerik ve uygulama boyutları ile tespiti ve 

değerlendirmesidir. 

 

3. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı; program, ders kitapları ve öğretmen, öğrenci ve 

veli görüşleri çerçevesinde ortaokul din, ahlak ve değerler grubu (Temel Dini Bilgiler, 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim)  seçmeli derslerinin değerlendirmesini 

yapmaktır. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin seçilme/seçilmeme sebeplerini ortaya koyarak irdelemek ve çözüm 

önerileri geliştirmek; derslerin amaçları, muhtevaları, programları ve işlenişleri vb. 

hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Böylece, program geliştirme, 

materyal hazırlama, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi, seçmeli derslerin 

programlara yerleştirilmesi ve seçimleri konularında tespit, değerlendirme ve 

önerilerde bulunmaktır. 

Bu bağlamada araştırmada; 

 Seçmeli din derslerinin okul programında olmasının nasıl karşılandığı, 

 Seçmeli derslerin belirlenmesine etki eden etmenlerin neler olduğu, 

 Seçmeli din dersleri ile ilgili beklentilerin ne olduğu,  

 Seçmeli din derslerinin içeriğinin yeterliliği, 
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 Seçmeli din derslerinin uygulanması aşamasında yaşanan problemlerin neler 

olduğu tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

4. Araştırma Soruları 

1- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin okul programında yer alması nasıl karşılanmaktadır? 

2- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin tercih edilme/edilmeme sebepleri nelerdir? 

3- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin programları ve içerikleri ile ilgili beklentiler nelerdir? 

4- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin programları/içerikleri yeterli bulunmakta mıdır? 

5- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin ders kitapları yeterli bulunmakta mıdır? 

6- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin uygulanması sırasında ne tür problemler yaşanmaktadır?  

7- Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

dersleri etkin bir şekilde işlenebilmekte midir? 
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5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Ankara merkez ilçelerinde belirlenen ortaokullar evreninde yapıldı.  

Din, Ahlak ve Değerler dersleri olan Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. 

Muhammed’in hayatı dersleri ile sınırlı bir çalışmadır. Araştırma Ankara’nın Çankaya, 

Yenimahalle, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinden gönüllülük esasına göre 

seçilen 48 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir, dolayısıyla bu 48 kişinin görüşleri ve 

bunlar üzerine yapılan tespit ve değerlendirmelerle sınırlıdır. Araştırmada Kur’an-ı 

Kerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerin, 2015/2016 ve 

2016/2017 eğitim öğretim yılları içerisinde incelenmiştir. 2017 yılının Mayıs ayında 

yenilenen Temel Din Bilgiler ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerinin öğretim 

programları da, program analiz boyutuyla araştırmaya dahil edilmiştir.  Araştırma 

MEB yayınları olan, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Ve 7. Sınıflar Kur’an-ı 

Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatı ders kitapları ve Ortaokul Temel Dini Bilgiler –

İslam II- ders kitabı ile sınırlandırılmıştır.  

 

6. İlgili Araştırmalar 

Uygulanmaya konulduğu 2012 yılından sonra Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler 

dersleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan tespit edilebilenler 

hakkında bilgi aşağıda verilmektedir. 

➢ Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI, Mustafa YILMAZ ve 

Adnan TELLİ tarafından “Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme 

Raporu” adlı çalışma 2013 yılında yapılmıştır. Çalışmada Kuran-ı Kerim, Hz. 

Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri, öğretim programlarının 
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incelenmesi yönünden ele alınmıştır. Her bir dersin programı; amaç ve kazanımlar, 

öğrenme ve öğretme süreçleri, içerik ve ölçme-değerlendirme yönlerinden 

incelenmiştir.(Kaymakcan vd.,  2013) 

➢ Mehmet BAHÇEKAPILI, 2013 yılında “Yeni Eğitim Sisteminde 

Seçmeli Din Dersleri: İmkanlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  adlı 

çalışmayı yapmıştır. Bahçekapılı seçmeli derslerinin ilk uygulandığı yıl içinde 

ortaokul ve liselerde seçmeli dersleri öğretmen, veli ve öğrenci gözünden 

değerlendirmiştir. Çalışma İstanbul’un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinden seçilen dört 

lise ve beş ortaokul örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi ve 

mülakat tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Şu ana kadar Seçmeli din dersleri ile 

ilgili yapılan en kapsamlı çalışmadır. (Bahçekapılı, 2013) 

➢ İshak KATİPOĞLU tarafından 2015 yılında “Liselerde (9.ve10.sınıf) 

Seçmeli Olarak Okutulan Hz. Muhammed’in Hayatı Dersinin Öğretmen ve Öğrenci 

Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”  (Samsun Örneği) adlı Yüksek Lisans Tezi 

hazırlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup, Hz Muhammed’in Hayatı dersinin 

öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirmesi yapılmaktadır. (Katipoğlu, 

2015) 

➢ İlhami KOTAN tarafından 2015 yılında “Ortaöğretimde Bazı Seçmeli 

Dini Derslere İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi” Adlı 

Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Antalya/Muratpaşa’da seçilen dört 

lisede araştırılmıştır. İlgili çalışmada liselerde seçmeli Temel Dini Bilgiler, Hz. 

Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim derslerinin Öğretmen, öğrenci ve 

yöneticilerin görüşlerine göre incelemesi yapılmıştır. (Kotan, 2015) 
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➢ Ümmügülsüm GÖRER tarafından 2015 yılında “Ortaokul Düzeyinde 

Din, Ahlak ve Değerler Alanındaki Seçmeli Derslerin Öğretmen-Öğrenci Görüşlerine 

Göre Program Açısından Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans çalışması yapılmıştır. 

Çalışma Denizli ilinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokullarında yürütülmüştür. 230 

öğrenci ve 10 öğretmen ile “Seçmeli Derslerin Program Açısından Değerlendirmesi” 

adlı anket uygulanarak gerçekleştirilen nicel bir çalışmadır. (Görer, 2015) 

➢ Hasan MEYDAN tarafından Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli 

Derslerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi” adlı çalışmasını 

yapmıştır. İlgili çalışmada Zonguldak il merkezinde lise ve ortaokul öğrencileri ile 

anket uygulanarak yapılan nicel bir çalışmadır. (Meydan, 2013) 

➢ Hasan MEYDAN tarafından “Din, Ahlak Ve Değerler Alanı Seçmeli 

Derslerinde Karşılaşılan Problemler (Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir 

Araştırma)” adlı çalışma yapılmıştır. Çalışma Zonguldak ilinde görev yapan DKAB 

ve İHL meslek dersi öğretmenleri ile yapılmıştır. Araştırmacı öğretmen görüşleri 

çerçevesinde Din, Ahlak ve Değerler alanı derslerinde yaşanan problemleri; müfredat 

kaynaklı, öğretim materyali kaynaklı, öğretmen kaynaklı, okul imkanları ve planlama 

ve derslerin akademik ağırlığı yönlerinden inceleyen nitel bir 

çalışmadır.(Meydan,2015) 

➢ Hacı Yusuf ACUNER  “Öğrencilere göre Seçmeli Kur’an-ı Kerim 

Dersi: Artvin İli Örneği” adlı çalışmasında 308 öğrenci ile anket formu üzerinden bilgi 

toplayarak, Kur’an-ı Kerim dersini seçen öğrencilerin, dersi seçme veya seçmeme 

sebepleri, dersten memnun olma durumları, dersin amacına uygun gerçekleşip 

gerçeklemediği tespit etmeye çalıştığı nicel bir çalışmadır. (Acuner, 2016) 
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➢ Banu GÜRER ve Emine KESKİNER tarafından “Öğretmenlerin 

Görüşleri Doğrultusunda Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerine Dair Bir 

İnceleme” adlı çalışma yapılmıştır. Yirmi altı DKAB ders öğretmenin görüşleri 

çerçevesinde, seçmeli din derslerinin programları ve seçmeli din dersleri ile ilgili 

karşılaşılan sorunlara tespit etmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye dönük bir 

çalışmadır. (Gürer ve Keskiner, 2016) 

Temel özellikleri ile tanıttığımız yukarıdaki araştırmaları incelediğimizde 

ikisinin rapor (Kaymakcan, vd.,2013; Bahcekapılı, 2013), üçünün yüksek lisans tezi 

(Katipoğlu,2015;Kotan, 2015;Görer,2015), diğer dördünün ise makale olarak 

(Meydan,2013; Meydan,2015; Acuner,2016;Gürer ve Keskiner,2016) çalışıldıkları 

görülmektedir. 

Konu itibari ile baktığımızda, Kaymakcan, vd.(2013)in hazırladıkları raporun 

bir program incelemesi ve değerlendirmesi olduğu tespit edilmektedir. İlgili çalışmada 

programlar betimsel düzeyde ele alınmış olup, ders kitapları yüzeysel olarak 

incelenmiştir. Bahçekapılı’nın raporunda seçmeli din derslerinin ortaokul ve lise 

düzeyinde öğretmen, öğrenci ve veli gözü ile ele alındığı görülmektedir. düzeyinde 

çalışma olduğu görülmektedir. Diğer çalışmalarda ise seçmeli din dersleri bir veya 

birkaç yönden ele alındığı görülmektedir. Bu durum değerlendirmelerde eksikliklere 

sebep olmaktadır. Alanla ilgili yapılan çalışmalar makale düzeyinde olduğu, doktora 

ve yüksek lisans tezlerinin az olduğu görülmektedir. Seçmeli din dersleri ile ilgili geniş 

çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çalışmamız seçmeli din, ahlak ve değerler derslerini bütüncül ve tarafları 

açısından kapsayıcı bir yaklaşımla ele alması bakımından yukarıdaki çalışmalardan 
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farklılaşmaktadır. Yukarıdaki çalışmaların bulguları araştırmamızın bulgularıyla ilgili 

yerlerde karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

 

 

7.  Araştırmanın Önemi 

Eğitim öğretim ile ilgili yapılan değişiklik ve yeniliklerin etkinliğinin 

anlaşılması için birçok çalışma yapılması gerekir. Bu noktada seçmeli din dersleri ile 

ilgili çalışmaların az olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin başkenti ve ikinci büyük şehri olan Ankara’da Din, Ahlak ve 

Değerler Alanı seçmeli derslerine yönelik bir çalışma tespit edilememiştir. 

Bahçekapılı’nın çalışması dışında ortaokullarda seçmeli din dersleri ile ilgili bütüncül 

bir çalışma da yapılmamıştır ki, bu çalışma da seçmeli din derslerin uygulandığı ilk yıl 

gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla dört yıllık uygulamadan sonra gelinen durumu tespit 

edip değerlendirecek bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma ile; 

✓ Seçmeli din dersleri uygulamasının Ankara örneği üzerinden 

değerlendirilmesinin yapılacak olması, 

✓ Seçmeli din dersleri uygulamasının dördüncü yılı olması ve bu 

bağlamda geçen dört yıl içinde seçmeli din dersleri ile ilgili düşüncelerin şekillenmiş 

olması, 

✓ Ortaokul seçmeli din dersleri üzerine veli, öğrenci ve öğretmen 

görüşlerini tespit edip değerlendirecek bir çalışma olması yönleri ile önemlidir. 
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Bu çalışmadan elde edilen veriler ile seçmeli din dersleri ile ilgili sorunlara, 

beklentilere,  uygulama ve içerik ile ilgili değerlendirmelere ulaşılacaktır. Elde edilen 

bu veriler; 

✓ Seçmeli din derslerinin program, içerik ve materyal geliştirme 

çalışmalarında katkı sunacaktır.  

✓ Seçmeli din derslerinin okulda daha etkili işlenmesi hususunda din 

kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerine yol gösterecektir. 

✓ Seçmeli derslerde yaşanan problemler konusunda çözüm önerileri 

geliştirilecektir. 

✓ Hizmet öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimine katkı sunacak sonuçlar 

ortaya koyacaktır. 

✓ Daha sonra alanda yapılacak çalışmalara kaynak olacaktır. 

✓ MEB veya araştırmacıların seçmeli din dersleri ile ilgili hazırlayacağı 

ölçekler için kaynak olacaktır. 

✓ Din eğitimi bilimine seçmeli din ve ahlak derslerinin planlanması ve 

uygulanması hakkında katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

8. Kavramlar 
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8.1. Seçmeli Ders 

Seçmeli ders, öğrencilerin zorunlu derslerin yanında, kendilerine sunulan 

alternatifler arasından isteklerine, yeteneklerine, ilgilerine göre aldıkları derslere denir. 

Günümüzde sosyal, bilimsel ve teknoloji yönlerinden hızlı gelişmeler yaşanmaktadır.  

Seçmeli dersler, öğrencilerin bu gelişen dünyaya ayak uydurabilmeleri için farklı 

özelliklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere zorunlu derslerin yanında eğitim 

sistemine dahil edilen derslerdir (Uysal, 2015: 6). 

4+4+4 yasası olarak bilinen yasa ile birlikte seçmeli derslerin sayısı ortaokul 

ders çizelgesine ve dolayısıyla programlarına altı alanda seçmeli dersler 

yerleştirilmiştir. Bu alanlar ve dersler yukarıda tablo halinde sunulmuştur. (Bkz. Tablo 

1) 

Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli derslerin uygulanmasına dair birtakım esaslar 

belirlemiştir. Bunlar: 

a- 10 öğrencinin seçmeli dersi seçmesi halinde ders açılmakla birlikte, bu 

konuda esneklik sağlanması öngörülmektedir. 

b- Seçmeli dersler öğrenci ve velilerin tercihlerine göre seçilebilecek. 

c- Seçmeli derslerin programı modüler yapıda olacak. 

d- Öğrenci bir dersi sürekli alabileceği gibi herhangi bir sınıfta da alabilir. 

e- Haftanın bir günü altı saat seçmeli derslere ayrılacak ve o gün bütün 

sınıflar ortak saatte seçmeli dersleri alacak. 

f- Öğrenciler seçtikleri seçmeli dersi, kendi seviyelerine uygun olan 

sınıfta alacak. Örneğin sekizinci sınıfta ilk defa Kuran-ı Kerim dersini alan bir öğrenci, 
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beş veya altıncı sınıflarla beraber bu dersi alacak (MEB, 2012a; MEB,2012b; MEB, 

2013). 

 

8.2. Din Eğitimi ve Din Öğretimi 

Din eğitimi ve Din öğretimi kavramlarına yüklenen anlam üzerine tartışmalar 

yapılmaktadır. Din öğretimi, bir dine veya dinlere ilişkin genel kültür düzeyinde din 

hakkında bilgi vermek; din eğitimi ise, belirli bir din veya inancı uygulamalı olarak, o 

kişinin inanmasını ve yaşamasını sağlamak amacı ile yapılan çalışmalara 

denilmektedir (Ensar, 2012: 20-21).  Bu ayrımın yanlış olduğunu ileri sürerek farklı 

tanımlamalara gidenler de bulunmaktadır. Mesela Tosun din öğretimini şöyle 

tanımlamaktadır; “din öğretimi; okulda, planlı, programlı, maçlı, dizgeli bir şekilde 

bireylerin din öğrenmelerine, yani din ile ilgili kalıcı izli davranış geliştirmelerine 

kılavuzluk etmek üzere yaşanılan süreci anlatmaktır” (Tosun, 2012: 27). Tosun 

isimlendirmenin ortak olmasını ve bunun da din eğitimi olması gerektiğini ifade 

etmektedir (Tosun, 2012: 29). Araştırmada seçmeli din, ahlak ve değer alanı dersleri 

ve zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ayrımından hareketle din eğitimi ve din 

öğretimi tanımlamasında geleneksel olarak kullanılan, ayrıma dayalı yaklaşım esas 

alınmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada; 

Din öğretimi; okulda zorunlu din dersleri ile birlikte öğrencilerin din hakkında 

bilgi edinmelerini sağlama sürecine denir. Din öğretiminde öğrencilerden beklenen 

bilişsel düzeyde bilgi edinmeleridir. 

Din eğitimi; isteğe bağlı veya seçmeli dersler ile birlikte öğrencilerin her hangi 

bir dini veya inancı uygulamaya yönelik sürece denir.   
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8.3. Din, Ahlak Ve Değerler Alanı Dersleri 

Din, Ahlak ve Değerler Alanı grubunda Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 

Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri bulunmaktadır. 

 

8.3.1. Kur’an-ı Kerim Dersi 

Ortaokulda haftada iki saat ve dört yıl boyunca seçilebilecek bir derstir. Dersin 

programa konmasında temel dayanaklar şunlardır: 

a- İslam dinin temel kaynağının Kur’an-ı Kerim olması. 

b- Müslümanları ibadetlerini daha iyi bir şekilde yapabilmesi için Kuran-

ı Kerim’i Bilmeleri gerektiği. 

c- İslam dinin mesajının daha iyi anlaşılması için, Kuran-ı Kerim’in 

anlamının bilinmesi gerektiği. 

 

8.3.2. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

Ortaokul 5-8. Sınıfta her yıl seçilebilen diğer bir derste Hz. Muhammed’in 

Hayatı dersidir. Hz. Muhammed’in ideal bir insan ve Kuran-ı Kerim’in açıklayıcısı 

olması bu dersi önemli yapmaktadır ( MEB, 2012d). 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 

ayrılan en önemli yönü, Hz. Muhammed’in örnek davranışları üzerinde durulmasıdır. 
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8.3.3. Temel Dini Bilgiler Dersi 

Temel Dini Bilgiler dersi ile farklı inançların okul programları çerçevesinde 

okutulmasına imkân verilmiştir (MEB, 2012a: 24).  

Biz bu çalışmada Temel Dini Bilgiler -İslam – dersini inceleyeceğiz. 

Temel Dini Bilgiler dersi “İslam;1 ve İslam; 2” şeklinde iki dersten 

oluşmaktadır. TDB dersi ortaokul süresince iki defa alınabilen bir derstir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 
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YÖNTEM 

 

 

Çalışmamızda nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma; 

“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak 

tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45). Derinlemesine, daha açık ve net 

veriler elde edilerek, bunlar üzerinden betimlemeler, analizler yapılmak istendiği için 

nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 

 

1. Araştırmanın Deseni 

Nitel araştırmalarda; araştırmanın başlangıcından raporlaştırılmasına kadar, 

çalışmanın amaca yönelik şekilde yapılabilmesi için araştırmacıya yol gösteren 

stratejilere araştırma deseni denir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 75). Araştırma desenleri 

nitel araştırmalarda keskin çizgiler ile belirlenen ve değişmez yollar değildir. Nitel 

çalışmaların yöntemlerinde, doğası gereği esneklikler olabilmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 51-52;bkz Creswel,2016). Nitel araştırma yöntemlerinde farklı desen 

türlerinden bahsedilmektedir. Bunlardan bazıları, Eylem Araştırması, Fenomenoloji, 

Durum Çalışması, Etnografya, Anlatı Araştırması ve Gömülü Teoridir. 

Bu çalışmada durum çalışması tercih edilmiştir. Durum çalışmaları; “bir olay 

ve bağlam arasındaki sınırlar açık olmadığından güncel bir durumu gerçek yaşam 



20 

 

alanında irdelemektir”(Saban ve Ersoy, 2016:117). Durum çalışmaları da kendi içinde 

sınıflara ayrılmaktadır. Araştırmamız da tercih edilen durum çalışması ‘Değerlendirme 

odaklı durum çalışmasıdır’. Değerlendirme odaklı durum çalışmaları; eğitim 

programları, sistemlerinin analiz edilmesini ve bu analizler sonucunda ilgili kurum ve 

kuruluşlara yön verecek sonuçlara ulaşmayı kapsamaktadır (Saban ve Ersoy, 

2016:118). Yaptığımız araştırmada Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler alanı dersleri olan 

Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri veli, 

öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada eğitim 

programları ve eğitim sistemi ile ilgili durumlar güncel hayat içinde araştırılıp 

değerlendirildiği için “değerlendirme odaklı durum desenli nitel çalışma” tercih 

edilmiştir. 

Durum Çalışmasında farklı planlama modelleri bulunmaktadır. 

Araştırmamızda Ardışık Durum Çalışması Modeli uygulanmıştır. Bu model şu 

aşamalardan oluşmaktadır (bkz. Saban ve Ersoy, 2016:121): 

1. Planlama 

2. Desene Karar Verme 

3. Hazırlanma 

4. Verileri Toplama 

5. Verileri Analiz Etme 

6. Verileri raporlaştırma 

7. Çalışmayı paylaşma  
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2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

            Araştırma evreni Ankara ilinde bulunan ortaokullardır. Çalışmamızda 

Ankara’da bulunan ortaokullar içinden örneklem seçilmiştir. 

Araştırmada örneklem seçiminde, Amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Amaçlı Örneklemede araştırmayı yapan kişi, yaptığı çalışmaya uygun olan kişileri 

seçer (Balcı, 1995: 105). Nitel çalışmaların nicel çalışmalardan ayrıldığı en önemli 

yönlerden birisi örneklem tercihidir. Nitel araştırmalarla bir durumun, olayın 

derinlemesine incelenmesi amaçlandığından, örneklemin de amaçlı bir şekilde 

seçilmesi uygun olur. Örneklemin büyüklüğü duruma göre değişebilmekle birlikte, 

nitel çalışmalarda örneklemin büyüklüğünden çok verilerin analizine önem verilir 

(Patton, 2014: 230). Amaçlı örneklemi belirlerken farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Araştırmada maksimum çeşitlilik ve kolay ulaşılabilir örneklem teknikleri 

kullanılmıştır.  

Kolay Ulaşabilir Örneklem; zaman, para ve çaba tasarrufu yapmak için kolay 

ulaşılabilir olanın seçilmesiyle oluşturulan örneklemdir (Patton, 2014: 244). 

Maksimum Çeşitlilik Örneklemi; ilgili boyutlar üzerindeki farklılıkları elde 

etmek için geniş çaplı durumları amaçlı olarak seçmekle oluşturulur (Patton, 2014: 

243). 

Araştırmacı olarak aynı zamanda Ankara ili Mamak ilçesinde DKAB dersi 

öğretmeni olarak çalışmaktayım ve Mamak ilçesinde ikamet etmekteyim. Görüşmeler, 

katılımcılara ulaşma açısından, eğitim öğretim yılı içinde yapılabildiğinden ve aynı 

zaman diliminde öğretmenlik görevime devam ettiğimden dolayı kolay ulaşılabilir 

örneklemeyi tercih ettim. Çünkü şartlar gereği ancak öğlenden sonraları görüşme için 
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zaman bulabilmekteydim. Her hangi bir okulda bir görüşme yapmak için en az iki defa 

gidilmesi gerekmekteydi. Kolay Ulaşılabilir örneklemin muhtemel eksikliklerini 

ortadan kaldırmak için maksimum çeşitlilik örneklemini de dikkate aldım.  

Ankara merkez ilçeleri olan Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve 

Yenimahalle ilçelerinden araştırmanın başında aşağıda yazan okullar seçilmiştir.  

Bu bağlamda Ankara merkezde; 

1.  Yenimahalle Atatürk Ortaokulu, 

2.   Çankaya Anıttepe Ortaokulu, 

3.Altındağ Ahiler Ortaokulu, 

4.   Keçiören Kamil Ocak Ortaokulu, 

5.   Mamak 29 Ekim Ortaokulu örneklem olarak seçilmiştir. 

DKAB ders öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, merkezi oluşu, maksimum 

çeşitliliği, kolay ulaşılabilir olması yönlerinden araştırılarak ve yeterli gönüllü 

katılımcıları olacağı düşünülerek bu beş okul örneklem olarak seçilmiştir.   

Araştırma sürecinde bu okullardan yeterli katılımcıya ulaşılamayınca, aynı 

ilçelerden yeterli katılımcıya ulaşabilmek için, yeniden toplam 46 okul belirlenerek, 

bu okullar için izin alınmıştır. Mülakata katılarak ses kaydı verilmekten çekinilmesi, 

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbenin arka planında dini içerikli bir oluşumun 

olmasından dolayı insanların dini konular ile ilgili araştırmalara soğuk bakmasından 

dolayı yeteri kadar katılımcıya ulaşabilmek için bu kadar çok okul seçilmek 
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durumunda kalınmıştır. Belirlenen okullar arasından araştırma yapılan okullar 

şunlardır: 

1. Mamak 29 Ekim Ortaokulu 

2. Mamak Şehitlik Ortaokulu 

3. Mamak Ulu Önder Ortaokulu 

4. Mamak Rotary Yeşiltepe Ortaokulu 

5. Altındağ Ahiler Ortaokulu 

6. Altındağ Halim Şaşmaz Ortaokulu 

7. Keçiören Atatürk Ortaokulu 

8. Keçiören Kamil Ocak Ortaokulu 

9. Çankaya Ertuğrul Gazi Ortaokulu 

10. Çankaya Tevfik İleri Ortaokulu 

11. Çankaya Anıttepe Ortaokulu 

12. Yenimahalle Atatürk Ortaokulu 

13. Yenimahalle Mimar Sinan Ortaokulu 

Belirlenen okullardan bu on üçünde yeterli sayıya ulaşılınca diğer okullara 

gidilmemiştir. 

Seçilen her okulda üç, toplamda on beş öğretmen ile görüşme yapılması 

planlanmaktaydı. Araştırmada okul sayısı artınca öğretmen katılımcı sayısını 15 ile 

sınırlandırılmasına rağmen 17 öğretmen ile görüşme yapıldı. Görüşme sırasında iki 

öğretmen ile yapılan görüşme zaman sorunundan dolayı eksik kalınca katılımcı 

sayısını artırıldı. Görüşmesi eksik kalan öğretmenlerin mülakatları da analize katıldı. 

Katılımcı öğretmen seçiminde şunlara dikkat edildi: 

● Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmeni olması. 
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● Seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini 

Bilgiler derslerinden en az birisini vermiş veya veriyor olmak. 

Seçilen okullarda üç toplamda on beş veli ile görüşme yapılması planlanıyordu. 

Yine yeterli veliye ulaşılamadığı için on beş veliye ulaşıncaya kadar okul ziyaretleri 

yapıldı. Veli sayısı on beş ile sınırlandırıldı. Özellikle veli katılımcı bulmakta zorluk 

çekildi.  Katılımcı veliler seçilirken şunlar dikkate alındı: 

● Velisi olduğu öğrenci 5-8. Sınıflar da okuyor olması. 

On beş öğrenci ile görüşme yapılması planlanmış olup toplam on altı öğrenci 

ile görüşme yapılmıştır. 

On yedi öğretmen, on altı öğrenci ve on beş veli olmak üzere toplam kırk sekiz 

katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Bu sayının nitel bir araştırma için yeterli olduğu 

varsayılmaktadır. 

Araştırmada dış geçerliliği bağlamında; araştırmaya öğrenci, öğretmen ve 

velilerin katılımı sağlanarak veri çeşitliliği sağlanmıştır(Yin, 2002: 34). Veri 

zenginliği sağlanabilmesi için, Ankara evreni içinde maksimum çeşitlilik ilkesi 

çerçevesinde beş merkez ilçe örneklem olarak seçilmiştir.  

 

3.Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmada görüşme (mülakat) ve doküman incelemesi teknikleri kullanılarak 

veri toplanılmıştır. 
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3.1. Görüşme 

Görüşme, nitel araştırma yöntemi ile özdeşleşen bir tekniktir. “Stewart ve Cash 

görüşmeyi, ‘önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve 

yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci olarak’ 

tanımlamışlardır” (Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013:147). Görüşmenin; yapılandırılmış, 

yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşme olmak üzere üç türü vardır (Punch, 

2005:167). 

Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu görüşme sırasında araştırmacıya yön çizdiği ve 

katılımcıdan gelen verilere göre araştırmacıya hareket alanı kazandırdığı için 

seçilmiştir (Karasar, 2005:166; Gürbüz ve Şahin, 2015:182). Öğretmen, öğrenci ve 

veliler için yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Görüşme formu 

hazırlanma sürecinde alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Hazırlanan görüşme 

formları uygulama öncesi Din Kültürü Öğretmenine uygulanarak soruların anlaşılır ve 

konuyu kapsar olup olmadığı test edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha 

sonra görüşme formları nitel çalışma yapmış olan iki akademisyen ile paylaşılmış ve 

görüşleri alınarak, yarı yapılandırılmış görüşme formlarına son düzeltmeler 

yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ile yarı yapılandırılmış görüşme formunun yapısal 

geçerliliği kontrol edilmiştir(Yin, 2002).  

Bu çalışmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve 

veliler ile görüşme yapılmıştır. Seçmeli Din Ahlak ve Değerler derslerine TTK’nin 80 

sayılı kararı ile DKAB ders öğretmenleri girdiği için DKAB ders öğretmenleri ile 

görüşme yapılmıştır. Araştırma öncesinde mülakat yapılacak öğrenciler 7 ve 8. Sınıflar 

ile sınırlandırılmıştı. Araştırma sürecinde veriyi daha geniş kademelere yaymak için 
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bu sınırlamadan vazgeçilmiştir. Benzer durum veliler içinde geçerlidir. Araştırma 

öncesi 7 ve 8. Sınıf velileri ile sınırlı tutulmuş, araştırma sürecinde bu sınırlama veri 

çeşitlenmesi için kaldırılmıştır. Bu çeşitlenme araştırmanın dış geçerliliğini sağlamak 

için yapılmıştır(Yin, 2002). 

Araştırma başlamadan önce Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izin 

başvurusunda bulunulmuş ve ilgili kurumdan gerekli izinler alınmıştır. Ankara İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünden önce Öğretmen ve veliler için izin alınabilmiştir. (29.02.2016) 

Daha sonra tekrar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulmuş ve öğrenciler 

içinde araştırma izni alınmıştır. (23.08.2016) Ankara Milli Eğitim müdürlüğünden 

alınan izin ile birlikte Ankara Üniversitesi Etik Kuruluna izin başvurusunda 

bulunulmuş ve ilgili birimden izin alındıktan sonra araştırmaya 

başlanmıştır.(18.04.2016) Öğrenciler araştırmaya katılınca aynı şekilde Ankara 

Üniversitesi Etik Kuruluna da ikinci defa izin başvurusunda bulunulmuştur. 

(14.11.2016) İlgili kurumlardan alınan izinler ekte sunulmuştur. Bu izinler ile 

araştırmanın güvenirliliğinin sağlanmasına ve etik yönden uygun olmasını 

sağlamıştır(Yin, 2002). 

Görüşmeler için öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ayrı ayrı 

‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu’ hazırlanmış ve görüşme öncesinde 

katılımcıya gerekli açıklamalar yapılarak izni alınmıştır. Bilgilendirilmiş Gönüllü 

Formu örnekleri ekte sunulmuştur. Bu çalışmada araştırmanın güvenirliliği açısından 

önemlidir(Yin, 2002). 



27 

 

Araştırmada veriler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Ses kaydına 

alınması görüşmeler sırasında konuşulan konuların gözden kaçmasına engel olmakta, 

araştırmacıya daha rahat imkan sunmaktadır.  

Gerekli izinler alındıktan sonra okullara gidilmiştir. İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden izin alınmasına rağmen bazı okullarda araştırma yapılması için okul 

yöneticilerinden izin çıkmamıştır. Okul yöneticilerinden gerekli izni aldıktan sonra 

DKAB ders öğretmenleri ile ön görüşme yapılmıştır. Kendimi tanıttıktan sonra, 

araştırma ile ilgili bilgi verilerek, katılımcı olmaları konusunda ikna etmeye 

çalışılmıştır. Araştırmaya katılacak öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için 

görüşmeler, boş ders saatlerinde ve okulda yapılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin, boş ders saatlerinin olduğu gün ve saatler ile benim uygun olduğum 

saatler karşılaştırılarak, ortak bir gün ve saate sözleşilmiştir.  Daha sonra sözleşilen 

gün ve saatte okula gidilmiş okulda uygun bir yerde, genellikle öğretmenler odasında 

mülakat yapılmıştır. Bazı okullarda ilgili gün öğretmenin görüşmeyi unutarak geç 

geldiği veya hesapta olmayan toplantıların olduğu durumlar da olmuştur. Bu gibi 

durumlarda ilgili okula diğer hafta tekrar gidilmiştir. Bazı okullara üç dört defa 

gidilmiştir. Görüşme öncesi Öğretmen Bilgilendirilmiş Gönüllü Formu verilmiş ve 

katılımcının onayı alınmıştır. Daha sonra katılımcının izni alınarak ses kaydı açılmış 

ve görüşmeye başlanılmıştır. Okulların fiziki şartlarından dolayı görüşmeler müdür 

yardımcısı odasında, öğretmenler odasında veya okulda uygun boş bir salonda 

yapılmıştır. Görüşmeler ders saati içinde, öğretmenin boş ders saatinde olduğu için 

öğretmenler odası genellikle boştur, bazen bir iki öğretmen bulunmakta olup, 

görüşmeye dahil olmamışlardır. Buna rağmen görüşme yapıldığını fark etmeden sesli 

konuşan veya görüşmelere dahil olanlar da olmuştur. Bu gibi durumlarda ilgililer 
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uyarılmış ve görüşmeye devam edilmiştir. Öğretmenler odasında yapılan 

görüşmelerde öğretmenler çevresinin veya diğer öğretmenlerden etkilenerek stratejik 

cevaplar verme gibi bir tavır içinde olmamışlardır. Görüşme sırasında DKAB 

öğretmeni olmam nedeni ile bana sorular sorulduğu veya teyitler alınmaya çalışıldığı 

durumlar olmuştur. Bu gibi durumlarda araştırmanın güvenirliliği ve katılımcıyı 

etkilememek için cevap verilmemiştir.  Yine bazı katılımcılar ile yapılan görüşmelerde 

zaman sorunu yaşanmış, bazı sorular hızlı bir şekilde sorulmak durumunda kalınmıştır 

(Yin, 2002:34; Creswel, 2016:253). Araştırmanın yapısal geçerliliğini sağlamak için 

mülakat sırasında anlaşılmayan yerler ifade edilerek katılımcıya sorulmuş ve 

katılımcının onayı alınmıştır. Yani siz böyle diyorsunuz doğru mu anladım şeklinde. 

Katılımcı öğretmenlerden bazıları çok heyecanlı bir şekilde hemen sorunları 

anlatmaya başlıyordu(Yin, 2002).  

Mülakatlar sırasında en çok veli katılımcılara ulaşmakta zorluk çekildi. Veliler 

ses kayıtlı ve konusu din eğitimi olan bir araştırmaya katılmak istememektedirler. 

Araştırmanın ilk safhasında DKAB öğretmenleri aracılığı ile velilere ulaşmaya 

çalışıldı. Altındağ’da bir okulda veli toplantısı yapılan hafta sonu okula gidilerek 

öğretmen aracılığı ile veli katılımcılar ile görüşme yapılmaya çalışılmıştır. Çoğu veli 

ret cevabı vermekle birlikte, özellikle DKAB öğretmenin yardımı ile üç veli ile 

görüşme yapılabilmiştir. Yenimahalle’de öğretmen yılsonuna doğru yaptığı programa 

davet ederek orada veliler ile görüşmemi sağladı. Bunun yanında Keçiören’de 

görüşme yapılan öğretmene veli formları bırakıldı. Yapılan görüşmelerde olumlu bir 

dönüş olmadı. Çankaya İlçesinde DKAB öğretmenin aracılığı ile veli görüşmeleri 

yapıldı. Bahsi geçen ilçelerde okullarda uygun olan bir odada veliler ile görüşme 

yapılmıştır. Mamak ilçesinde çalıştığım okulda (ilkokulda çalışıyorum) 



29 

 

velilerimizden, araştırma için izin alınan okullarda çocuğu olan veliler ile çalıştığım 

okulda görüşmeleri yaptım. Veliler ile görüşme öncesi, çalışmanın amacı ve içeriği 

hakkında bilgi verilmiş, cevap vermek istemedikleri soruları geçebileceğimiz 

belirtilmiştir. Veliler ile yapılan görüşmelerde bazı velilerin seçmeli dersler konusunda 

dertli olduğunu ve düşüncelerini ifade etmek için bir fırsat bekliyor oldukları görüşme 

sırasında heyecanlarından anlaşılmaktaydı. Veliler ile görüşme öncesi gerekli 

açıklamalar yapılarak veli bilgilendirilmiş gönüllü formunu onaylamıştır. Özellikle 

kendi çalıştığım okulda görüşme yaptığım velilere, araştırmanın amacını anlatarak, 

bunun bir yüksek lisans çalışması olduğu, velileri değerlendirme çalışması olmadığı 

vurgulanmış bu konuda veliler ikna edilmiştir. Araştırmanın güvenirliliğine yönelik 

bu çalışmalar yapılmıştır. (Yin, 2002:34). 

Öğrenciler ile yine öğretmenler aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. 

Öğrencilerin yaşlarından dolayı velilerinden izin alınmış ve görüşmeler bu şekilde 

yapılmıştır. Yenimahalle’de bir okulda öğretmen bırakılan izin kâğıtları ile ilgili dönüş 

olmamıştır. Mamak’ta bir okulda rehberlik servisinin yardımı ile öğrenci velilerinden 

telefon ile izin alınmış ve rehberlik servisinde görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmeler 

sırasında rehber öğretmenler dışarı çıkmıştır. Mamak’ta başka bir okulda müdür 

yardımcısı aracılığı ile izinleri alınan iki öğrenci ile müdür yardımcısı odasında 

görüşme yapılmıştır. Altındağ’da okul müdürü aracılığı ile ulaştığımız öğrenciler ile 

Fen Lab. görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin görüşme verilerinin yapısal geçerliliği 

için görüşme sırasında veya sonunda öğrencinin düşünceleri özetlenerek, doğru 

anlaşılıp anlaşılmadığının tasdik edilmesi sağlanmıştır(Yin, 2002:34). 

Öğretmenler ile yapılan görüşmeler ortalama 25-30 dakika sürmüştür. Bu süre 

velilerde 5-10 dakika; öğrencilerde ise 5 dakikadır. Öğretmenler ile içerik, uygulama 
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yönleri değerlendirildiği ve işin mutfağında olduklarından görüşmeler uzun sürmüştür. 

Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde, sorulara kısa cevap verildiği için görüşme 

süreleri kısadır. Bazı veliler ise konu dışına çıkarak genel değerlendirmeler yaptıkları 

için görüşme sürelerinde farklar oluşmuştur. Öğrenci ve veliler ile yapılan 

görüşmelerde dersler hakkında düşünce, seçim ve beklenti üzerine yoğunlaşıldığı için 

görüşmeler öğretmenlere göre daha dar kapsamlı olmuştur. Katılımcılar ile yapılan 

görüşme süreleri aşağıda ki tabloda verilmiştir. Toplamda yaklaşık on bir saatlik 

mülakat yapılmıştır. 

Tablo 2  Görüşme Süreleri 

Katılımcı Süre Katılımcı Süre Katılımcı Süre 

Öğrenci 1 4,17 Öğretmen 1 24 Veli 1 13,23 

Öğrenci 2 4,13 Öğretmen 2 28,06 Veli 2 13,27 

Öğrenci 3 5,02 Öğretmen 3 38,42 Veli 3 10 

Öğrenci 4 5,07 Öğretmen 4 17,19 Veli 4 8,16 

Öğrenci 5 4,58 Öğretmen 5 37,13 Veli 5 6 

Öğrenci 6 4,3 Öğretmen 6 25,43 Veli 6 9,4 

Öğrenci 7 5,2 Öğretmen 7 22,24 Veli 7 13,21 

Öğrenci 8 5,44 Öğretmen 8 33,32 Veli 8 9,52 

Öğrenci 9 4,56 Öğretmen 9 31,11 Veli 9 4,13 

Öğrenci 10 8,07 Öğretmen 10 23,07 Veli 10 7,33 

Öğrenci 11 6,04 Öğretmen 11 15,3 Veli 11 4,41 

Öğrenci 12 11,09 Öğretmen 12 21,44 Veli 12 5,51 

Öğrenci 13 10,5 Öğretmen 13 26,44 Veli 13 7,31 
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Öğrenci 14 7,23 Öğretmen 14 12,26 Veli 14 8,21 

Öğrenci 15 6,57 Öğretmen 15 15,28 Veli 15 3,17 

Öğrenci 16 5,4 Öğretmen 16 41     

    Öğretmen 17 19,28     

Toplam 100,7   433,62   125,43 

 

 

3.2 Doküman İncelemesi 

“Doküman İncelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek,2013:217). 

Seçmeli din derslerinin ders programları amaç, kazanım ve içerik yönlerinden 

analiz edilmiştir. Bu noktada hem kendi içlerinde hem de zorunlu din kültürü ve ahlak 

bilgisi dersi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ders programlarının konuları ve 

kazanımları ayrılmış ve bunlar üzerinden yorumlamalarda bulunulmuştur. 

Araştırmanın son sürecinde MEB tarafından TDB ve Hz. Muhammed’i Hayatı 

derslerinin programları güncellenmiştir. Yeni programların tanıtımı için üç günlük bir 

çalışmaya katılma fırsatı da buldum. Yenilenen programlarda amaç, kazanım ve konu 

yönlerinden değerlendirilmiştir. Program güncellenmesi ve yeni programların 

değerlendirilmesi araştırma sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Araştırmanın dış 

geçerliliğini sağlamak için kaynak yönünden zenginleştirilmiştir (Yin, 

2002;Christensen vd.,2015). Seçmeli din dersleri farklı yönlerden ele alınmıştır. 

Araştırmada MEB Yayınları olan ve 2016 yılında basılmış olan ders kitapları 

incelenmiştir. Ders kitaplarına EBA üzerinden ulaşılmıştır. 15 Temmuz sürecinden 
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dolayı ders kitapları toplatılmış, incelemelerden geçmiştir. Bazı kitapların dağıtımı 

durdurulmuştur. Yayınevleri konusunda şüpheler olduğu için araştırmanın sağlıklı 

yürümesi ve araştırmayı sağlama almak için MEB yayınları tercih edilmiştir. 

Kitapların 2016 yılı yayınları olmasına dikkat edilmiştir. Ders kitapları yapı olarak bir 

birinin benzeri olduğundan, tekrara düşmemek adına Kur’an-ı Kerim ve Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinden iki, TDB dersinden bir kitap seçilmiştir.  

 

4. Veri Analiz Teknikleri 

Nitel veri analizinde seçilen yol mutlak değişmez ve sınırları net bir şekilde 

çizilen bir yol değildir. Nitel çalışmalarda analiz yöntemleri ile ilgili farklı 

kavramlaştırmalar ve ifadeler kullanılabilmektedir (Yurdakul vd., 2016:3). 

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. İçerik analizi, 

toplanan verilerin derinlemesine incelenmesi, görülmeyen yönlerin açığa çıkarılmasını 

sağlamak üzere tercih edilir. İçerik analizinde süreç, eldeki verilerden benzer olanların 

gruplandırılarak kod, kategori ve temalar oluşturularak yorumlanmasıdır. İçerik 

analizi betimsel analizin bir üstüne çıkarak derinlemesine incelemeyi kapsar. İçerik 

analizinde tümevarımcı yol izlenerek verilerin kodlanması, temaların bulunması, 

verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların 

yorumlanması ve raporlaştırma adımları takip edilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013:259- 

260)  

Yapılan görüşmeler, araştırma Ankara Üniversitesi BAP birim tarafından 

desteklendiği için, hizmet alım aracılığı ile deşifre ettirildi. Yapısal geçerlilik için 
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deşifre edilen metinler kontrol amaçlı ses kayıtları dinlenilerek metin üzerinde ki 

yanlışlık ve eksiklikler giderildi(Yin, 2002:34).  

Araştırmada veri analizi bilgisayar destekli yapılmıştır. Araştırmada NVivo 

Pro 11 programı kullanılmıştır. NVivo programının, araştırma süresince elde edilen 

birçok karmaşık verinin yönetimini kolaylaştırmaktadır. Verileri araştırmacı istediği 

şekilde organize edebilmektedir. Bunun yanında kullanımının kolay olduğu, araştırma 

verilerini otomatik bir şekilde kodlayabildiği, verileri raporlaştırmada kolaylık 

sağladığı, veriyi farklı şekillerde görselleştirilebildiği, veri üzerinde kolay 

sorgulamalar yapılabildiği için tercih edilmiştir (Bazeley ve Jackson, 2015:3). 

Araştırma süreci içinde ikişer gün süren NVivo başlangıç ve ileri düzey 

eğitimlerine katılındı ve program kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim alındı. 

Analiz sürecinde önce tümdengelim ile araştırma sorularına dayalı olarak 

temalar oluşturulmuş ve metinlerin kodlanmasına geçilmiştir. Daha sonra tema 

altındaki metinler açık kodlama ile kodlanarak, tema içerisinde kategoriler 

oluşturulmuştur. Bu şekilde araştırmada tümevarım ve tümdengelim yöntemleri 

birlikte kullanılmıştır. 

Deşifre edilen metinler, araştırma soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme 

formlarına göre düzenlenmiştir. Araştırma sorularından hareketle ve katılımcıların 

ifadelerine göre belirli temalar oluşturulmuştur. Bu temalara göre veriler kodlanmıştır.  

Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 3 Tema Listesi 

 Öğretmen Öğrenci  Veli 
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Temala

r 

• Seçmeli din 

derslerinin 

okulda olması  

hakkında 

düşünce 

• Seçmeli din 

ahlak ve 

değerler 

içindeki 

dersler ile 

ilgili 

değerlendirm

e 

• İşleme 

• Uygulama 

• Ders Kitapları 

• Seçmeli diğer 

derslerin 

uygulanması 

• Yeterlilik 

• Seçim 

• Beklenti 

• İçerik 

• Seçmeli dersler 

hakkında düşünce 

• Seçmeli din 

derslerinin 

hakkında düşünce 

• Seçim 

• Beklenti 

• Seçmeli din 

derslerinin 

İşlenişi/uygulamas

ı 

• Ders Kitapları 

 

• Okulda 

seçmeli 

derslerin 

olması 

hakkınd

a 

düşünce 

• Seçmeli 

din, 

değerler 

ve ahlak 

dersleri 

ile ilgi 

düşünce 

• Seçim 

• Beklenti 
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Temalar katılımcının rolüne göre değişmektedir. Çünkü konu ile ilgili bazı 

sorular sadece bir veya iki grubu ilgilendirmektedir. Araştırmanın yapısal 

geçerliliğini sağlamak için öğrenci, öğretmen ve veliler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Katılımcılara rollerine göre sorular sorulmuş ve temalar oluşturulmuştur. Üç grubun 

ortak cevapladığı temalar bulunmakta olup iç geçerlilik açısından önemlidir(Yin, 

2002; Christensen vd.,2015). 

Araştırmanın güvenirliliği açısından katılımcılar Öğretmen 01, Veli 01 ve 

Öğrenci 01 şeklinde rolüne göre sayı ile kodlanmıştır(Yin, 2002; Creswel, 2016:253). 

Veri analizi, araştırmayı tasarlarken başlayan ve araştırmayı bitirinceye kadar 

devam eden bir süreçtir. Bu çalışmada da analiz süreci araştırma süresince devam 

etmiştir. Çünkü tema veya kategori ile ilgisi olmayan metinlerin çıkarılması veya 

metinlerin kategorileri arasında yer değiştirme işlemi sürekli yapılmıştır. Belli 

zamanlarda uzmanlara ve diğer araştırmacılara görüşme analizleri gösterilerek 

değerlendirmeleri alınarak düzeltmeler yapılmıştır. Bulguların çalışma açısından 

anlamlılığı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar iç geçerlilik açısından 

önemli olmuştur(Yin, 2002; Chrisitensen vd.,2015:405). Araştırmada bulgular 

temalara göre sınıflandırılmıştır. Bulguların oluşturulmasında NVivo programı 

aracılığı ile yapılan görseller çalışmayı kolaylaştırmıştır. İlgili görsellere örnekler ekte 

sunulmuştur. Bulgularda istatistiki bilgilere mümkün olduğu kadar az yer verilmiştir. 

Araştırmanın amacının durumu derinlemesine incelemek olduğu ve bazen bir kişinin 

sözünün çok önemli olduğu için, oranlara ve oran hesaplarına ihtiyaç duyulmadıkça 

girilmemiştir. Araştırmanın iç geçerliliği için bulgular verilirken, aynı başlık altında 

katılımcının ifadesi alıntı yapılmıştır.  Bu şekilde araştırmanın iç geçerliliği 
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sağlanmaya çalışılmıştır. Bulguları katılımcı görüşlerine doğrudan referans 

gösterilmiştir (Yin, 2002). 

Araştırma temaları içerik olarak bir birine yakın olduğu için bulgularda tekrara 

düşülmüş gibi gözükebilir. Bu gibi durumlarda metinlere farklı tema ve araştırma 

soruları bağlamında bakılması gerekmektedir. 

Raporlaştırmada öğrenci, öğretmen ve velilerin söylemleri, MEB’in 

yönergeleri, ders program değerlendirmeleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarda araştırma verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışmalar araştırmanın iç geçerliliği açısından önemli yer tutmaktadır (Yin, 

2002;Christensen vd.,2015). 

Araştırmada elde edilen mülakat verileri araştırmanın güvenirliliği açısından 

muhafaza edilmiştir. Katılımcılara ait kişisel bilgiler ise araştırmanın güvenirliliği 

açısından gizli tutulmuştur (Yin, 2002).  
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3. BÖLÜM 

BULGULAR 
 

 

I. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BETİMSEL ANALİZİ 

 

Bu bölümde seçmeli din derslerinin programları doküman incelemesine tabi 

tutulmuştur. Programlar bütün yönleri ile ele alınmamıştır. Amaç, konu, kazanım 

yönleri ile programlar incelenmiştir. 

 

1. Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretim Programı 

TTK başkanlığını 27.08.2012 tarihli ve 136 sayılı kararı ile Ortaokul ve İmam 

Hatip Ortaokulu Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı uygulamaya girmiştir. Program şu 

alt başlıklardan oluşmaktadır. 

1. Giriş 

2. Genel Amaçlar 

3. Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar 

4. Ölçme Ve Değerlendirme 

5. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu Kuran-ı Kerim Dersi Programının 

Üniteleri, Kazanım Sayıları Ve Süreleri 

6. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu Kuran-ı Kerim Dersi Programına 

Göre Hazırlanacak Ders Kitabı Forma Sayıları 

7. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu Kuran-ı Kerim Dersi Programı 
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8. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu 5,6,7 Ve 8. Sınıf Kuran-ı Kerim 

Dersi Programı Ünite Ve Konular 

9. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu 5,6,7 Ve 8. Sınıf Kuran-ı Kerim 

Dersi Programı Ünite, Konular, Kazanım Ve Açıklamalar 

 

1.1. Giriş 

Giriş bölümünde Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için öneminden 

bahsedilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in Müslümanları birleştiriciliği ve İslam’ın inanç, ibadet ve 

günlük hayat ile getirdiği düzenlenmeleri açısından önemine değinilmektedir. 

Kur’an-ı n yüzünden okumanın önemi, Namaz ibadetinin farzlarından biri olan 

‘kıraat’ yani Kuran’dan bir parça okumave dini törenler üzerinden yapılmaktadır. 

Kur’an-ı n sadece yüzünden okuma ve ezberleme için gönderilmediği, Kur’an-ın 

gönderiliş amacının Kur’an-ı anlamak ve yaşamak olduğu da girişin son bölümünde 

belirtilmektedir. 

 

1.2. Programın Genel Amaçlar 

“Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programıyla öğrencilerin;  

• Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yerini fark etmeleri,  

• Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları,  

• Bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri,  

• Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları,  
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• Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri 

amaçlanmaktadır”(MEB,2012c). 

Genel amaçlarda okuma ve ezber vurgusu ön plana çıkmaktadır. Bunun 

yanında Kur’an-ın önemi ve Kuran hakkında bilgi sahibi olmada amaçlar içinde yer 

almaktadır. Amaçlar içinde Kur’an-ı Kerim içindekileri davranışa dönüştürmeye 

dönük bir amaç bulunmamaktadır.  

Genel amaçlar içinde sevgi ve istek vurgusu yapılmakta olması önemlidir. 

Öğrencileri korkutmadan ve zorlamadan Kur’an-ı okuma, ezberleme ve anlama 

çalışmaları yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

 

1.3. Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar 

Kur’an-ı Kerim Dersinde diğer derslerde dikkat edilmesi gereken noktaların 

yanında özellikle aşağıda belirtilen açıklamalar yapılmaktadır. Kur’an-ı Kerim 

dersinin işleyişi hakkında bu bilgileri bilmek, konuyu anlamak açısından önemlidir. 

● Öğrenme öğretme süreçleri sevdirilerek işlenmesi esastır. 

● Kur’an-ı Kerimi anlamaya dönük meal çalışmalarına yer verilecektir. 

Meal çalışmalarında farklı meallerden faydalanılması sağlanacaktır. 

● Kur’an-ı Kerim dersinde dinletme metodu uygulanacaktır. 

● “6-7-8. sınıflarda öğrenim gören ve Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen 

bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 5. sınıf öğretim programında yer alan Kuran-ı 

Kerim’i okumaya giriş ünitesi uygulanır. Öğrenci Kuran-ı Kerim okumayı öğrendikten 

sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam eder.” Şeklinde ifade edilen 

açıklamada dersi yeni alan öğrenci kendi sınıfında ama beşinci sınıf Kuran Okumayı 

Öğreniyorum konusu ile başlaması gerektiği belirtilmektedir. 
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1.4. Konular 

Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel 

Okuma (5. Sınıfta Kur’an-ı Okumaya Giriş) ünitelerinden oluşmaktadır. 

Konu dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo incelendiğinde öne çıkan 

konular şunlardır: 

Birinci ünite olan Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım ünitesi de iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde Kuran okumanın önemi ve Kur’an-ın İslam Dinindeki yeri, 

ana konuları gibi konular yer almaktadır. Bu ünitenin ikinci bölümünde ise Kur’an-ı n 

Mesajını Öğreniyorum başlığı altında Kıssalar, Sure tanımaları, dua ve kavramlar yer 

almaktadır. Kıssaların kronolojik sıraya göre yıllara ayrıldığı görülmektedir.  

Aynı yıl içinde alınan Kur’an-ı Kerim dersinde kıssa, sure, dua ve kavram 

konuları arasında anlamsal bir bağ olmadığı görülmektedir. Örneğin kıssalar 

bölümünde Hz. Yusuf varken, surede de Hucurrat suresi, dua da ise Neml 19 (Hz. 

Süleyman kıssası ile ilgili)  bulunmaktadır. Bu bölümde kıssa, sure, dua ve kavramlar 

arasında anlamsal ve içeriksel bir ilişki olması konuların daha iyi anlaşılması adına 

daha iyi olacaktır. Konu bütünlüğü de sağlanmış olacaktır. 

İkinci ünite okuma, tecvit ve ezber başlıklarından oluşmaktadır. 5. Sınıfta 

Kur’an-ı okumayı öğreniyoruz, diğer sınıf düzeylerinde ise okunacak sure ve ayetler 

başlığı altında konular bulunmaktadır. Tecvit konularının da dört yıla yayıldığı 

görülmektedir. 

Ezberlenecek dualar, sureler ve anlamları başlığı altında ezberlenecek dua ve 

sureler bulunmaktadır. 5. Sınıfta bu bölümde önce Kur’an-ı anlayarak okumanın 
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önemi ve ezberleme ilkeleri bulunmaktadır ki yerinde bir uygulamadır. Ezberlenecek 

dua ve surelerin büyük bir kısmı DKAB dersinde de bulunmaktadır. 

5. sınıfta konuların yoğun olduğu görülmektedir. Bu durum Kur’an-ı okumayı 

öğrenecek olan öğrencilerin yükünü artırmaktadır. 
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Tablo 4  Kur’an-ı Kerim Dersi Sınıf Konu Dağılımı 
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ÜNİTELER 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

1. ÜNİTE: 

KUR’AN-I 

KERİM’İ 

TANIYALI

M 

 

1. K. Kerim’i Niçin 
Okumalıyız?  

2. Kur’an Sevgisi  

II. KUR’ANIN MESAJINI 

ANLIYORUM  

1. Kur’an Kıssaları 

Öğreniyorum: Hz. Adem, 
Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih  

2. Sureleri Tanıyorum: 
Lokman Suresi  

3.Kur’an’dan Dualar 
Öğreniyorum (Bakara 201) 

(İbrahim 41)  

4. Kur’an Kavramlarını 

Öğreniyorum: Hamd, Şükür, 

Rahmet, İhlas.  

1. K. Kerim’i Doğru ve 
Güzel Okumanın 

Önemi  

2. Tecvid Nedir?  

II. KUR’ANIN 
MESAJINI 

ANLIYORUM  

1. Kur’an Kıssaları 

Öğreniyorum: Hz. 

İbrahim, Hz. İsmail, 
Hz. İshak  

2. Sureleri Tanıyorum: 
Alak, Müzzemmil ve 

Müddessir Sureleri  

3. Kur’an’dan Dualar 

Öğreniyorum (Taha 

114)  

4. Kur’an Kavramlarını 

Öğreniyorum: Dua, 
Zikir, Tesbih, Secde 

1. K. Kerim’in İslam 
Dinindeki Yeri  

2. Hayat Kitabımız 
Kur’an  

II. KUR’ANIN 
MESAJINI 

ANLIYORUM  

1. Kur’an Kıssaları 

Öğreniyorum: Hz. 

Davud, Hz. Süleyman  

2. Sureleri Tanıyorum: 

İbrahim Suresi  

3. Kur’an’dan Dualar 

Öğreniyorum (İsra 24)  

4. Kur’an Kavramlarını 

Öğreniyorum: Din, 

İman, Tevhit, İtaat  

I. K. KERİM’İN 
TEMEL KONULARI  

1. Tevhit  

2. Risalet  

3. Ahiret 

II. KUR’ANIN 
MESAJINI 

ANLIYORUM  

1. Kur’an Kıssaları 

Öğreniyorum: Hz. 

Yakup, Hz. Yusuf  

2. Sureleri Tanıyorum: 

Hucurat Suresi  

3. Kur’an’dan Dualar 

Öğreniyorum (Neml 19)  

4. Kur’an Kavramlarını 

Öğreniyorum: İslam, 
Takva, Sabır, Sulh  

 

2. ÜNİTE: 

KUR'AN-I 

KERİM'İ 

OKUMAYA 

GİRİŞ 

2. ÜNİTE: 

KUR’AN’I 

KERİM’İ 

GÜZEL 

OKUMA 

 

I. KUR’AN-I KERİM'İ 
OKUMAYI 

ÖĞRENİYORUZ  

1. Harfler ve Özellikleri 1.1. 

Harfler ve İsimleri 1.2. 
Harflerin Yazılışları  

1.3. Harflerin Mahreçleri 
1.4. İnce ve Kalın Sesli 

Harfler  

2. Harflerin Okunuşu  

2.1. Harekeler: Üstün, Esre, 
Ötre 2.2. Cezim (Sükun) 

 2.3. Şedde 2.4. Tenvin 2.5. 
Med Harfleri: Elif, Vav, Ya 

 2.6. Vav ve Ya Şeklinde 
Yazılan Elif 2.7. Uzatma 

(Asar-Çeker) İşareti  

3. Okunuşla İlgili Özel 

Durumlar  

3.1. Elif Lam Takısının 

Okunuşu 3.2. Zamir ve 

Okunuşu 

 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 

3.4. Okunmayan Elif 3.5. 
Hurûf-ı Mukataa  

II. OKUNACAK SURE VE 
AYETLER  

1. Bakara Suresi 1-15 
sayfalar 

 

 

I. OKUNACAK SURE 
VE AYETLER  

1. Bakara Suresi ( 16-

30 sayfalar) 2. Yasin 

Suresi  

II. TECVİT BİLGİSİ  

1.Uzatma (Med) ve 

Çeşitleri 

 1.1. Medd-i Tabiî  

1.2. Medd-i Muttasıl  

1.3. Medd-i Munfasıl  

 

I. OKUNACAK SURE 
VE AYETLER  

1. Bakara Suresi ( 31-

48 sayfalar) 2. Mülk 

Suresi 3. Fetih Suresi  

II. TECVİT BİLGİSİ  

1.Uzatma (Med) ve 

Çeşitleri 

 1.1. Medd-i Ârız1.2. 

Medd-i Lâzım 1.3. 

Medd-i Lîn 

2. Tenvin ve Sakin 

Nun2.1. İhfa2.2. İzhar 
2.3. İklab 

 

 

 

 

 

 

 

I. OKUNACAK SURE 
VE AYETLER  

1. Furkan Suresi 2. 

Hucurat Suresi 3. 

Rahman Suresi 4. Cuma 
Suresi 5. Nebe Suresi  

II. TECVİT BİLGİSİ  

1. İdgamlar1.1. İdgam-ı 

Mea’l-gunne1.2. İdgam-
ı Bila-gunne 

2. Sakin Mim’in Okunuş 
Şekilleri  

3.Ra’nın Hükümleri  

4. Vakıf, İbtida, Vasıl ve 

İşaretleri  

5. Secde Ayetleri ve 

İşareti  

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTELER 

5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 
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 III. EZBERLENECEK 
DUALAR, SURELER VE 

ANLAMLARI 

1. Kur’an’ı Anlayarak 

Okumanın Amacı Duası ve 

Anlamını Öğreniyorum   

2. Kur’an’ı Ezberlemenin 

İlkeleri ve Yöntemleri  

3. Subhaneke Duası ve 

Anlamını Öğreniyorum  

4. Tahiyyat Duası ve 

Anlamını Öğreniyorum   

5. Salli-Barik 

6. Rabbena Duası ve 

Anlamını Öğreniyorum 

7.İhlâs Suresini ve Anlamını 

Öğreniyorum  

8. Kevser Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum  

9. Fatiha Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum 

 

III. EZBERLENECEK 
DUALAR, SURELER 

VE ANLAMLARI 

1. Kunut Duaları ve 

Anlamlarını 

Öğreniyorum  

2. Amentü ve Anlamını 

Öğreniyorum Anlamını  

3. Felak Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum  

4. Nas Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum 

 5. Tebbet Suresini ve 
Anlamını Öğreniyorum 

 6. Nasr Suresini ve 
Öğreniyorum  

 

III. EZBERLENECEK 
DUALAR, SURELER 

VE ANLAMLARI 

1. Kafirun Suresini ve 

Anlamını 

Öğreniyorum  

2. Fil Suresini ve 

Anlamını 
Öğreniyorum  

3. Kureyş Suresini ve 
Anlamını 

Öğreniyorum  

4. Maun Suresini ve 

Anlamını 
Öğreniyorum  

 

 

 

 

 

III. EZBERLENECEK 
DUALAR, SURELER 

VE ANLAMLARI 

1. Asr Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum  

2. Kadir Suresini ve 

Anlamını Öğreniyorum  

3. AyetülKürsi ve 

Anlamını Öğreniyorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Kazanımlar 

Kazanım sayıları ve ders saatleri sayıları ünitelere göre aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 5  Kur’an-ı Kerim Dersi Sınıf, Ünite, Ders saati, Kazanım Sayıları 

Sınıf Üniteler Kazanım Sayıları Ders Saati 

5. 

Sınıf 

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım 7 30 

Kur’an-ı Kerim’i Okumaya Giriş 12 42 

6. 

Sınıf 

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım 7 30 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 6 42 

7. 

Sınıf 

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım 6 30 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 6 42 

8. 

Sınıf 

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım 5 30 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 8 42 

 Toplam 57  

 

Tablo incelendiğinde dersin ağırlığının Kur’an-ı güzelokumaya verildiği ders 

saatlerinden anlaşılmaktadır. Kazanım sayılarının çok olmadığı fakat beşinci sınıf 

seviyesinde kazanım sayısı diğer sınıflara göre çok olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6  Kur’an- Kerim Dersi Kazanım Sınıf(tür)  Dağılımı 

Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Sınıf Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Sınıf 

Kavrar 12 Bilişsel Ayırt eder 3 Bilişsel 

Okur  8 Psikomotor İstekli olur 3 Duyuşsal 

Tanır  8 Bilişsel Telaffuz eder 1 Psikomotor 

Açıklar  7 Bilişsel Fark eder 1 Duyuşsal 

Ezberler  4 Bilişsel Seslendirir  1 Psikomotor 

Çıkarır(ders)  4 Bilişsel Söyler  1 Bilişsel 

İfade eder 4 Bilişsel    

 

Kazanımların düzeyleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Programda bulunan 

kazanım ifadeleri incelendiğinde, ağırlık bilişsel (%75) düzeydedir. Bunun yanında 

dersin içeriğine bağlı olarak yani uygulama yönünden dolayı psikomotor (% 17) 

kazanım diğer derslere göre fazladır. 

Kazanımların programın genel amaçlara uygun olduğu görülmektedir. 

 

 

2. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

MEB program güncelleme çalışmaları sonucu Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersinin programını 2017 yılında güncellemiş ve dersin adını da Peygamberimizin 

Hayatı şeklinde değiştirmiştir. Program tanıtımında eski ve yeni programların tanıtımı 

yapılacaktır. 
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2.1. Hz. Muhammed’in Hayatı Öğretim Programı 

Hz. Muhammed’in Hayatı ders programı 27.08.2012 tarihli ve 137 sayılı Talim 

Terbiye Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Öğretim Programında şu başlıklardan 

oluşmaktadır:  

 

1.Giriş 

2. Genel Amaçlar, 

3. Programın Uygulamasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar 

4.Ölçme Ve Değerlendirme 

5.Ortaokul- İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed’in Hayatı Ders 

Programının Üniteleri, Kazanım Sayıları Ve Süreler 

 6. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi 

Programına Göre Hazırlanacak Ders Kitabı Forma Sayılar 

7. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi Programı 

8. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu 5-8. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi 

Programı Ünite Ve Konular 

9. Ortaokul - İmam Hatip Ortaokulu 5-8. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi 

Programı Ünite, Konular, Kazanım Ve Açıklamalar. 

 

2.1.1. Giriş 

Programın giriş bölümünde genel açıklamalar yapılmaktadır. Peygamberlerin 

öneminden bahsedilerek örnek alınması gerektiği vurgulanmıştır. Son Peygamber olan 

Hz. Muhammed’in ideal insan ve insanlık için kurtuluş kaynağı olduğu 
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vurgulanmıştır. Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde tematik anlatımın öne çıktığı 

belirtilmektedir. DKAB dersinde Hz. Muhammed öğrenme alanından, Hz. 

Muhammed’in hayatı dersini farklılaştırmak için bu yol seçilmiştir. 

 

2.1.2.Programın Genel Amaçlar 

Hz. Muhammed’in hayatı dersinin genel amaçları: 

 “Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi programıyla öğrencilerin;  

 Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları, 

 İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı fark 

etmeleri,  

 Hz. Muhammed’in İslam’ı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,  

 Hz. Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri 

amaçlanmaktadır”(MEB,2012). 

Programın genel amaçlarına bakıldığında, bu derste bilişsel düzeyde Hz. 

Muhammed’i tanıma amaçlanmaktadır. Dersin tematik olması Hz. Muhammed’in 

örnekliğini ön plana çıkarılmasını gerektirmektedir. Programın genel amaçlarında Hz. 

Muhammed’in örnek bir insan oluşu bilişsel düzeyde kavrama ile sınırlı tutulmuştur. 

Genel amaçların son maddesi olan Hz. Muhammed’in hayatını ‘bütüncül öğrenme’ 

kronoloji ile sağlanabilir. Kronoloji yönü eksik olduğunda bütüncül öğrenme 

zorlaşabilir. Çünkü bir olayın olduğu zaman, öncesi\sonrası bilinmeden bütüncül 

değerlendirme yapmak zor olacaktır.  

Hz. Muhammed’in İslam dininin doğru anlaşılmasındaki önemi dersin 

amaçlarında vurgulanmaktadır. 
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2.1.3. Konular 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersi aşağıdaki öğrenme alanlarından oluşmaktadır: 

1- Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesi  

2- Günlük Hayatta Hz. Muhammed  

3- En Güzel Örnek  

4- Sosyal Hayatta Hz. Muhammed  

5- Hz. Muhammed ve Aile  

6- Hz. Muhammed ve Toplumsal İletişim 

Öğrenme alanlarına bakıldığında programın tematik yönü ön plana 

çıkmaktadır. Sadece Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Tanıyalım öğrenme 

alanında kronolojik bilgiye girilmektedir.   

Konu içeriklerinde birinci ünitede Hz. Muhammed’in Hayatı, konu içeriği 

olarak dört sınıfta da aynı şekilde bulunmaktadır. Üniteye ayrılan zaman bütün sınıf 

kademelerinde 8 ders saatidir. Açıklamalar kısmında bu ünitenin sınıf ve öğrenci 

özelliklerine göre ele alınması istenmiştir.  DKAB dersinde olduğu gibi, Hz 

Muhammed’in çocukluk ve gençliği, peygamber oluşu, Mekke dönemi, Medine 

dönemi ve vefatı gibi sıralı bir işleyiş düşünülmektedir. Bunun planda bütün olarak 

verilmesi ders öğretmenlerinin bu üniteyi işlerken zorlanmalarına sebep olmaktadır. 

Hz. Muhammed’in hayatı konularında kendi içinde ve DKAB dersi ile konu 

tekrarlarının olduğu görülmektedir. Hz. Muhammed’in hayat Hikâyesini Tanıyalım 

ünitesi yukarıda bahsedildiği gibi aynı konuları içermektedir. Öğrenciler her yıl aynı 

dersleri seçmediği ve öğrenci profili her yıl yenilendiği için öğretmen her yıl aynı 

yerden başlamak durumundadır, yani Hz. Muhammed’in doğduğu çevreden. 
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Beşinci öğrenme alanı olan Hz. Muhammed ve Aile’nin sınıf bazlı konularına 

bakıldığında benzer hususlar görülmektedir. Programdaki benzerliklere örnekler: 

5. sınıf Hz. Muhammed ve Aile öğrenme alanı konusu olan,  1.Çocuğun görev 

ve sorumlulukları, 2.Anne Babaya Sevgi ve Saygı, 3. Anne Babaya İyilik Yapmak; 6. 

Sınıfta aynı öğrenme alanında, 2. Çocukların Anne Babaya Karşı Sorumlulukları 

şeklinde bulunmaktadır. 

6. sınıf Sosyal Hayatta Hz. Muhammed öğrenme alanına bulunan 4. Hz. 

Muhammed ve Çevre Ünitesinin konuları bir birinin tekrarı niteliğindedir. Fiziki 

Çevre, Doğa, Ekoloji aynı anlamlar içinde değerlendirilebilir. 

“1. Evrendeki Denge ve Güzellik, 2. Fiziki Çevreyi Korumak, 3. Doğayı 

Sevmek ve Korumak 4. Ekolojik Dengeyi Korumak”(Kaymakcan vd., 2013). 

DKAB dersi ile de benzer konular barındırmaktadır. DKAB dersinin üçüncü 

öğrenme alanı olan Hz. Muhammed, konuları Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde de 

bulunmaktadır. Bunun dışında da DKAB Dersi ile Hz. Muhammed’in Hayatı dersi 

arasında benzer konulara rastlanmaktadır. Bunlara örnekler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 7  Hz. Muhammed’in Hayatı ve DKAB Dersleri Benzer Konular 

Hz. Muhammed’in Hayatı DKAB 

5. SINIF ÜNİTE 2. TEMİZLİK 

1. Ağız ve Diş Temizliği  

2. Beden Temizliği  

4.SINIF 2.ÜNİTE TEMİZ OLALIM  

1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor  
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3. Kılık Kıyafet Temizliği  

4. Çevre Temizliği 

 

1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz 

Tutarım  

1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum  

1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir  

2. Sözünde Durmak, Dürüst ve 

Güvenilir Olmak  

6. SINIF ÜNİTE 5. AİLEDE SEVGİ VE 

SAYGI 

1. Anne Babanın Çocuklara Davranışı  

2. Çocukların Anne Babaya Karşı 

Sorumlulukları  

3. Kardeşler Arasındaki İlişkiler  

4. Küçükleri Sevmek, Büyükleri 

Saymak 

 

4.SINIF 6.ÜNİTE AİLE VE DİN  

1. Aile Toplumun Temelidir 

2. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster  

3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim  

4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, 

Yardım Ederiz  

5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve 

Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz.  

6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın 

Öğütleri  

 

8. SINIF ÜNİTE 3. HZ. 

MUHAMMED'İN DUALARI 

1. Duaya Verdiği Önem  

2. Allah Duaları Kabul Eder  

3. Dua Nasıl Yapılır?  

4. Günlük Duaları  

5. Özel Zamanlardaki Duaları 

5.SINIF 2.ÜNİTE İBADET 

KONUSUNDA BİLGİLENELİM  

5.1. Dua İbadetin Özüdür  

5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?  

5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden 

Dua Örnekleri  

5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri  

 

Dersin, konuların sahiplenilmesi açısından konu başlıkları önemlidir. 

Öğrencilerin tercih sonucu aldıkları bir din dersinde konu başlıklarının bu bağlamda 

hazırlanması gerekmektedir. 
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Seçmeli bir derste isimlendirmelerin ben dili ile kurulması beklenmektedir. 

Fakat programa baktığımızda zorunlu olan DKAB dersinde olan ben dili, programda 

görülmemektedir. 5. Sınıf 2. Ünite Temizlik alt başlıkları ‘1. Ağız ve Diş Temizliği, 

2. Beden Temizliği, 3. Kılık Kıyafet Temizliği, 4. Çevre Temizliği’  şeklindedir.  

Dersin ismi Hz. Muhammed’in Hayatı olmasına rağmen, konu başlıklarında 

Hz. Muhammed ilişkilendirmesi doğrudan yer almamaktadır. Örneğin ‘1. Giyim 

Kuşamda Temizliğin Önemi’ konu başlığının ‘Hz. Muhammed’in Giyim Kuşamda 

Temizliğe Verdiği Önem’ şeklinde olması beklenebilir. Böylece ders ile konu 

başlıkları uyumlu hale gelecektir. 

Birinci ünite başlığı “Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım” 

şeklindedir. Bu ünite başlığına bakıldığında Hz. Muhammed’in tarihte yaşamış bir 

masal kahramanın hayatından bahseder gibi isimlendirilmiştir. Öğrencilerin Nasrettin 

Hoca veya Keloğlan hakkında anlatılan hikayeler gibi düşünerek, geçmişte yaşamış ve 

kendisi hakkında masallar, hikayeler anlatılan birisi gibi Hz. Muhammed’i düşünebilir 

(Kaymakcan vd., 2013). 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin konu dağılımı ve içerikleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.      

 

 

 

 

Tablo 8 Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Sınıf Konu Dağılımı 

5. Sınıf 6. sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 
5. SINIF ÜNİTE 1 

HZ.MUHAMMED’İN 
HAYAT HİKAYESİNİ 

HATIRLAYALIM 

6. SINIF ÜNİTE 1 

HZ.MUHAMMED’İN 
HAYAT HİKAYESİNİ 

HATIRLAYALIM 

7. SINIF ÜNİTE 1 

HZ.MUHAMMED’İN 
HAYAT HİKAYESİNİ 

HATIRLAYALIM 

8. SINIF ÜNİTE 1 

HZ.MUHAMMED’İN 
HAYAT HİKAYESİNİ 

HATIRLAYALIM 
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1. Hz. Muhammed’in 

Doğduğu Çevre 
 2. Hz. Muhammed’in 

Doğumu, Çocukluğu ve 

Gençliği  
3. Hz. Muhammed’in 

Peygamber Oluşu ve Mekke 

Dönemi 
 4. Hz. Muhammed’in 

Medine Dönemi ve Vefatı 

5. SINIF ÜNİTE 2. 
TEMİZLİK 

1. Ağız ve Diş Temizliği  
2. Beden Temizliği  

3. Kılık Kıyafet Temizliği  

4. Çevre Temizliği 
ÜNİTE 3 Hz. 

Muhammed’in Ahlakı 

1. Hz. Muhammed'in Ahlak 

Anlayışı  

1.1. Peygamber Olmadan 

Önce  
1.2. Peygamberlikten Sonra  

2. Hz. Muhammed'in Kişisel 

Özellikleri 
5. SINIF ÜNİTE 

4.HZ.MUHAMMED VE 

ÇOCUK 
1. Çocukları Sevmek  

2. Çocuklara Değer Vermek  

3. Çocuklar Arasında Ayrım 
Yapmamak  

4. Kimsesiz Çocukları 

Koruyup Gözetmek 
5. SINIF ÜNİTE 5. 

ÇOCUĞUN GÖREVLERİ 

1. Çocuğun görev ve 
sorumlulukları  

2. Anne Babaya Sevgi ve 

Saygı 
 3. Anne Babaya İyilik 

Yapmak 

5. SINIF ÜNİTE 6. 
HERKESİN DOSTU VE 

KARDEŞİ 

HZ.MUHAMMED 
1. İnsanların Kardeşliği  

2. Bir Dost Olarak Hz. 

Muhammed  
3. Vefalı ve Fedakâr Olmak  

4. Engelsiz Yaşama Destek 

 

1. Hz. Muhammed’in 

Doğduğu Çevre 
 2. Hz. Muhammed’in 

Doğumu, Çocukluğu ve 

Gençliği  
3. Hz. Muhammed’in 

Peygamber Oluşu ve Mekke 

Dönemi  
4. Hz. Muhammed’in 

Medine Dönemi ve Vefatı 

6. SINIF ÜNİTE 2. 
BESLENME 

1. Yemek Öncesi ve Sonrası 
Temizlik  

2. Nimete Şükür (Besmele 

ve Hamd) 
 3. Ölçülü Beslenme, İsraf 

Etmemek ve Sağlık  

4. Yemek Yeme Esnasında 

Dikkat Edilmesi Gerekenler 

6. SINIF ÜNİTE 3. HZ. 

MUHAMMED'İN İNANCI 
1. Allah Sevgisi  

2. İnanca Bağlılığı  

3. Allah'a Güvenmesi ve 
Sabrı 

 4. Allah'ı Çokça Anması 

6. SINIF ÜNİTE 
4.HZ.MUHAMMED VE 

ÇEVRE 

1. Evrendeki Denge ve 
Güzellik  

2. Fiziki Çevreyi Korumak  

3. Doğayı Sevmek ve 
Korumak 

 4. Ekolojik Dengeyi 

Korumak 
6. SINIF ÜNİTE 5. AİLEDE 

SEVGİ VE SAYGI 

1. Anne Babanın Çocuklara 
Davranışı  

2. Çocukların Anne Babaya 

Karşı Sorumlulukları  
3. Kardeşler Arasındaki 

İlişkiler  

4. Küçükleri Sevmek, 
Büyükleri Saymak 

6. SINIF ÜNİTE 6. 

İLETİŞİM DİLİ 
1. Samimi Konuşmak 

 2. Nezaket  

3. Sempatik ve Esprili 
Konuşmak  

4. İnsanların Seviyesine 

Göre Konuşmak 
 5. Empati Kurmak 

 

1. Hz. Muhammed’in 

Doğduğu Çevre 
 2. Hz. Muhammed’in 

Doğumu, Çocukluğu ve 

Gençliği  
3. Hz. Muhammed’in 

Peygamber Oluşu ve Mekke 

Dönemi  
4. Hz. Muhammed’in 

Medine Dönemi ve Vefatı 

7. SINIF ÜNİTE 2. GİYİM 
KUŞAM 

1. Giyim Kuşamda 
Temizliğin Önemi 

 2. Giyim ve Kuşamda 

İsraftan Kaçınmak  
3. Giyim ve Kuşamda 

Sadelik 

 4. Tertipli ve Uyumlu 

Giyinmek 

7. SINIF ÜNİTE 3. 

HZ.MUHAMMED'İN 
İBADETLERİ 

1. Hz. Muhammed'in İbadet 

Anlayışı  
2. Farz İbadetler  

3. Farz Dışında Yaptığı 

İbadetler  
4. İbadetlere Devamlılığı 

7. SINIF ÜNİTE 4. 

KOMŞULUK 
1. Komşularla İletişim  

2. Komşularla Sevinç ve 

Üzüntüyü Paylaşmak  
3. Komşu Haklarını 

Gözetmek  

4. Hediyeleşmek 
7. SINIF ÜNİTE 5. 

AKRABALARLA 

İLETİŞİM 
1. Akrabaları Ziyaret  

2. Sevinç ve Üzüntüleri 

Paylaşmak  
3. Akrabayı Koruyup 

Gözetmek  

4. Akrabalar Arası 
Yardımlaşma 

7. SINIF ÜNİTE 6. 

SOSYAL İLETİŞİM 
1. Başkasının Özel Hayatına 

Saygı  

2. Dengeli Davranmak  
3. Başkalarının Haklarını 

Korumak  

4. İyiliğe Karşılık 
Beklememek  

5. Mütevazı Olmak 

 

1. Hz. Muhammed’in 

Doğduğu Çevre 
 2. Hz. Muhammed’in 

Doğumu, Çocukluğu ve 

Gençliği  
3. Hz. Muhammed’in 

Peygamber Oluşu ve Mekke 

Dönemi  
4. Hz. Muhammed’in 

Medine Dönemi ve Vefatı 

8. SINIF ÜNİTE 2. 
EĞLENCE VE SPOR 

1. Oyun ve Yarışmalar  
2. Şakalaşma  

3. Müzik  

4. Düğün ve Bayramlarda 
Eğlenmek 

8. SINIF ÜNİTE 3. HZ. 

MUHAMMED'İN 

DUALARI 

1. Duaya Verdiği Önem  

2. Allah Duaları Kabul Eder  
3. Dua Nasıl Yapılır?  

4. Günlük Duaları  

5. Özel Zamanlardaki 
Duaları 

8. SINIF ÜNİTE 4.İNSAN 

HAKLARI VE ADALET 
1. İnsanlara Gereken Değeri 

Vermek  

2. İnsanlar Arasında Ayrım 
Yapmamak  

3. Adaletin Önemi 4 

Yargılamada Adil 
Davranmak  

5. Haksızlıklardan 

Kaçınmak 
8. SINIF ÜNİTE 5. ANNE 

BABANIN GÖREVLERİ 

1. İyi Bir Evlat Yetiştirmek  
2. İyiliğe Yönlendirip 

Kötülüklerden Sakındırmak  

3. Çocukları Sevgi ile 
Büyütmek 

 4. Çocuklara Örnek 

8. SINIF ÜNİTE 6. İNSANİ 
İLİŞKİLERİ 

GÜÇLENDİRME 

1. İşbirliği ve Dayanışma  
2. Güvenilir Olmak  

3. Doğru ve Dürüst Olmak  

4. Sevgi ve Saygıyı Esas 
Almak 

 

 

 

2.1.4.  Kazanımlar 

Hz Muhammed’in Hayatı dersi programı, sınıf kazanım dağılımı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Özellikle 5 ve 6. Sınıflarda kazanım sayısı fazladır. Bunun yanında 8. Sınıfta 

kazanım sayısının diğer sınıflara göre az olması özellikle öğrencilerin TEOG sınavına 

gireceği düşünüldüğünde olumlu bir durumdur. 

 

 

Tablo 9 Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Sınıf Kazanım Sayıları 

Sınıf Kazanım Sayısı 

5 35 

6 33 

7 31 

8 27 

Toplam 126 

 

 

Tablo 10  Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi Kazanım Sınıf(tür) Dağılımı 

Program 

Kazanım İfadesi 

Tekrar Sınıf Program Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Sınıf 

Kavrar 48 Bilişsel Bilir 2 Bilişsel 

Fark eder 27 Duyuşsal Davranışlarda 

gösterir 

1 Psikomotor 

Açıklar 14 Bilişsel İfade eder 1 Bilişsel 

Örnek verir 9 Bilişsel İstekli olur 1 Duyuşsal 

Hatırlar 8 Bilişsel Anlar 1 Bilişsel 

Tanır 4 Bilişsel Çıkarımda bulunur 1 Bilişsel 

Öğrenir 4 Bilişsel Algılar 1 Duyuşsal 

Bilgi sahibi olur 4 Bilişsel Toplam 126  

 

Kazanımlar incelendiğinde 96 kazanımın bilişsel, 29 kazanımın duyuşsal ve 1 

kazanımında psikomotor olduğu görülmektedir. Bilişsel düzey kazanımların büyük bir 

kısmı bilgi ve kavrama düzeyinde kaldığı görülmektedir. 
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Seçmeli bir din alanı dersine göre kazanımlar alt düzeyde kaldığı söylenebilir. 

Seçmeli din dersleri dini eğitim için sunulmuş bir imkân anlamına gelmektedir. 

Dolaysıyla psikomotor ve duyuşsal kazanımların ön planda olması gerekmektedir. Bu 

kazanımlar ile ders din öğretimi düzeyinde kalmaktadır. Tabi dersin tabiatı gereği 

konular, içerik bilişsel düzeyde olabilmektedir. Bu noktada kazanımların bilişsel 

düzeyin uygulama, analiz, sentez gibi daha üst düzeyde olması beklenmektedir. 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin birinci ünite kazanımları bütün sınıf 

düzeylerinde aynı şekildedir. Kaymakcan’da program incelemesinde bu duruma 

dikkat çekmektedir (Kaymakcan vd., 2013:41). 

“1. Doğduğu çevreyi tanır.  

2. Doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında bilgi sahibi olur. 

3. Peygamber oluşu ve Mekke Dönemini genel hatlarıyla hatırlar. 

4. Medine Dönemi ve vefatını genel hatlarıyla hatırlar.”  

Farklı düzeyde sınıflarda aynı kazanımların olması doğru bir yaklaşım değildir. 

Ayrıca ilk defa Hz. Muhammed’in peygamberlik sonrası hayatını öğrenecek bir 

öğrenciden, Hz. Muhammed’in Peygamberlik sonrası hayatını ‘hatırlamasını’ 

beklemek de yanlış olmaktadır.  

Hz. Muhammed’in Hayatı ders programının üzerinde fazla çalışılmadan dersi 

doldurmak için hazırlandığı izlenimi uyanmaktadır. Konu başlıkları ve kazanımlar 

dersin isminden uzak bir yapıdadır.  

Dersin Kronoloji yönü eksik kalmıştır. Hz. Muhammed’in doğru anlaşılması 

için yaşadığı dönemi bilmek gerekmektedir. 
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2.2. Peygamberimizin Hayatı Ders Programı 

MEB ders programlarında güncelleme çalışmalarına 64 ve 65 hükümetlerin 

2016 eylem planı çerçevesinde başlamış ve bu çalışmalar çerçevesinde TDB ve Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersi programları güncellenmiştir. Güncellenen programlar 13 

Ocak 2017 tarihinde öğretmen, veli ve kamuoyunun görüşü için askıya çıkarılmıştır. 

Askı sürecinde gelen geri dönütler çerçevesinde programlar tekrar ele alınmış ve 

Peygamberimizin Hayatı dersi TTKB 17.07.2017 tarihli ve 98 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir. 2017/2018 eğitim öğretim yılında kademeli olarak yürüklüğe girecektir. 

Araştırmada yeni programın eski program ile karşılaştırarak ele almanın görüşmelerde 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu 

bağlamda Peygamberimizin Hayatı dersi programı amaç, içerik ve kazanım 

yönlerinden incelenecektir. 

Hz Muhammed’in Hayatı dersinde ilk dikkat çeken değişiklik dersin 

ismindedir. Dersin ismi Peygamberimizin Hayatı olarak değiştirilmiştir. Bundan 

sonraki bölümlerde ders Peygamberimizin Hayatı şeklinde isimlendirilecektir. 

Ders programının içeriği şu ana başlıklardan oluşmaktadır: 

1. Öğretim Programının Temel Felsefesi  

2. Programın Amaçları  

3. Programın Vizyonu  

4. Programın Temel Yaklaşımı   

5. Programın Yapısı  

5.1. Öğrenme Alanları  

5.2. Üniteler  

5.3. Konular 
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5.4. Kazanımlar   

5.5. Açıklamalar   

5.6. Beceriler   

5.7. Kavramlar  

6. Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar  

7. Ölçme Ve Değerlendirme  

8. Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretim 

Programı Öğrenme Alanları Ve Üniteleri 

İçindekileri oluşturan başlıklara bakıldığında, programın kapsamlı bir şekilde 

hazırlandığı izlenimi vermektedir. 

Ders programlarında önce pek rastlamadığımız Öğretim programının Temel 

Felsefesi ve Beceriler başlıkları görülmektedir ki, yeni programların tamamında 

görülen anlayış değişikliğinin bir ürünüdür. 

 

2.2.1. Öğretim Programının Temel Felsefesi 

Bu başlık altında programın esas aldığı temel düşünceler yer almaktadır. TDB 

dersinin bu bölümü ile aynı içeriğe sahiptir.   Her hangi bir eğitim felsefesi ekolü ile 

ilişkilendirilmeden temel alınan yaklaşımlar özetlenmiştir. Bölümün girişinde yapılan 

eğitim tanımından “Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel 

değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar 

kazanılmasını içeren bir süreçtir”(MEB, 2017a) hareketle program öğrencilere 

davranış veya beceri kazandırma felsefesi üzerine inşa edilmiştir.  
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2.2.2. Programın Amaçları 

Programın amaçlarından önceki programdakine benzer giriş ifadeler ile 

Peygamberin önemi üzerine değinilmiştir.  Daha sonra programın amaçları şu şekilde 

özetlenmiştir(MEB,2017a):  

“ 

1. Peygamberlik kavramını ve peygamberlerin özelliklerini açıklaması,  

2. Peygamberimizin doğduğu çevrenin genel özelliklerini tanıması,  

3. Peygamberimizin beşerî ve nebevi yönlerini fark etmesi,  

4. Peygamberimizin örnek kişiliğini bireysel ve toplumsal açılardan 

kavraması,  

5. Peygamberimizi severek kendisine örnek alması,  

6. Sahabi kavramını ve sahabenin örnekliğini kavraması,  

7. Kültür ve medeniyetimizdeki peygamber sevgisinin tezahürlerini fark 

etmesi,  

8. Peygamberimizin hayatını bütüncül bir yaklaşımla tanıması 

amaçlanmaktadır.” 

Programın amaçlarının önceki programa göre sayısal olarak arttığı 

görülmektedir. 

Dersin ilk amacı peygamberlere iman konusunu içermektedir.  

Dikkat çeken önemli bir husus 5. Amaçta seçmeli din dersine uygun olarak 

Peygamberimizi örnek alması şeklinde olmasıdır. Önceki programda eleştirilen yön 

bu programın amaçları kısmında düzeltilmiştir. 
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Dersin amaçlarında peygamberimizin yanına sahabenin de eklendiği 

görülmektedir. Bu amaç eleştirilere açık bir konudur. Muhtemelen ilerleyen 

zamanlarda üzerinde tartışılacaktır. 

Programda yer alan yeni bir amaç da toplumumuzdaki peygamber sevgisinin 

yansımasını öğrencilerin fark etmesini sağlamaktır.(7. Amaç) 

Hz. Muhammed’in peygamberlik ve insani yönünün ayırt edilmesi İslam’ın 

doğru anlaşılmasında önemlidir. Bu bağlamda 3. Amaç bunu sağlamaya dönüktür. 

Önceki programda yer alan Hz. Muhammed İslam ilişkisi bu programda yer 

almaması bir eksikliktir. Peygamberimizi öğrenmedeki temel amaç İslam’ı doğru 

anlamak ve yaşamaktır. Programın genel amaçlarında bu konuya değinen bir amaç 

bulunmamaktadır. 

 

2.2.3 Programın Vizyonu 

Programın vizyonu “Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı 

Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Peygamberimizi tanıyan ve seven, onun beşerî 

ve nebevi özelliklerini ayırt eden, örnek kişiliğini kendisine rehber edinen ve hayatını 

bütüncül bir yaklaşımla kavrayan bireyler yetiştirmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Programın amaçları bağlamında dersin öğrencilere kazandıracağı özellikler 

belirtilmektedir. İfadeler dersin amaçlarını kapsar niteliktedir. 

 

2.2.4. Programın Temel Yaklaşımı 

Programın felsefesinden hareketle temele aldığı yaklaşım “öğrenci merkezli ve 

beceri temelli öğrenme”dir. Önceki programın eksik olduğu noktalardan birisi de 

programın temel yaklaşımının belirtilmemiş olmasıydı. Yeni programda bu eksikliğin 



59 

 

giderildiği görülmektedir. Ancak bu ders bir din dersi olmasına rağmen din bilimsel 

yaklaşımdan bahsedilmemiştir.  Peygamberimizin hayatı dersi kronolojik ve tematik 

bir yapıya sahiptir. Bu Peygamberimizin Hayatı dersinin bütüncül öğrenilmesi 

açısından önemlidir.  

2.2.5. Öğrenme Alanları 

Programda her sınıf düzeyinde;  

● Ana Hatlarıyla Peygamberimizin Hayatı,  

● Peygamberimizin Nebevi Yönü,  

● Sosyal Hayatta Peygamberimiz,  

● Peygamberimizin Örnekliği  

● Peygamberimizin Ashabı öğrenme alanları bulunmaktadır. 

Öğrenme alanı önceki programda altı iken, yeni programda beşe 

düşürülmüştür. 

Programın amaçlarına paralel konu başlıklarının olduğu görülmektedir. 

“Kültür ve medeniyetimizdeki peygamber sevgisinin tezahürlerini fark etmesi” 

amacına yönelik bir öğrenme alanı bulunmamaktadır. 

 

2.2.6 Konular 

Konu dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Önceki programa göre konu 

sayısında azalma mevcuttur. Konularda kullanılan dilin değiştiği görülmektedir. ‘biz’ 

dili ağırlıkla kullanılmıştır; bu da dersi alan öğrencilerde sahiplenme duygusunun 

gelişmesine katkıda bulunabilecektir. 
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Programda her ünitenin sonunda Bir Hadis Öğreniyorum konusu 

bulunmaktadır. Burada ünite içeriği ile ilgili bir hadis işlenecektir. Programda 

hadislerin ezberletilmemesi, Arapça ifadelerine de yer verilmesi istenmektedir. 

Birinci ünitenin; “Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, Mekke yılları ve 

Medine yılları” şeklinde dört yıla yayılmış olması ve konu başlıklarının net ve açık 

olması öğretmen ve öğrencilerin faydasına bir gelişmedir. Fakat her yıl önceki yılın 

tekrarı ve sonraki yıllarda görülecek olan dönemlerin özetleri bulunmaktadır. Ünite 

başlangıcında önceki dönemlerin hatırlatılması, hazır bulunuşluk ve dersi yeni seçen 

öğrenciler için yararlı olacaktır. Sonraki dönemlerin yer alması ise, sınırların iyi 

belirlenemeyeceği için ve zamanı verimli kullanmak açısından sıkıntı yaratabilecek 

özellikte değerlendirilebilir. 

Ders içi tekrarların azaldığı görülmektedir. Bunun yanında önceki programda 

bir ünitede verilen bazı konular, yeni programda konu başlığına indirgenmiştir. 

Örneğin Hz. Muhammed’in hayatı dersinde 6. Sınıf ikinci ünite ‘Beslenme’ konusu 

bir ünitede yer alırken, Hz. Muhammed’in hayatı dersinde ‘6. Sınıf 4.ünitede 

‘peygamberimizin Yeme İçme Adabı’ şeklinde bir konu başlığında yer verilmiştir. Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinde 8. Sınıf 3. Ünitesi olan ‘Hz. Muhammed’in Duaları’, 

Peygamberimizin Hayatı dersinde 6. Sınıf 4. Ünitesi içinde ‘Peygamberimizin 

Hayatında Dua ve Tevekkül’ başlıklı konuya indirgenmiştir. 

5. öğrenme alanı olan ‘Peygamberimiz ve sahabi’ gerek olup olmadığı 

tartışmaya açık bir konudur. Bu ünite içinde verilen konuların 3 ve 4. Üniteler içinde 

yer alabilecek düzeydedir. Böylece konular üzerinden örnekler verileceğinden 

mesajların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Ayrıca bu ünite içinde verilecek 

materyalin iyi seçilmesi gerekmektedir. Örneğin 6. Sınıf 3. Ünite konuları içerik olarak 
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5. Öğrenme alanında bulunmaktadır. İslam’ın tebliğinde Gençler-8.sınıf 5. Ünite İslam 

Davetinde Sahabenin Rolü gibi. 

6. sınıf 3. Öğrenme alanında içeriğin tam doldurulamadığı için diğer sınıflardan 

farklı bir yapıda hazırlanmıştır. 5. Sınıfta çocukların dostu peygamberimiz, yetimlerin 

babası peygamberimiz; 7. Sınıfta ideal bir eş olarak peygamberimiz, hayırlı bir komşu 

olarak peygamberimiz; 8. Sınıfta Çevre bilinci ve peygamberimiz gibi bulunurken; 6. 

Sınıfta ‘Asrısaadette genç olmak, ilim hayatında gençler’ gibi yer almaktadır. 

4. öğrenme alanında Peygamberimizin günlük hayat, inanç, ibadet ve ahlaki 

özelliklerinin yıllara yayılarak, karışık bir şekilde verilmiştir. Örneğin 5. Sınıfta Allah 

sevgisi, inanç; samimiyeti, ahlak; temizlik, günlük hayat; Namaz, ibadet konularını 

içermektedir. Bu konular karışık değil de yıllara göre Peygamberimizin ahlakı, günlük 

hayat, İnanç ve ibadet ünite başlıkları halinde daha toplu yer alabilirdi. Bu ünitede yer 

alan ahlaki özellikler 3. öğrenme alanı içerisinde de bulunmaktadır. 

Peygamberimizin Hayatı dersi DKAB ve TDB dersleri ile benzer konular 

içermektedir. Bu ders yapıları ile konuların hiç benzememesini beklemek yanlış 

olacaktır. Konu benzerliklerinin biraz daha azaltıldığı söylenebilir. 

Güncel hayatta toplumda İslam /Kadın tartışmaları yer almaktadır. 

Peygamberimizin eş yönüne vurgu yapan konu bulunmakla birlikte, Peygamberimizin 

kadınlar ile iletişimi, Kadın Sahabeler, Kadın sahabelerin İslam’ın yayılmasında ki 

rolü gibi konulara da yer verilebilirdi. 

Tablo 11  Peygamberimizin Hayatı Dersi Sınıf Konu Dağılımı 

5. SINIF 6.SINIF 7. SINIF 8. SINIF 

5. SINIF ÜNİTE 

IPEYGAMBERİMİZ’İN 

ÇOCUKLUK YILLARI 
1. Peygamberimizin 

Çocukluk Yılları  

1.1. Peygamberimizin 
Doğduğu Çevre   

6. SINIF ÜNİTE I 

PEYGAMBERİMİZ’İN 

GENÇLİK YILLARI 
1. Peygamberimiz’in 

Çocukluk Yılları 

2. Peygamberimizin 
Gençlik Yılları  

7. SINIF ÜNİTE I 

PEYGAMBERİMİZ’İN 

MEKKE YILLARI 
1. Peygamberimizin 

Çocukluk ve Gençlik Yılları  

2. Peygamberimizin Mekke 
Yılları  

2.1. İlk Vahiy  

8. SINIF ÜNİTE I 

PEYGAMBERİMİZ’İN 

MEDİNE YILLARI 
1. Peygamberimizin (s.a.v.) 

Çocukluk ve Gençlik Yılları  

2. Peygamberimizin (s.a.v.) 
Mekke Yılları ve Hicret  
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1.2. Peygamberimizin 

Doğumu  
1.3. Peygamberimizin 

İsimleri  

1.4. Annesiyle Geçen Yıllar  
1.5. Dedesinin Sevgili 

Torunu  

1.6. Amcasına Emanet 
1.7. Şam’a Yolculuk  

2. Peygamberimizin Gençlik 

Yılları 
 3. Peygamberimizin Mekke 

ve Medine Yılları 
 4. Bir Hadis Öğreniyorum  

5. SINIF ÜNİTE II 

PEYGAMBERLİK VE 
PEYGAMBERİMİZ 

1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: 

Peygamberlik 

 2. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. 

Muhammed’e (s.a.v) 

Peygamberlik  
3. Peygamberlerin 

Özellikleri 

 4. Peygamberlerin Görevleri  
5. Son Peygamber Hz. 

Muhammed 

6. Bir Hadis Öğreniyorum 
 

5. SINIF ÜNİTE III 

PEYGAMBERİMİZ VE 
ÇOCUKLAR 

1. Peygamberimiz ’in 

Ailesinde Çocuk Olmak 
2. Çocukların Dostu 

Peygamberimiz 

3. Yetimlerin Babası 
Peygamberimiz 

4. Bir Hadis Öğreniyorum 

5. SINIF ÜNİTE IV EN 
GÜZEL ÖRNEK 

PEYGAMBERİMİZ 

1. Peygamberimizin Allah 
Sevgisi  

2. Peygamberimizin 

Samimiyeti 
3. Peygamberimizin 

Hayatında Temizlik 

 4.Peygamberimizin 
Hayatında Namaz  

5. Peygamberimizin Beşeri 

Özellikleri 
6. Bir Hadis Öğreniyorum 

5. SINIF ÜNİTE V 

PEYGAMBERİMİZ VE 
SAHÂBÎLERİ 

1. Peygamberimizin Yol 

Arkadaşları: Sahabiler 

 2. Sahabenin Dilinden 

Peygamberimiz  

3. Çocuk Sahabiler 
4. Bir Hadis Öğreniyorum 

 

2.1. Kötülüklerden Uzak 

Duran Genç  
 2.2. Toplumsal Sorunlara 

Duyarlı ve Güvenilir Genç  

2.3. Adaletli Hakem  
2.4. Hz. Hatice ile Evliliği 

ve Çocukları  

2.5. Hira Günler 
 3. Peygamberimizin Mekke 

ve Medine Yılları 

 4. Bir Hadis Öğreniyorum  
6. SINIF ÜNİTE II 

KUR’AN-I KERİM’DE 
PEYGAMBERİMİZ 

1. Rahmet Peygamberi  

2. Şefkat ve Merhamet 
Peygamberi  

3. Müjdeleyen ve Uyaran 

Peygamberimiz  

4. Ahlakı Tamamlayan 

Peygamber  

5. Peygamberimize Bağlılık 
ve İtaat  

6. Peygamberimize Salâvat 

 7. Bir Hadis Öğreniyorum 
6. SINIF ÜNİTE III 

PEYGAMBERİMİZ VE 

GENÇLER 
1. Gençlerin Arkadaşı 

Peygamberimiz  

2. Asr-ı Saadette Genç 
Olmak  

2.1. İslam’ın Tebliğinde 

Gençler 
 2.2. İlim Hayatında Gençler  

2.3. Siyasi ve Askeri 

Hayatta Gençler  
3. Bir Hadis Öğreniyorum. 

 

6. SINIF ÜNİTE IV EN 
GÜZEL ÖRNEK 

PEYGAMBERİMİZ 

1. Peygamberimizin Allah’a 
Güvenmesi ve Sabrı  

2. Peygamberimizin 

Kararlılığı ve Cesareti  
3.  Peygamberimizin 

Hayatında Dua ve Tevekkül 

4. Peygamberimizin Yeme 
İçme Adabı 

5. Bir Hadis Öğreniyorum  

6. SINIF ÜNİTE V 
SAHABENİN FAZİLETİ 

1. Ayetlerin Diliyle Sahabe  

2. Hadislerin Diliyle Sahabe  
3. Genç Sahabiler 

4. Bir Hadis Öğreniyorum  

 

2.2. Davetin Başlaması ve 

İlk Müslümanlar 
 2.3. Davetin Yaygınlaşması 

ve Sonuçları 

 2.4. Taif’e Yolculuk 
 2.5. İsra ve Mirac 

 2.6. Yeni Yurt Arayışları ve 

Yesrib’e Hicret  
3. Peygamberimizin Medine 

Yılları 

 4. Bir Hadis Öğreniyorum  
7. SINIF ÜNİTE II 

PEYGAMBERİMİZ’İN 
EVRENSEL MESAJLARI 

1. İnsanların 

Dokunulmazlıklarının 
Gözetilmesi  

2. Adaletin Gözetilmesi  

3. Kul Hakkının 

Gözetilmesi  

4. Emanetin Gözetilmesi  

5. Bir Hadis Öğreniyorum 

 

7. SINIF ÜNİTE III 

PEYGAMBERİMİZ VE 
YAKIN ÇEVRESİ 

1. Peygamberimizin Ehl-i 

Beyti 
1.1. İdeal Bir Eş Olarak 

Peygamberimiz  

1.2. Şefkatli Bir Baba 
Olarak Peygamberimiz  

1.3. Vefalı Bir Akraba 

Olarak Peygamberimiz  
1.44. Hayırlı Bir Komşu 

Olarak Peygamberimiz  

2. Bir Hadis Öğreniyorum 
7. SINIF ÜNİTE IV EN 

GÜZEL ÖRNEK 

PEYGAMBERİMİZ 
1. Peygamberimizin İbadet 

Hayatı  

2. Peygamberimizin 
Hayatında Ramazan ve 

Oruç  

3. Peygamberimizin Giyim 
Kuşam Adabı 

4. Peygamberimizin 

Nezaket ve Hilmi  
5. Bir Hadis Öğreniyorum  

7. SINIF ÜNİTE V 

SAHABEDEN ÖRNEK 
DAVRANIŞLAR 

1. Sahabenin Cesaret ve 

Sadakati  
2. Sahabenin 

Yardımlaşması ve 

Dayanışması 

3. Sahabenin Azmi ve 

Fedakârlığı 

4. Bir Hadis Öğreniyorum   
 

3. Peygamberimizin Medine 

Yılları.  
3.1. Medine’de İslam 

Toplumunun Oluşumu  

3.2.  Müşriklerle Mücadele  
3.3.  Yahudi ve 

Hristiyanlarla  İlişkiler 

3.4.. Mekke’nin Fethi  
3.5. Peygamberimizin 

(s.a.v.) Haccı ve Veda 

Hutbesi  
3.6. Peygamberimizin 

(s.a.v.) Vefatı  
4. Bir Hadis Öğreniyorum  

8. SINIF ÜNİTE II 

PEYGAMBERİMİZİN 
DİNDEKİ KONUMU 

1. Peygamberimizin Vahyi 

İnsanlığa Ulaştırması  

2. Peygamberimizin Vahyi 

Açıklaması  

3. Peygamberimizin Hüküm 
Koyması 

4. Peygamberimizin Vahyi 

Yaşayarak Örnek Olması 
5. Peygamberimizin İnsanı 

Kötülüklerden Arındırması  

6. Bir Hadis Öğreniyorum 
8. SINIF ÜNİTE III 

PEYGAMBERİMİZ VE 

SOSYAL HAYAT 
1. Adil Bir Yönetici Olarak  

Peygamberimiz 

2. Sosyal Sorunların 
Çözümünde 

Peygamberimiz  

3. Çalışma Hayatı ve 
Peygamberimiz  

4. Çevre Bilinci ve 

Peygamberimiz  
5. Bir Hadis Öğreniyorum  

8. SINIF ÜNİTE IV EN 

GÜZEL ÖRNEK 
PEYGAMBERİMİZ 

1. Peygamberimizin 

Hayatında Dünya ve Ahiret 
Dengesi  

2. Peygamberimizin 

Hayatında İnfak ve Sadaka  
3. Peygamberimizin 

Hayatında Sadelik 

4. Peygamberimizin 
Affedici Olması  

5. Bir Hadis Öğreniyorum  

8. SINIF ÜNİTE V İSLAM 
DAVETİ VE SAHABE 

1. İslam Davetinde 

Sahabenin Rolü  

2. AlimSahabiler 

3. Şehit Sahabiler 

4. Bir Hadis Öğreniyorum 
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3.2.7. Kazanımlar 

Peygamberimizin hayatı dersi sınıf kazanım sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde kazanım sayılarının az da olsa önceki programa göre 

azaltılmıştır.  

Tablo 12 Peygamberimizin Hayatı Dersi Sınıf Kazanım Sayıları 

Sınıf Kazanım Sayısı 

5 30 

6 27 

7 30 

8 25 

Toplam 112 

 

 

Tablo 13  Peygamberimizin Hayatı Dersi Kazanım Sınıf(tür) Dağılımı 

Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar  Sınıf Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar  Sınıf 

Açıklar 32 Bilişsel Tanır 4 Bilişsel 

Yorumlar 25 Bilişsel Örnek Alır 3 Psikomotor 

Kavrar 13 Bilişsel İlişki kurar 2 Bilişsel 

Fark Eder 10 Duyuşsal Benimser 2 Duyuşsal 

Örnek Verir 10 Bilişsel Özdeşim 

kurar 

1 Bilişsel 

Değerlendirir 4 Bilişsel Betimler  1 Bilişsel 

İstekli Olur 4 Duyuşsal İlke çıkarır 1 Bilişsel 

 

 

Toplam 112 kazanım bulunmakta olup bunun 93 (%83)tanesi bilişsel, 16(%14) 

tanesi Duyuşsal ve 3 (%03)tanesi de Psikomotor kazanımdır. Kazanımlarda bilişsel 

düzey ağırlıktadır. Programda daha üst düzey kazanımların yazıldığı görülmektedir. 
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Bu ders seçmeli bir ders olduğu için Peygamberimizi Örnek alma yönü kazanımlarda 

daha fazla yer verilmesi önerilebilir. 

Programda Açıklamalar kısmında kazanımlar ile ilgili sınırlamalar ve 

yönlendirmeler bulunmaktadır. Yine açıklamalar kısmında kazanımlar ile verilecek 

kavramlarda belirtilmiştir. Kavramlar verilirken o kavramın yaşandığı olaydan da 

bahsedilmesi istenmektedir. Bu durum ilk ünite ile çakışmalara veya ilk ünitenin konu 

bütünlüğünün bozulmasına neden olabilir. 

 

3. Temel Din Bilgiler (İslam I-II) 

MEB’nın program güncelleme çalışmaları ile birlikte TDB dersi programı da 

güncellenmiştir. Hz. Muhammed’in hayatı dersinde olduğu gibi TDB dersinde de eski 

ve yeni programların betimsel analizi yapılacaktır. 

 

3.1. Temel Dini Bilgiler (İslam I-II) Eski Öğretim Programı 

Temel Dini Bilgiler -İslam- bir öğrencinin ortaokul öğrenimi boyunca iki defa 

alabileceği bir derstir. Ortaokul Temel Dini Bilgiler dersi programı TTK’nun 

03.09.2012 tarihli ve 145 sayılı kararı ile kabul edilerek, uygulamaya konmuştur. 

Program şu başlıklardan oluşmaktadır: 

1.Giriş 

2. Genel Amaçlar 

3. Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar 

4. Ölçme Ve Değerlendirme 
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5. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I) Öğretim Programının 

Üniteleri, Kazanım Sayıları Ve Süreleri 

6. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I-II) Öğretim Programına Göre 

Hazırlanacak Ders Kitabı Forma Sayıları 

7. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I-II) Öğretim Programı 

8. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I-II ) Öğretim Programı 

9. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I ) Öğretim Programı Üniteler 

Ve Konular 

10. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I ) Öğretim Programı Üniteler, 

Konular, Kazanım Ve Açıklamalar 

11. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; II) Öğretim Programı Üniteler 

Ve Konular 

12. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; II) Öğretim Programı Ünite, 

Konular, Kazanım Ve Açıklamalar 

 

3.1.1. Giriş 

Programın giriş bölümünde TDB dersini bir öğrencinin niçin alması gerektiği 

temellendirilmeye çalışılmaktadır. Giriş bölümünde özellikle şu konular 

vurgulanmaktadır: 

● Dinin sade ve doğru bir şekilde bilinmesi gerektiği, 

● Toplumda ibadet ve inançta birlikteliği sağlamak,(Bir din içinde) 

● İslam’ın inanç, ibadet ve toplum içi kurallarının bir bütün olarak 

bilinmesi gerektiği, 
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● Dersin alacak kişilerin din ile ilgili teorik bilgilerinin ve pratik ile ilgili 

eksikliklerini gidermesinin, 

● İslam’ın Kuran ve Hadis olmak üzere iki temel kaynağının dikkate 

alınması gerektiği, 

● TDB dersinde iman, ibadet, ahlak, yaradılış, sorumluluklar v.b. 

konuların yer alacaktır. 

 

3.1.2. Genel Amaçlar 

Programın genel amaçları şunlardır: 

“• Temel özellikleri ile İslam’ın evrene ve hayata bakışı hakkında bilgi sahibi 

olmaları,  

• İslam’ın temel iman esaslarını kavramaları,  

• İslam’ın temel ibadetleri ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibi 

olmaları,  

• Temel ahlak konuları ve toplumsal sorumlulukları bilmeleri,  

• Toplumu oluşturan ve devamını sağlayan temel ilkeleri öğrenmeleri 

amaçlanmaktadır” (MEB, 2012e). 

Programın amaçlarında, giriş bölümünde yer alan, uygulama yapma ile ilgili 

bir ifade bulunmamaktadır. Amaçlar bilişsel düzeyin bilgi ve kavrama düzeylerinde 

kalmıştır. Genel amaçlarda İslam ile ilgili temel bilgiler, inanç esasları, ibadet esasları, 

ahlaki ilkeler ve toplumsal kurallar yer almaktadır. 

Programın genel amaçlarına bakıldığında din hakkında bilgi edinmenin 

amaçlandığı görülmektedir. Genel amaçların içinde yer alan son maddenin TDB dersi 
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ile ilişkisi anlaşılmamaktadır. Dersin genel amaçlarında bakıldığında TDB dersi din 

eğitiminden ziyade din öğretimini öncelediği izlenimi vermektedir. 

 

3.1.3.Konular 

Üniteler ve konular aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TDB dersi programın uygulanmasına ilişkin açıklamalarda ‘Ünite ve 

kazanımlar, Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programı genel amaçlarına ulaşmayı 

sağlayacak şekilde farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.’ İfadesi yer 

almasına rağmen öğrenme alanları bulunmamakta, İslam I ve II altışar üniteden 

oluşmaktadır. TDB dersinde konu dağılımının en önemli sorunu öğrenci seviyesine 

uygunluk açısındadır. Dersin yapısı da bu duruma zemin hazırlamaktadır. Çünkü bu 

dersi öğrenci 5. Sınıfta da alsa, 8. Sınıfta da il defa alsa aynı konuyu işlemek 

durumundadır. 5. Sınıftaki öğrenci somuttan soyuta geçiş sürecindedir, 8. Sınıf 

öğrencisi soyut zekaya sahiptir. Gelişimsel açıdan faklar bulunan öğrencilerin aynı 

müfredattan sorumlu olması doğru değildir.  

İmanın ve İslam’ın şartları olarak özetlenen inanç esasları ve temel ibadetler 

iki derste de bulunmaktadır. İslam I’de özet, İslam II’de ise daha ayrıntılı konular 

verilmiştir. Bu durum tekrara sebep olmaktadır; bu konuların birer dönem ve ayrıntılı 

verilmesi daha uygun olacaktır. 
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Tablo 14  TDB Dersi Konu Dağılımı 

İslam I İslam II 

İSLAM’A GİRİŞ 

1. İslam Nedir? 
2. İslam'ın Temel 

Özellikleri 

2.1. Tevhid Dinidir 
2.2. Akla Önem Verir 

2.3. Barış Dinidir 

2.4. Sevgi Dinidir 
2.5. Evrensel Dindir 

2.6. Kolaylık Dinidir ve 
Aşırılıklardan Uzaktır. 

2.7. Dünya ve Ahiret 

Dinidir 

2.8. Fıtrat Dinidir 

3. İslam ve Evren 

4. İslam ve Hayatımız 
İSLAM'A GÖRE 

YARATILIŞ 

1. İslam'a Göre Evrenin 
Yaratılışı 

2. İslam'a Göre İnsanın 

Yaratılışı 
2.1. İlk İnsanın Yaratılışı 

2.2. İnsanın Yaratılış 

Evreleri 
2.3. İnsan Niçin 

Yaratıldı? 

3. Yaratılıştaki Uyum ve 
Güzellik 

İMAN’IN ŞARTLARI 

1. Allah'a İman 
2. Meleklere İman 

3. Kitaplara İman 

4. Peygamberlere İman 
5. Ahiret Gününe İman 

6. Kadere İman 

İSLAM’IN BEŞ 
TEMELİ 

1. Kelime-i Şehadet 

2. Namaz 
3. Zekât 

4. Oruç 

5. Hac 
İSLAM'A GÖRE İYİLİK 

1. İslam İnsanın İyiliğini 

Amaçlar 
2. İyi İnsanın Temel 

Özellikleri 

2.1. Doğru Sözlü ve 
Güvenilir Olmak 

2.2. Adaletli ve 

Merhametli Olmak 

2.3. İffetli Olmak 

2.4. Yardımsever ve 

Cömert Olmak 
3. İyilikte Yarışmalı ve 

Yardımlaşmalıyız 

4. İyiliği Emredip 
Kötülüğe Engel 

Olmalıyız 

 
 

İSLAM'A GÖRE 

SORUMLULUKLARIMIZ 
1. Sorumluluk Bilinci 

2. Allah'a Karşı 

Sorumluluklarımız 
3. Peygamberimize Karşı 

Sorumluluklarımız 

4. Kendimize Karşı 
Sorumluluklarımız 

5. Annemize ve Babamıza Karşı 
Sorumluluklarımız 

6. Akrabalarımıza Karşı 

Sorumluluklarımız 

 

İMAN ESASLARI 

1. Allah’a İman 
1.1. Allah’ın Birliği  

1.2. Allah'ın Sıfatları  

2. Meleklere İman  
2.1. Meleklerin Özellikleri ve 

Görevleri  

2.2. Meleklere İnanmanın 
Sağladığı Yararlar  

2.3. Cin ve Şeytan  
3. Kitaplara İman  

3.1. İlahi Kitaplara İnanmanın 

Gerekliliği  

3.2. İlahi Kitaplar ve Özellikleri  

3.3. Kitaplara İnanmanın 

Sağladığı Faydalar  
4. Peygamberlere İman  

4.1. Peygamberlere İnanmanın 

Gerekliliği  
4.2. Peygamberlerin Özellikleri  

4.3. Peygambere İnanmanın 

Sağladığı Faydalar  
5. Ahirete İman  

5.1. Ahirete İnanmanın 

Gerekliliği  
5.2. Ahiret Hayatının Evreleri  

5.3. Ahirete İnanmanın 

Sağladığı Faydalar  
6. Kaza Ve Kadere İman  

6.1.Kaza ve Kaderin Anlamı  

6.2. Kader İle İlgili Kavramlar  
6.3. Kaza ve Kadere İnanmanın 

Sağladığı Faydalar 

İSLAM'DA             İBADETLER 
1.Namaz  

1.1. Namazın Önemi  

1.2. Namazın Kılınışı  
2. Zekât  

2.1. Zekâtın Önemi  

2.2. Zekâtın Verilişi  
3. Oruç  

3.1. Orucun Önemi  

3.2. Oruç Çeşitleri  
3.3. Oruç Tutarken Nelere 

DikkatEdilmelidir 

4. Hac ve Kurban  
4.1. Haccın Önemi  

4.2. Hacla İlgili Kavramlar  

4.3. Kurban ve Önemi 
GÜNLÜK HAYATTA   

İSLAMİ KURALLAR 

Helal - Haram ve Sevap – Günah 

Kavramları  

2. Günlük Hayatta Helaller ve 

Haramlar  
2.1. Beslenme  

2.2. Giyim, Kuşam ve Süslenme  

2.3. Ekonomik Hayat  
2.4. İnsani İlişkiler  

2.5. Oyun ve Eğlence  

3. Bid'at ve Hurafeler 

TOPLUMUN 

TEMELİ: AİLE 
1İlk Aile  

2. Ailenin Önemi  

3. Ailede Mutluluğun 
Temelleri  

3.1. Sevgi ve Saygı  

3.2. Sağlıklı İletişim 
ve Empati  

3.2. Karşılıklı Güven 
ve Sadakat  

3.4. Şiddetten 

Kaçınma  

4. Aile Bireylerinin 

Görevleri  

4.1. Eşlerin 
Birbirlerine Karşı 

Görevleri  

4.2. Anne Babanın 
Çocuklarına Karşı 

Görevleri  

4.3. Çocukların Anne 
Babalarına Karşı 

Görevleri  

4.4. Çocukların 
Birbirlerine Karşı 

Görevleri  

4.5. Diğer Aile 
Büyüklerine Karşı 

Görevler 

İSLAM'A GÖRE 
TOPLUM BİLİNCİ 

1. İslama Göre 

Toplumun Temel 
Özellikleri 

1.1. Bireylerin 

Sorumluluğuna 
Dayalıdır  

1.2. Sevgi ve Saygı 

Temellidir  
1.3. Eşitlik ve 

Kardeşlik Esasına 

Dayanır  
1.4. İnsan Hak ve 

Özgürlüklerini Esas 

Alır  
2. Toplumu 

Güçlendiren Unsurlar  

2.1. Yardımlaşma ve 
Dayanışma  

2.2. Barış ve Uzlaşı  

2.3. Birlik ve 

Bütünlük  

2.4. Adalet ve Güven 

İNSANIN RUHSAL  
YÖNÜ 

1. Beden ve Ruh 

Bütünlüğü  
2. İnsanın Ruhsal 

İhtiyaçları  

3. Ruhsal İhtiyaçları 
Karşılamada Yanlış 

Uygulamalar 
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TDB dersinde tekrarlar çokça bulunmaktadır. Dersin içeriği kendi içinde 

DKAB ve Hz. Muhammed’in hayatı dersleri ile benzer konular içermektedir. 

TDB İslam II 4. Ünitesi olan ‘TOPLUMUN TEMELİ: AİLE’ içerik olarak 

DKAB ve Hz. Muhammed’in hayatı dersinde bulunmaktadır.  

TDB İslam I 5. Ünitesi olan ‘İSLAM'A GÖRE İYİLİK’ te içerik olarak DKAB 

ve Hz. Muhammed’in hayatı dersinde bulunmaktadır. 

Diğer derslerde sunulan konuların TDB dersinde farklı yönleri ile 

sunulmalı ki öğrenci bu dersi almak istesin. 

Seçmeli olan TDB dersi ile DKAB dersini bazı konulara ayrılan ders saatlerini 

karşılaştırmasını yapıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 15 DKAB ve TDB Dersi İnanç ve İbadet Esasları Konusu Ders Saati Karşılaştırması 

Konu DKAB Ders Saati TDB Ders Saati 

İnanç Esasları 58            %20 32               %22 

İbadet Esasları 60            %21 30                %21 

 

Seçmeli din dersi olan TDB’de İslam’ın temeli olan inanç ve ibadetlerin daha 

yoğun olması gerekirken, zorunlu olan DKAB dersi ile yakın oranda vakit ayrıldığı 

görülmektedir. 
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3.1.4.Kazanımlar 

TDB İslam I ve II derslerinde toplam 85 kazanım bulunmaktadır. 

Tablo 16  TDB Dersi Kazanım Sayıları 

TDB İslam I 43 

TDB İslam II 42 

 

Haftada iki saat olan TDB dersi için kazanım sayısı çok fazladır.  

Tablo 17  TDB Dersi Kazanım Sınıf(tür) Dağılımı 

Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Sınıf Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Sınıf 

Kavrar 37 Bilişsel İstekli olur 2 Duyuşsal 

Fark eder 19 Duyuşsal Farkında olur 2 Duyuşsal 

Açıklar 11 Bilişsel İdrak eder 1 Bilişsel 

İfade eder 6 Bilişsel Algılar  1 Duyuşsal 

 Tanır  3 Bilişsel Farkına Varır 1 Bilişsel 

Örnek verir 2 Bilişsel    

      

 

 

Kazanımların büyük bir kısmı %72 Bilişsel basamak düzeyinde, geriye kalan 

%28’i ise duyuşsal düzeydedir. Psikomotor kazanım bulunmamaktadır. Bilişsel ve 

duyuşsal kazanımlar alt düzey kazanımlar içermektedir. Seçmeli din dersinde, o dinin 

temel dini bilgilerini verdiğini ifade eden- daha üst düzey kazanımlar ve özellikle dinin 

pratiğine yönelik kazanımlar olması beklenir. 

Dersin kazanımları bağlamında TDB dersi din kültür dersi izlenimi 

vermektedir. 
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3.2 Temel Dini Bilgiler İslam I-II Yenilenmiş Öğretim Programı 

Temel Dini Bilgiler dersi programı da MEB tarafından güncellenmiştir. 

Güncellenen program TTK tarafından 2017 tarih ve sayısı ile kabul edilmiş olup TDB 

I ve II 2017/2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulacaktır.  

Programın içeriği şunlardan oluşmaktadır: 

1. Öğretim Programının Temel Felsefesi  

2. Programın Amaçları  

3. Programın Vizyonu  

4. Programın Temel Yaklaşımı   

5. Programın Yapısı  

5.1. Üniteler 

5.2. Konular 

5.3. Kazanımlar 

5.4.  Açıklamalar 

5.5.  Beceriler 

5.6. Kavramlar 

6. Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar  

7. Ölçme Ve Değerlendirme 

8. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı Öğrenme 

Alanları Ve Üniteleri 
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3.2.1. Öğretim Programının Temel Felsefesi 

Çalışmamızda kullandığımız NVivo Pro 11 programında, Cluster Analiz 

bölümünde kelime benzerlikleri, pearson korelasyon katsayısı (pearson correlation 

coefficient) ile hesaplanmaktadır. Bir ve sıfır arası bir değer almaktadır (Bazeley ve 

Jackson, 2015: 247-248). Bu bağlamda yapılan karşılaştırmada yenilenen 

Peygamberimizin Hayatı dersi ile TDB dersinin öğretim programının temel felsefesi 

ile ilgili metin tamamen aynı olduğu ve Peygamberimizin Hayatı ders programın da 

değinildiği için tekrar açıklama yapılmayacaktır. 

Tablo 18 Peygamberimizin Hayatı ve TDB Dersi Yenilenmiş Programlarının Felsefe Anlayışlarının 

Benzerliklerinin Karşılaştırması 

Node A Node B 

Pearson 

correlation 

coefficient 

Nodes\\Programlar\Peygamberimizi

n hayatı\ph program felsefesi 

Nodes\\Programlar\Yeni 

TDB\Felsefe 

1 

 

3.2.2. Programın Amaçları 

Dersin amaç bölümü önceki programın giriş ve amaçlar bölümünün birleşmiş 

haline benzer yapıdadır. Birtakım değişiklikler mevcuttur. 

“Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi; öğrencilerin İslam dininin inanç ve 

ibadet esaslarını temel kaynaklarından öğrenmelerini, ibadetlerle ilgili uygulama 

becerileri kazanmalarını ve güncel dinî meseleler hakkında bilgi sahibi olmalarını 

hedeflemektedir.” İfadesi dersin genel amaçlarını anlamamız açısından önemli bir 

ifadedir. TDB dersi ile; İslam’ın temel kaynakları Kuran ve Hadisler esas alınarak, 
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ibadetler ile ilgili pratiğe yönelik çalışmalar yapılması ve güncel tartışılan konularda 

farkındalık sağlanması hedeflenmektedir. 

Dersin Genel Amaçları şunlardır: 

● “Dinin temel özelliklerini kavrayarak, İslam’ın hayata bakışı hakkında 

bilgi sahibi olmaları,  

● İslam dininin temel iman esaslarını kavramaları, 

● İslam dininin temel ibadetleri ve bunların uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi olmaları,  

● Toplumu oluşturan ve toplumun devamını sağlayan temel ilkeleri 

öğrenmeleri amaçlanmaktadır.”  

Genel amaçlar ‘Temel ahlak konuları ve toplumsal sorumlulukları 

bilmeleri’ maddesi hariç önceki programın aynısıdır. Yenilenmiş programda 

İslam’ın ahlak yönüne dair konu ve kazanımın yer almadığı görülmektedir. Diğer 

yandan programın genel amaçları ile aynı metin içinde bahsedilen amaçlar 

uyumsuzluklar görülmektedir. Programın genel amaçlarında uygulama 

yapmaya yönelik bir ifade bulunmamaktadır. Yine genel amaçlar güncel 

konularla ilgili bir ifade görülmemektedir. Yenilenmiş programda da yer alan 

son amacın TDB dersinin mantığına ve içeriğine uyumu tartışmalı 

gözükmektedir. 

 

3.2.3. Programın Vizyon 

Programın vizyonu “İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını 

içselleştiren; Kur’an-ı Kerim’i rehber edinen ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek alan; 

araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında meselelere çözüm üretebilen; dinî, 
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ahlaki ve insani değerleri özümseyen; ibadetlerle ilgili temel uygulama becerisine 

sahip olan; dünya ahiret dengesini kurabilen; İslam’ın temel kavram ve kaynaklarını 

tanıyan bireyler yetiştirmektir.” Şeklinde ifade edilmektedir. Programın vizyonu 

kapsayıcı bir niteliktedir. Programın genel amaçlarının, vizyonu tam olarak yansıttığı 

söylenemez.  

 

3.2.4. Programın Temel Yaklaşımı 

MEB’nın güncellenen tüm ders programlarında uygulamaya koyduğu ‘öğrenci 

merkezli ve beceri temelli öğrenme’ yaklaşımı bu programın da temel yaklaşımıdır. 

TDB dersinin din eğitimsel modeli ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. TDB dersi 

içeriği itibari ile Peygamberimizin Hayatı dersinden farklıdır. Çünkü dersin içeriğinde 

ibadet ve inanç esasları yer almaktadır; ancak bunun hangi anlayışa göre verileceğiyle 

ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Programın uygulanmasına ilişkin açıklamaların 

olduğu bölümde ‘İbadetlerle ilgili ünitelerin hazırlanmasında ülkemizde yaygın olarak 

yer alan fıkhı yorumların uygulamalarına da yer verilecektir.’ ifadesi bulunmaktadır.  

 

3.2.5. Üniteler 

Programda İslam I ve II kendi içinde ünitelere ayrılmıştır. Ders ve ünite 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 19 TDB Dersi Yenilenmiş Program Ünite Dağılım 

 İSLAM 1 İSLAM 2 

1. ÜNİTE  İSLAM’A GİRİŞ DİNÎ HÜKÜMLER  
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2. ÜNİTE  ALLAH’A VE MELEKLERE İMAN NAMAZ  

3. ÜNİTE  KİTAPLARA VE PEYGAMBERLERE 

İMAN 

ORUÇ  

4. ÜNİTE  AHİRETE İMAN ZEKÂT VE SADAKA  

5. ÜNİTE KADER VE KAZAYA İMAN HAC VE KURBAN 

 

Ünite başlıklarına bakıldığında İslam I, İman esasları; İslam II ise temel 

ibadetler ile ilgili konulardan oluşmaktadır. Sosyal hayat, ahlaki ilkeler ile ilgili 

üniteler bulunmamaktadır. Yeni programın bir özelliği TDB dersinde öğrencinin 

ibadet veya inanç boyutlarından hangisini almak istiyorsa, o dersi seçebilecek 

olmasıdır. 

 

 

3.2.5. Konular 

TDB İslam I-II’nin konu dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Konu dağılımına bakıldığı zaman TDB dersinin konularının inanç ve ibadet 

başlıkları altında toplandığı görülmektedir. İslam I İnanç, İslam II ise ibadet 

konularından oluşmaktadır. Bu haliyle TDB dersinde İslam dinin inanç ve ibadet yönü 

üzerinde duran bu tür ilmihal dersi şekline dönüştürülmüştür. Dersin içeriğinde güncel 

konular ile ilgili bir başlık görülmemektedir. İslam Dinin toplumsal kuralları ve ahlaki 

ilkeler ile ilgili bir konu da bulunmamaktadır. 

Tablo 20 TDB Dersi Yenilenmiş Program Konu Dağılımı 

İslam I İslam II 
ÜNİTE I İslam’a Giriş  

1. Dinimiz İslam  

2. İmanın Şartları 

 3. İslam’ın Şartları  

ÜNİTE I DİNİ HÜKÜMLER 

1. Mükellefiyet  

2. Mükellefin Davranışları 

2.1. Farz   
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4. İslam Dininin Temel Özellikleri 

 4.1. İslam’ın Özü Tevhittir  

4.2. İslam Vahiy Kaynaklıdır  

4.3. İslam Fıtrata Uygundur  

4.4. İslam Hayatın Bütün Yönlerini Kuşatır  

4.5. İslam Evrenseldir  

4.6. İslam Orta Yolu Esas Alır  

4.7. İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler 

ÜNİTE II ALLAH’A VE MELEKLERE İMAN 

1. Allah’a İman  

1.1. Allah’ın Sıfatları   

1.2. Allah’ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna  

1.3. Allah’ın Birliğinin Sayısız Şahitleri  

1.4. Allah’a İmanın Davranışlarımıza Etkisi  

2. Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler  

2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri  

2.2. Meleklere İmanın Davranışlarımıza Etkisi  

3. Görünmeyen Varlıklardan Cin ve Şeytan 

ÜNİTE II PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA 

İMAN 

1. İlahi Kitaplar  

1.1. İlahi Kitaplar ve Özellikleri  

1.2. Son Kitap: Kur’an-ı Kerim   

2. Allah’ın Kutlu Elçileri: Peygamberler  

2.1. Peygamberlik ve Vahiy  

2.2. Peygamberlerin Sıfatları  

2.3. Peygamberlerin Görevleri  

2.4. Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler  

2.5. Son Peygamber:  Hz. Muhammed (s.a.v.) 

ÜNİTE IV AHİRETE İMAN 

1. Sonsuzluk Yurdu: Ahiret 

2. Ahiretle İlgili Kavramlar  

2.1. Berzah  

2.2. Kıyamet  

2.3. Ba’s 

2.4. Haşr ve Mahşer  

2.5. Hesap ve Mizan  

2.6. Sırat  

2.7. Cennet ve Cehennem  

3. Ahirete İmanın Bireye ve Topluma Kazandırdıkları 

V KADER VE KAZAYA İMAN 

1. Kader ve Kaza 

 1.1. Allah’ın İlmi, İradesi ve Kudreti  

1.2. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu  

1.3. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar  

1.3.1. Ecel ve Ömür  

1.3.2. Rızık 

1.3.3. Başarı ve Başarısızlık  

1.3.4. Tevekkül ve Dua  

1.3.5. Sağlık ve Hastalık  

1.3.6. Hayır ve Şer 

2. Kader ve Kazaya İmanın İnsan Üzerindeki Etkileri 

 

2.2. Vâcib 

2.3. Sünnet 

 2.4. Mübah 

2.5. Haram  

2.6. Mekruh  

2.7. Müfsit  

ÜNİTE II NAMAZ 

1. Namaz İbadeti 

1.1. Namaza Davet: Ezan-Kamet  

1.2. Namazın Farzları 

1.3. Namazın Kılınışı 

1.4. Namazın Çeşitleri 

1.5. Cemaatle Namaz  

1.6. Namazı Bozan Durumlar  

1.7. Namazın Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri  

2. Dua  

2.1. Duanın Önemi 

2.2. Kuran-ı Kerim’den Dua Örnekleri 

2.3. Peygamberimizden Dua Örnekleri 

ÜNİTE III ORUÇ 

1. Oruç İbadeti 

1.1. Ramazan Ayının Önemi 

 1.2. Oruç Kimlere Farzdır?  

1.3. Oruçla İlgili Kavramlar  

1.4. Oruç Çeşitleri  

1.5. Oruçlunun DikkatEtmesi Gereken Hususlar  

1.6. Orucu Bozan Durumlar  

1.7. Ramazan Ayına Özgü İbadetler  

1.8. Ramazan Bayramı ve Namazı  

1.9. Orucun Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri 

ÜNİTE IV ZEKÂT VE SADAKA 

1. Zekât İbadeti 

1.1. Zekâtın Dindeki Yeri ve Önemi  

1.2. Zekât İle İlgili Kavramlar  

1.3. Zekât Vermesi Gereken Kişiler  

1.4. Zekât Verilebilecek Kişiler  

1.5. Zekât Nelerden Verilir 

1.6. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 

2. Sadaka  

2.1. Sadakanın Dindeki Yeri ve Önemi  

2.2. Sadaka Çeşitleri 

ÜNİTE V HAC VE KURBAN 

1. Hac İbadeti 

1.1. Haccın Dindeki Yeri ve Önemi  

1.2. Hac ile İlgili Kavramlar ve Mekânlar 

1.3. Haccın Yapılışı 

1.4. Haccın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 

2. Umrenin Dindeki Yeri ve Önemi  

2.1.Umre ve Yapılışı 

3. Kurban İbadeti 

3.1. Kurban İbadetinin Dindeki Yeri ve Önemi  

3.2. Kurban Bayramı ve Namazı 

3.3. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal 

Faydaları  

4. İyiliği Emretmek Kötülükten sakındırmak 

 

 

Ünite başlıkları tabir uygun olacaksa duygusuz bir yapıdadır. Seçmeli derste 

ünite başlıklarının öğrencide sahiplenme duygusu yaratacak veya öğrenciyi harekete 
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geçirecek tarzda olması mümkündür ve beklenebilir. Örneğin ‘Allah’a ve Meleklere 

İman’ değil de ‘Allah’a ve Meleklere İnanıyorum’ şeklinde olması dersin yapısına 

daha uygun düşebilir. 

Yenilenmiş programda dersin içeriğinin öğrenci seviyesine uygunluğu ile ilgili 

sorunlar yaşanabilir. Örneğin 8. Sınıfta öğrencilerin anlamakta zorlandığı Kader ve 

Kaza konusunu 5. Sınıf öğrencileri kavramakta zorlanacaktır.  

Ders içeriği DKAB dersinden inanç ve ibadetler ile ilgili verilen bilgiler ile 

aynı düzeydedir. Bazı ünitelerde konulara ayrılan ders saatleri de aynıdır.  

 

Tablo 21  DKAB ve TDB Dersi Yenilenmiş Programı Ünite Ders Saati Karşılaştırması 

DKAB Ders 

Saati 

TDB Ders 

Saati 

Fark 

Kaza Ve Kader 14 Kaza ve Kader 14 0 

Namaz(Dua 5.sınıfta 

hariç) 

16 Namaz ve Dua 20 4 

Oruç  14 Oruç 14 0 

Peygamber ve Kitaplara 

İman 

14 Peygamber ve Kitaplara 

İman 

16 2 

 

Ders saati anlamında en çok farklılaşma Hac, Zekat ve Kurban ibadetleri 

konusunda görülmektedir. DKAB dersinde tek bir ünitede 14 ders saatinde anlatılan 

konu, TDB dersinde ise iki ayrı ünite şeklinde toplam 28 ders saati zaman ayrıldığı 

görülmektedir. 
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Konu alt başlıkları ile ilgili iki ünitenin karşılaştırmasını aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 22  DKAB ve TDB Dersleri Ünite İçeriği Karşılaştırma Örneği 

 DKAB TDB 

 

 

Namaz 

Ünitesi 

Konu 

Dağılımı 

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?  

2. Namazın Şartları  

2.1. Namaza Hazırlık Şartları  

2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve 
Teyemmüm  

2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer 
Şartları  

2.2. Namazın Kılınış Şartları  

3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet  

4. Günlük Namazlar (Beş Vakit 
Namaz )  

5. Cemaatle Namaz  

6. Cuma Namazı  

7. Bayram Namazı  

8. Cenaze Namazı  

9. Teravih Namazı  

10. Namazı Bozan Durumlar  

11. Namazın İnsana Kazandırdıkları  

12. Kunut Duaları ve Anlamı  

1. Namaz İbadeti  

1.1. Namaza Davet: Ezan Kamet 

1.2. Namazın Farzları  

1.3. Namazın Kılınışı  

1.4. Namazın Çeşitleri  

1.5. Cemaatle Namaz  

1.6. Namazı Bozan Durumlar  

1.7. Namazın Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri  

2. Dua  

2.1. Duanın Önemi  

2.2. Kur’an-ı Kerim’den Dua Örnekleri  

2.3. Peygamberimizden Dua Örnekleri 

 

Kaza ve 

Kader 

Ünitesi 

Konu 

Dağılımı 

KAZA VE KADER  

1 . Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre 
Yaratmıştır  

2  . Kader ve Evrendeki Yasalar  

3.  İnsan İradesi ve Kader  

3. 1.     İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu  

3.2.     İnsanın Çabası:Emek ve Rızık  

3. 3.   Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve 
Ömür  

4.    Allah’a Güvenmek (Tevekkül)  

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı 

1. Kader ve Kaza 

 1.1. Allah’ın İlmi, İradesi ve Kudreti  

1.2. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu  

1.3. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar  

1.3.1. Ecel ve Ömür  

1.3.2. Rızık 

1.3.3. Başarı ve Başarısızlık  

1.3.4. Tevekkül ve Dua  

1.3.5. Sağlık ve Hastalık  

1.3.6. Hayır ve Şer 

2. Kader ve Kazaya İmanın İnsan Üzerindeki Etkileri 

 

 

Tablo incelendiğinde TDB dersinin DKAB dersinden konu olarak farklı bir 

bilgi sunmadığı görülmektedir. Namaz konusunda DKAB dersi TDB dersinden konu 

başlıkları yönünden daha detaylı olduğu görünmektedir. 

 



79 

 

3.2.6. Kazanımlar 

TDB dersinin yeni programında kazanım sayısının 85’den 63’e düşürüldüğü 

görülmektedir.  

 

Tablo 23  TDB Dersi Yenilenmiş Program Kazanım Sayısı 

Ders Kazanım Sayısı 

TDB İslam I (İnanç) 28 

TDB İslam II (İbadet) 35 

 

 

Kazanım düzey sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 24  TDB Dersi Yenilenmiş Program Kazanım Sınıf(tür) Dağılımı 

Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Düzey Program 

Kazanım 

İfadesi 

Tekrar Düzey 

Açıklar  25 Bilişsel Sıralar  1 Bilişsel 

Kavrar 15 Bilişsel Gösterir  1 Psikomotor 

Fark eder 4 Duyuşsal Karşılaştırır  1 Bilişsel 

Temellendirir  4 Bilişsel İlişki kurar 1 Bilişsel 

Tanır  3 Bilişsel Okur  1 Psikomotor 

Örnek verir 2 Bilişsel Yorumlar  1 Bilişsel 

Örnek verir 2 Bilişsel İstekli olur 1 Duyuşsal 

Analiz eder 1     

 

Kazanımlarda yine bilişsel düzey ağırlıkta bulunmaktadır. Ders kazanımlarının 

ağırlığı kavrama ve açıklama düzeyindedir. Duyuşsal düzeyin yoğunluğu azaltıldığı 

görülmektedir. Namaz konusunda psikomotor düzeyde kazanım bulunmaktadır.  
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Namaz konusunda temizlik ve abdest konusu ile ilgili kazanım ve konu 

bulunmamaktadır. 

Kazanımlar ile ilgili sınırlamalar ve verilecek kavramlar Açıklamalar kısmında 

belirtilmiştir (MEB, 2017a). 

 

II. DERS KİTAPLARININ ANALİZİ 

Bu bölümde ders kitapları doküman analizi yapılmıştır. Seçilen ders kitapları 

görsel, etkinlik çeşitliliği ve ünite yapısı yönlerinden incelenmiştir.   

 

1. Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitaplarının Betimsel Analizi 

Bu bölümde Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Ve 7. Sınıf Hz. 

Muhammed’in Hayatı Ders kitapları incelenmiştir. 

Ders kitaplarında ünite başlıkları altında, ünite hazırlık çalışmaları, konular, 

etkinlikler ve ünite değerlendirme çalışmaları bulunmaktadır. Yedinci sınıf ders 

kitabında, kitapta kullanılan semboller hakkında bilgi verilmektedir.   

‘Ünitemize Hazırlanalım,’ bölümde ünite öncesi araştırma soruları 

bulunmaktadır. Birinci ünitede ‘Peygamberimizin doğduğu çevrede hangi dini 

inançlar vardı? Araştırınız.’; ikinci ünitede ‘Peygamberimizin temizlikle ilgili bir 

hadisini bulup defterinize yazınız.’ gibi araştırma soruları ve ödevleri bulunmaktadır. 

Öğrencilerin ünite ile ilgili ön araştırmalar yapmasını gerektiren ve ön bilgilerini 

hatırlamasını sağlayacak çalışmalardan oluşmaktadır.  
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Konu başlıklarının altında beşinci sınıf ders kitabında ‘Ne Dersiniz?’ başlığı 

altında bir anekdot, hadis, ayet vb. alıntı çerçevesinde sorulan sorular bulunmaktadır.  

Yedinci sınıf ders kitabında ise ‘Düşünelim!’ başlığı altında sorular bulunmaktadır. Bu 

etkinlikler öğrencilerin derse dikkatini çekmesi açısından faydalı olmaktadır.  

Sayfa içerisinde metinler ile ilgili resimler bulunmaktadır.  Beşinci sınıf ders 

kitabında çocuk resimleri ön plana çıkmaktadır. Resimler konular ile ilgili olmakla 

birlikte, özellikle yedinci sınıf ders kitabındaki resimler öğrencilerin dikkatini çekecek 

nitelikte değildir. 

Konu başlıkları altında etkinlikler bulunmaktadır. Beşinci sınıf ders kitabında; 

‘Eşleştirelim, tartışalım, düşünelim, listeleyelim,  araştıralım, konuşalım, 

değerlendirelim’ etkinlikleri bulunmaktadır. Etkinlikler genelde düşünelim, tartışalım 

gibi sözel ve bilişsel düzeyde kalmaktadır.  Yedinci sınıf ders kitabında ise 

etkinliklerin büyük bir kısmı ilgili bölümde boş bırakılan yere, sorunun cevabı veya 

konu ile ilgili bilgi ve düşüncelerin yazılması şeklindedir. Etkinliklerde öğrenci 

farklılıklarının dikkate alınmadığı ve etkinliklerin öğrencilerin derse etkin katılımını 

sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir. 

Konu içinde önemli mesajlar ‘Not Edelim!, Biliyor Muydunuz?’ bölümlerinde 

yer verilmektedir. Bu bölümler öğrenciler konu ile ilgili önemli mesajları öğrenmesi 

açısından önemlidir. 

Ünite sonlarında ‘Ünitemizi Değerlendirelim’ başlığı altında ünite 

değerlendirme soruları bulunmaktadır. Bu bölüm, açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk 

doldurma, doğru/yanlış, eşleştirme sorularından oluşmaktadır. Bu soru türlerinin hepsi 

aynı bölümde yer almamaktadır. Açık uçlu, çoktan seçmeli ve doğru/yanlış soru türleri 
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her ünitede bulunmaktadır. Ünite değerlendirme çalışmasında farklı soru türlerinin 

olması yerindedir fakat yeterli düzeyde değildir. Farklı zeka türlerine hitap edecek 

sorular ile çeşitlenmesi gerekmektedir.  

Ders kitabında etkinliklerde özellikle ben dili kullanılmaktadır. Bu durum 

öğrencilerin etkinliklere aktif katılımını sağlamaya yardımcı olacaktır. 

Ders kitabının tasarımında farklı renkler kullanılması, öğrencilerin dikkatini 

çekecek niteliktedir. 

Yedinci sınıf ders kitabında, yetmiş iki saatlik ders süresinden sekiz saat 

ayrılan Hz. Muhammed’in Hayat Hikayesini Hatırlayalım ünitesine, Hz. 

Muhammed’in Hayatı 7. Sınıf ders kitabının üçte biri ayrılması, ders öğretmenleri 

açısından sıkıntılı bir duruma sebep olmaktadır. Çünkü öğretmenlerin yoğun olan 

konuyu, kısa ders saati içinde anlatmaları gerekmektedir. 

 

2. Kur’an-ı Kerim Ders Kitaplarının Betimsel Analizi 

Bu bölümde Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Ve 7. Sınıf Kur’an-ı Kerim 

Ders kitapları incelenmiştir. 

Kur’an-ı Kerim dersi iki üniteden oluştuğu için, ders kitabı da aynı şekilde iki 

bölümden oluşmaktadır. Üniteler Hazırlık çalışması, konular, etkinlikler ve 

değerlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. 

‘Hazırlık Çalışmaları’ başlığı altında sorular bulunmaktadır. Bu sorularda 

öğrencilerden konulara hazırlık anlamında araştırma yapılması istenmektedir. 
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Beşinci sınıf kitabında konu başlıkları altında ‘Düşünelim Tartışalım’ bölümü 

yer almaktadır. Konular ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu sorular konu başlığını 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Yedinci sınıf ders kitabında böyle bir bölüm 

bulunmamaktadır. Yedinci sınıf kitabında ise, sayfa içinde ‘Bir Ayet’ başlığı altında 

konu ile ilgili bir ayete yer verilmiştir. 

Beşinci sınıf ders kitabında; ‘Öğrenelim Tartışalım, Düşünelim Tartışalım, 

Tartışalım, Düşünelim, Paylaşalım, Yorumlayalım, Not Edelim, Konuşalım, 

Karşılaştıralım, Söyleyelim, Tahmin Edelim, Bulalım, Yazalım, Dinleyelim-

Okuyalım, Uygulayalım, Kendimizi Deneyelim, Altını Çizelim, Ezberden Okuyalım, 

Grup halinde okuyalım, Sıra Bende, Farklılıkları Bulalım, Hep Beraber Okuyalım, 

Karşılıklı Okuyalım’ etkinlikleri bulunmaktadır. Yedinci sınıf ders kitabında ise; 

‘Okuyalım Konuşalım, Nedir? Ne Değildir?, Araştıralım, Düşünelim, Tartışınız, Sıra 

Sende, Bil Bakalım?, Koro Çalışması Yapalım, Altını Çizelim, Açıklayalım, 

Uygulayalım, Bulalım’ etkinliklerine yer verilmektedir. Etkinlikler yönünden Kur’an-

ı Kerim dersi kitapları zengin olmakla birlikte, birinci ünitede; öğrenelim tartışalım, 

düşünelim tartışalım, araştıralım etkinliklerine ağırlık verilmiştir. 

İkinci ünitede ise öğrencilerin Kur’an-ı okumayı öğrenme ve geliştirmeye 

yönelik, okuma ve uygulamaya yönelik etkinliklere yer verilmiştir.  Ezberlenecek dua 

ve surelerin ana fikrini bulma etkinliği, öğrencilerin ezberledikleri dua ve surelerin 

anlamını öğrenmeleri açısından faydalı bir etkinliktir.  

Konular içinde önemli bilgiler, öğrenelim ve not edelim başlıkları altında 

toplanmıştır. Ayrıca metin içinde, kıssalar ve sureler ile ilgili bilgiler, kıssalar içinde 

alınacak mesajlar özet şekilde verilmiştir. 
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Konular içinde görsellere yer verilmiştir. Görsellerde Kur’an-ı Kerim’i okuma 

vurgusu öne çıkmaktadır. Bazı görsellerin beşinci ve yedinci sınıf kitaplarında aynı 

şekilde bulunmaktadır. Kıssalar bölümünde, peygamberlerin yaşadıkları toplumlar ile 

ilgili arkeolojik kalıntıların resimlerine yer verilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan yüzünden okuma 

bölümünün öğrencilerin kullanımı açısından, sayfa yapısı yönünden karışıklıklara 

sebep olabilmektedir. Kur’an-ı Kerim ders kitabı iki kapaklı olacak şekilde, Arapça 

yani yüzünden okuma bölümü arka kapaktan başlayarak hazırlanması, bu sorunu 

çözecektir. 

Ders Kitabında sayfa yapısında ve etkinlik kısımlarının farklı renklerde 

hazırlanması görsellik açısından dikkat çekicidir. Kur’an-ı öğreniyorum bölümünde 

harflerin yazılış şekilleri net ve açık olması, öğrencilerin harfleri kolay okuması 

açısından önemlidir. 

Konular içinde Ünite sonlarında ‘Ünitemizi Değerlendirelim’ bölümü yer 

almaktadır. Bu bölüm açık uçlu, eşleştirme, doğru/yanlış ve çoktan seçmeli sorulardan 

oluşmaktadır. Ünite değerlendirme bölümünde farklı etkinlikler bulunmamaktadır. 

Bazı ünite değerlendirme çalışmaları soru çeşitliliği yönünden yetersizdir. Örneğin 

beşinci sınıf birinci ünitede sadece yedi açık uçlu soru bulunmaktadır.  

 

3. Temel Dini Bilgiler (İslam) Ders Kitaplarının Betimsel Analizi 

Bu bölümde MEB yayınları olan Ortaokul Temel Dini Bilgiler –İslam II- Ders 

kitabı incelenmiştir. 
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TDB ders kitabı, ünite hazırlık çalışmaları, etkinlikler, görseller ve ünite 

değerlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. 

TDB İslam II ders kitabı ‘Ünitemize Hazırlanalım’ bölümü ile başlamaktadır. 

Bu bölümde öğrencilerin üniteye dikkatini çekecek tarzda sorular bulunmaktadır.  

Konu başlıkları altında öğrencileri derse dikkatini çekici bir soru veya etkinlik 

bulunmamaktadır.  

Ders kitabında;‘ Ders Çıkaralım, Bulalım, Paylaşalım, Yazalım, Konuşalım, 

Değerlendirelim, Tartışalım, Mesaj Çıkaralım, Listeleyelim, Beyin Fırtınası Yapalım, 

İlkeler Çıkaralım, Sonuç Çıkaralım, Proje Hazırlayalım, Slogan Bulalım, 

Tamamlayalım, Örnekler Bulalım, Empati Yapalım’ etkinlikleri bulunmaktadır. Ders 

kitabı etkinlik yönünden zengindir.  

Konu içinde önemli olan bilgiler ‘Bilgi Kutusu ve Not Edelim’ bölümlerinde 

yer verilmektedir. Öğrencilerin konu içinden mesajı özet bir şekilde alması açısından 

faydalıdır. 

Konular ile ilgili görseller bulunmaktadır. Görseller konular ile ilişkilidir. 

Ünite sonlarında ‘Ünitemizi Değerlendirelim’ bölümü yer almaktadır. Bu 

bölümde açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve boşluk doldurma tarzında sorular 

bulunmaktadır. Ünite değerlendirme çalışmaları, etkinlikler kadar zengin değildir. 

III. GÖRÜŞME ANALİZLERİ 
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1. VELİ GÖRÜŞLERİ 

Veliler ile yapılan görüşmeler; seçmeli dersler hakkında düşünceler, seçmeli 

dersleri belirleme süreçleri ve seçmeli din dersleri ile ilgili beklentiler konuları 

üzerinden yapılmıştır. Veliler özellikle ders seçiminde ve dersten beklentide söz sahibi 

ve etkili olabildiklerinden görüşleri önem arz etmektedir. Katılımcı veli bilgileri şu 

şekildedir: 

Tablo 25 Veli Bilgileri 

Case İlçe Cinsiyet Öğrenim Meslek Yaş 

Veli 01 Çankaya Bay Lisans Memur 40/50 

Veli 02 Çankaya Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 03 Mamak Bay Lisans Memur 40/50 

Veli 04  Mamak  Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 05 Mamak Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 06 Mamak  Bayan Ortaokul Ev Hanımı 30/40 

Veli 07 Mamak Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 08 Mamak  Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 09 Altındağ Bayan Lise Ev Hanımı 40/50 

Veli 10 Çankaya Bayan Lise Muhasebeci 30/40 

Veli 11 Yenimahalle Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 12 Yenimahalle Bayan Lise Ev Hanımı 40/50 

Veli 13 Yenimahalle Bay Lise İşçi 30/40 

Veli 14 Altındağ Bayan Lise Ev Hanımı 30/40 

Veli 15 Altındağ Bayan Lise Ev Hanımı 40/50 
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1.1.Okul Programında Seçmeli Derslerin Yer Alması Hakkında 

Düşünceler 

Veli görüşme metinlerinin analiz sonucunda, velilerin okul eğitim-öğretim 

programında seçmeli derslerin genel anlamda varlığına yönelik değerlendirmeleri 

tespit edilmiştir. Bu tespitleri gösteren kodların kategorileştirilmesi sonucunda olumlu 

ve eleştirel olmak üzere iki temel yaklaşımın olduğu görülmüştür. 

 

1.1.1.  Okulda Seçmeli Derslerin Olması Hakkında Olumlu Yaklaşım 

Başarıya Giden Yolda Seçmeli Dersler 

Yapılan görüşmelerde velilerin öğrencilerin akademik başarısına odaklandığı 

gözlenmektedir. Örneğin Veli 10 Mamak ilçesinde oturmasına rağmen çocuğunun 

akademik anlamda daha iyi eğitim alacağı düşüncesi ile Çankaya ilçesinde uzak bir 

okula göndermektedir.  

Eğitim sistemimizde başarının yolu merkezi sınavlarda çıkan çoktan seçmeli 

soruları çözmekten geçer kanaatinin, veliler arasında yaygın olduğu görüşmelerden 

anlaşılmaktadır. Bu durum veliler tarafından özümsenmiş olmalı ki seçmeli dersleri 

veliler, ders tekrarını yapmak ve daha fazla soru çözmek için fırsat olarak 

değerlendirmektedir. Veli 02 “Seçmeli derslerin çıkması bizim için çok daha iyi oldu. 

Çünkü istediğimiz dersleri seçebiliyorduk yani ders altında tekrar aynı dersin 

konularının tekrarını yapma şansları vardı.” sözleri ile bunu düşündüğünü ifade 

etmektedir. Veli 07 “Soru çözüyorlar, ders yapıyorlar aynı şekilde ama biraz daha 

hafife indirgemiş oluyor. Diğeri biraz daha ağır oluyor. Zaten Cumartesi günleri de 

kursa gidiyorlar.” sözleri ile seçmeli derste öğrencilerin soru çözdüğünü ve derslerde 
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öğretmenlerin zorunlu derslere göre seviyeyi düşürerek dersleri işlediğini ifade 

ederken, bu durumun öğrencilerin faydasına olduğunu düşündüğünü belirtmiş 

olmaktadır. 

 

Seçmeli Ders: Etüt Saati 

Öğrencilerin özellikle matematik ve ingilizce derslerinde zorlandığı ülkemiz 

eğitiminin bilinen bir gerçeğidir. Veliler eksik olunan derslerde ne kadar fazla ders 

alınırsa başarının o oranda sağlanacağını beklenmektedir. Bu bağlamda velilerin 

seçmeli dersleri öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermek ve derslere takviye, yani 

etüt için bir fırsat olarak değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Veli 10 ifadeleri ile bu 

durumu desteklemektedir. 

Şöyle mesela, seçmeli dersleri öğretmenimiz ayrı bir konu özetli bir kitap 

aldırttı bize, Matematik üzerine. Defter kullanmıyorlar, o kitap üzerinden akıllı 

tahtada sorular çözülüyor, bunlar sadece işaretliyorlar. Ben onları eve geldiği zaman, 

o işaretlediklerini bana tekrar işlemleri ile yapması için şey yapıyorum, mesela o bana 

oturup işlemlerini yapıyor, anne işlemleri böyle diye. Takviye gibi.  

 

Veli görüşlerinde seçmeli derslerin zorunlu dersler ile ilişkilendirildiği, o 

derslerin devamı şeklinde algılandığı izlenimi de ortaya çıkmaktadır. Bu konuda Veli 

09 “Okuldaki seçmeli ders uygulaması çocuklar için, iyi bir avantaj çünkü örneğin 

anlamadıkları bir konu olduğu zaman, seçmeli dersle onu devam ettiriyorlar, derslerine 

takviye gibi oluyor.” sözleri ile Veli 08’e destek oluyor. Burada velilerin seçmeli 

matematik uygulaması, bilim uygulamaları, yabancı dil, okuma becerileri gibi dersleri 

zorunlu dersler olan, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, Türkçe gibi dersler ile 

ilişkilendirerek, bu derslerin devamı olarak kabul ettikleri sonucu ortaya çıkmaktadır.  
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Seçmeli Dersler Öğrencilerin Yararına 

Öğrencilerin eksik oldukları dersler için fazladan ders alması, etüt gibi 

değerlendirilen seçmeli derslerin öğrenci yararına olduğu veliler tarafından 

değerlendirilmektedir. “Yararlı olanlar iyi yani çocukların yararında olan şeyler iyi.” 

sözleri ile Veli 11 basit bir mantık örüntüsü ile öğrencilerin faydasına olan her şeyin 

güzel olduğunu, bu bağlamda seçmeli derslerinde güzel bir uygulama olduğunu ifade 

etmektedir. Bu yararlı uygulamanın devam etmesi gerektiğini Veli 02 “Çok iyi oldu 

benim için iyi oldu yani benim düşüncem öyle. Ben süreklide devam etmesini isterim 

bu seçmeli derslerin.”  sözleri ile dile getirmektedir. 

 

 

1.1.2. Seçmeli Ders Uygulaması İle İlgili Eleştirilen Yönler 

Beş velinin (Veli 04, 06, 07, 10, 12) seçmeli dersler ile ilgili eleştirilerinin 

olduğu görülmektedir. Ders yükünün artması, okul zamanlarının olumsuz etkilenmesi, 

seçme konusundaki tutarsızlıklar ve seçmeli olarak konulan bazı derslerin katkı 

itibarıyla gereksizliği eleştirilen yönler arasında dikkat çekmektedir. 

Ders Saati Çok Fazla 

Öğrencilerin ders yükünün fazla olması ve giriş çıkış saatlerinin geç olması 

veliler tarafından eleştirilmektedir. Ortaokul öğrencilerinin günlük 7, haftalık 35saat 

dersi bulunmaktadır. Basit bir hesap ile günlük ders zamanı 7*50(40+10) 350 dakika 

yapmaktadır. Bu bir öğrencinin okulda yaklaşık altı saat kesintisiz ders görmesi 

anlamına gelmektedir. Okulların ikili öğretim yapıyor olması da düşünüldüğünde,  

öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri, günün erken ve geç saatlerine denk gelebilmektedir.  
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Seçmeli derslerin öğrencilerin günlük ders saatinin artmasına, dolayısıyla giriş 

çıkış saatlerinin değişmesine sebep olduğu belirtilmektedir. 

 Başta da aynı düşüncedeydim, çünkü çocuklarımız ergenlik çağında, bir de 

4+4 sistemine girildi. Şimdi çocuklar 1’de giriyor, akşam 7’de çıkıyor çocuğum. 7 

ders görüyor, seçmeli ders olmasaydı, 6 ders yapacaklardı. Onlara da yazık, mesela 

bütün öğretmenler, toplantıya giren öğretmenler de bunu şey yapıyor, gereksiz 

olarak görüyor. 

  

Veli 06 rahatsızlığını beyan ederken, okulda yapılan toplantılarda 

öğretmenlerinde bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ettiklerini söylemektedir. Aynı 

konuda Veli 07 şöyle demektedir: 

 Valla hocam hiç iyi olmuyor bence sabah çok erken karanlıkta okula 

gidiyorlar. Daha önce seçmeli dersler yokken 7:30 da yok 7:30 değil 8’e 10 kala 

dersler başlıyordu ders yükü arttığı için birde hiçbir şey yok hocam benim gördüğüm 

kadarıyla artı bir şey katmıyor yok. 

 

Veliler özellikle ders saatinin fazlalığından ve seçmeli derslerin 

gereksizliğinden şikayetçi olurken, seçmeli derslerin tekrar ve soru çözme için bir 

fırsat olarak değerlendirmeleri,  seçmeli dersler konusunda kafalarının karışık 

olduğunu göstermektedir. Veli 06’nın ifadelerinden hareketle Öğretmenlerin seçmeli 

derslere karşı tutumu da bu kafa karışıklığının bir sebebi olabilir. 

 

Zorunlu Seçmeli Ders 

Seçmeli dersler öğrenci ve velinin isteği ile belirlenen dersler olması 

gerekmektedir. Yapılan görüşmelerde, velilerin istemedikleri dersleri, öğrencilerinin 

almak zorunda kaldıkları görülmektedir.  

Bana göre seçmeli ders uygulamaları mantıklı, güzel bir sistem ama sistem 

oturmadığı için, sıkıntı var. Mesela ben seçiyorum seçmeli derslerimi, ama seçtiğim 

hiçbir ders gelmiyor. Seçtiğimiz dersler olursa, güzel. Çünkü ben çocuğumun 

eksiklikleri olduğu dersleri seçiyorum. O dersleri tamamlasın, eksiklikleri kalmasın 

diye ama dediğim gibi hiçbiri gelmedi. 
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Veli 04 seçmeli ders uygulamasında bir şeylerin yanlış gittiğini ifade ederken, 

madem seçmeli ders, ben belirliyorum benim seçtiğim derslerin hiç biri gelmiyor, 

serzenişinde bulunuyor. Seçmeli ders uygulamasının güzel bir şekilde uygulanmasını, 

öğrenci ve veli tercihinin dikkate alınmasına bağlamaktadır. 

 

Bu Derslere Gerek Var Mı? 

Velilerin akademik başarıya önem verdiklerinden yukarıda bahsedilmişti. 

Öğrencilerin akademik başarısını artırıcı dersler olarak matematik, yabancı dil, bilim 

uygulamaları gibi dersler görülmekte, bu derslere takviye olacak seçmeli dersleri 

önemsemekte diğer seçmeli derslere gerek olmadığı düşünülmektedir. “Yani faydalı 

olduğunu düşünmüyorum bazılarının.”sözleri ile Veli 12’nin faydasız olduğunu 

düşündüğü dersleri, Veli 06 daha net ifadeler ile ortaya koyuyor: 

Benim temel, Türkçe, Fen, Matematik ya da İngilizce. Temel olduğu için, 

maalesef Türkiye’de bu Milli Eğitim Bakanlığı her sene bir şeyler değiştirdiği için, 

eğitim sistemi çok yanlış olduğu için, temelini görsün. Beden, Zekâ Oyunlarını ben ne 

yapayım mesela. Kızım bu sene Matematik uygulamalarından çok memnun, 

Matematiği sevdiği için. 

 

Veli 10 daha da ileri giderek bu derslerin zaman kaybına ve haksız rekabete 

sebep olduğunu belirtiyor.  

Gereksiz zaman kaybı bence. Zeka oyunları varsayalım veya din öğretmenleri 

ya da Beden öğretmenleri, ortalamaları yüksek olsun diye 100’er 100’er not verip 

gönderiyorlar. Ama Matematik ve İngilizce için bir şey demiyorum. Gerçekten 

çalıştırıyorlar. 

 

 Bazı derslerde, din derslerini de bu grup içinde sayarak öğrencilerin kolaylıkla 

yüksek not aldığını belirterek bu durumdan şikayetini ortaya koymaktadır. 
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Yetenekten Söz Eden Yok 

Seçmeli derslerin öğrencinin fiziksel, sosyal, duyuşsal yönlerine katkı 

sağlaması ve bu anlamda öğrencinin gelişimine pozitif bir katkı sağlaması beklenir. 

Görüşme yaptığımız hiçbir velinin seçmeli derslerin öğrencinin fiziksel, duyuşsal, 

sosyal gelişimine katkısı üzerinde bir beyanı tespit edilmemiştir. Anlaşılan velilerin 

okuldan öğrencilerin akademik başarısı dışında gelişimsel bir beklentisi 

bulunmamaktadır. Bazı yetenek dersi öğretmenlerinin, velilerin aksine kendi seçmeli 

derslerini önemsemeleri, veli ifadelerinde üstü kapalı bir şekilde eleştirilmektedir. Veli 

08’in ifadesi buna bir örnektir. 

 Seçtiğimiz derslerin işlenişi hakkında... Beden Eğitiminde şöyle mesela 

normal Beden Eğitimi dersinde normal bir şekilde rutin bir şekilde Beden Eğitimi dersi 

görürken, seçmeli derste hoca bu seçmeli ders, bunu önemsememezlik yapmayın, 

diyerek çocukları daha çok çalıştırıp, çocuklar o gün eve bitap, bitmiş bir şekilde 

geliyorlardı. 

 

1.2. Seçmeli Din, Değerler Ve Ahlak Dersleri Hakkında Düşünceler 

Velilere seçmeli din, değerler ve ahlak dersleri ile ilgili sorular sorulduğunda, 

velilerin bu dersleri din dersleri olarak bildiği için, seçmeli din dersi ifadesini 

kullanıldı. Velilerin seçmeli din derslerinin eğitim programındaki varlığı konusuna 

dair görüşlerinin de, genel seçimlik dersler konusunda olduğu gibi olumlu ve eleştirel 

olmak üzere iki kategori altında toplanabildiği görülmektedir. 
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1.2.1 Okulda Seçmeli Din Derslerinin Olması Hakkında Olumlu 

Yaklaşımlar 

Seçmeli Din Dersleri Güzel Bir Hizmet, Olması Gereken Bir Uygulama 

Veli 03 seçmeli din derslerinin okulda olmasını “Okulda seçmeli olarak din 

derslerinden verilmesinden memnunum. Çok faydalı bir hizmet.” sözleri ile vatandaş 

açısından güzel bir hizmet olarak değerlendirmektedir. 

Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Müslüman olması, vatandaşların 

çocuklarının dinlerini öğrenmelerini istemesi ve toplumda din eğitimi konusunda bir 

beklenti bulunması seçmeli din derslerinin güzel ve olması gereken bir hizmet olarak 

değerlendirilmesini beraberinde getirmektedir. 2012 yılında yapılan kanuni düzenleme 

ile birlikte, seçmeli din derslerinin eğitim sistemine dahil edilmesi ile ilgili Veli 14 

duygu ve düşüncesini “Çok olumlu karşıladım. Çok mutlu olmuştum, çünkü 

Müslüman ülkedeyiz Türkiye de olması gerektiğini düşünüyorum din dersleri, Kur’an-

ı Kerim zaten biliyoruz da güzel kızım burada pekiştirecek daha iyi olacak diye 

sevinmiştim.” şeklinde ifade etmektedir. 

Din Dersi Tercihi Çocuklara Bırakılmamalı 

Dini konularda her insanın aynı seviyede olmadığını, dolaysıyla çocuğuna dini 

konularda yeterli olamayabileceğini belirten Veli 15 sözleri ile seçmeli din derslerine 

yönlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

 Bence çok güzel bir şey çünkü birçok çocuk hiç bilmiyor.  Aileden dolayı hiç 

bir şey bilmiyor. Ama bilmiyorum onlarda seçer mi seçmez mi,  yönlendirme olsa ya 

da seçmeli değil de bir sınıfa biz istiyoruz, bu derse katılsınlar ya da böyle biraz zayıf 

olan çocuklar özellikle dini bilgiler açısından, arkadaşlıklar saygı sevgi hani bunların 

anlatılması öğretilmesi bence daha şey gibi hani direk zaten seçen bilen seçiyor. 

Yönlendirilsin çünkü çocuklara bıraktığınız zaman çok diretemiyorsunuz ya zeka 

oyunları ya beden ya da farklı bir şey seçiyorlar böyle eğlence gibi. 
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 Veli 15 bu düşüncesine yönlendiren sebep ise öğrencilerin ailede din eğitimi 

alamamaları ve ahlak eğitimi ihtiyacı olarak belirginleşmektedir. Din ve ahlak alanı 

derslerinin seçimi çocuklara bırakılmayacak kadar önemli bir husus olarak 

değerlendirilmektedir. Bu ifadelerden din derslerini öğrencilerden çok ailelerin 

istediği sonucu da ortaya çıkmaktadır. Bu düşünceleri ifade eden Veli 15’in 

öğrencisinin her hangi bir din dersi almaması da ilginç bir durumdur. İlgili veli ya 

çocuğunu dini bilgi anlamında yeterli görmektedir veya seçmeli ders tercihinde söz 

sahibi değildir. 

 

Din Eğitimi Okulda Olmalı 

Ülkemizde ortaokul öğrencilerine yönelik din eğitimi, yaz aylarında Diyanet 

İşleri Başkanlığı bünyesinde, cami ve kuran kurslarında da verilmektedir. Haziran 

ayında okulların tatil olması ile başlayan ve ağustos ayının sonuna kadar süren bir 

eğitim verilmektedir. Velilerin çocuklarının din eğitimini okulda, okul saati içinde 

alması yönünde ifadeleri bulunmaktadır. Okulda, okul saati içinde din eğitiminin daha 

verimli olacağını Veli 02 sözleri ileri sürmektedir. 

Yani camiye şimdi okul zamanlarında tamam yazın gidebilir çocuklar ama okul 

zamanlarında olması her zaman olması daha uygun düşer. Yani bir çocuğun Kur’an-

ı Kerim öğrenmesi temel bütün dini bilgilerin hepsini öğrenmesi Peygamberimizle, 

Kuranla ilgili hadislerle yani bunların hepsini bir çocuğun öğrenmesi lazım. 

  

Okulda ders sürecinin daha disiplinli ve sağlıklı olacağı veli tarafından 

düşünülmektedir. 

Yaz kurslarının tatil ve kopukluklar nedeniyle başarısız bulunması da 

okuldaki seçmeli din derslerine olan talebi ve olumlu yaklaşımı etkilemiş 

gözükmektedir.“Kuran dersini seçmek istedik, çünkü çocuklar okulda dinde çok 
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eksikler. Biz ailede ne kadar verebiliyoruz ki. Ben yazın kursa göndermeye 

çalışıyorum ama bir yerde kopuyor, ya anneannesine gidiyor ya tatile gidiyor, orda bir 

kopuş yaşanıyor.” ifadesi ile Veli 04 yazın öğrenciler tatile gittiği için yaz kurslarında 

kopmaların yaşandığı ve bu durumun yaz kurslarının amacına ulaşamamasına sebep 

olduğunu dile getirmektedir. Özellikle öğrencilerin tatil ve dinlenme beklentileri, yaz 

kurslarının verimini düşürmektedir. Veli 04’ün sözlerinden bazı ailelerin çocuklarına 

din eğitimi verme konusunda kendilerini yetersiz görmekte olduğu sonucu 

çıkmaktadır. Ayrıca Veli 04 Kur’an-ı Kerim dersi almak istemesine rağmen, okul 

idaresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile alamadığını belirtmektedir. 

 

Kuran Kursları Yetersiz 

Okulda seçmeli din derslerine olumlu yaklaşımın arkasında görülen 

sebeplerden biri de Kur’an Kurslarında ve camilerde verilen eğitimin bazı 

yönlerden yetersiz bulunmasıdır. Yaz Kur’an kurslarında ve camilerde genelde yaş 

grubu ayrımı yapılmaksızın ortak sınıfta ve kalabalık gruplar ile ders yapılmaktadır. 

Bu durum eleştirilmekte ve özellikle çocuklarının Kuran kurslarına gitmek 

istemediklerini ifade ettikleri belirtilmektedir. Konu ile ilgili Veli 06 şunları ifade 

etmektedir: 

Kalabalık olduğu için [kurslar, yaz Kuran Kursları, vb.] ona sıkıca geliyor 

çünkü oralar karma, 4 yaşındaki çocuk da 15 yaşındaki çocuk da var orada. Çocuk 

oturmak zorunda kalıyor, üç saat yerinden kıpırdatmıyorlar. Ona da hak veriyorum. 

Ben bir dönem zorlamıştım ama kalabalık olduğu için bir sınıfta 50 kişi olunca, çocuk 

haliyle gitmek istemiyor. 

Tabi okulda sınıf mevcudunun kırkın üzerinde olduğu durumlar 

yaşanmaktadır. Kur’an kurslarında özellikle yaş grubunun çok farklı ve fiziki alt 
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yapının yetersiz olması, öğrenci ve velilerin Kur’an kurslarına olumsuz yaklaşmasına 

sebep olmaktadır. Veliler din eğitiminin örgün eğitim içinde olmasını istemektedir. 

 

Din Dersleri Tek Ders Olmalı 

Din, değerler ve ahlak grubunda Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Temel Dini Bilgiler olmak üzere üç ders bulunmaktadır. Bir öğrenci bir eğitim öğretim 

yılında en fazla üç tane seçmeli ders alabilmektedir. Veliler farklı grupta dersler almak 

istediklerinden, seçmeli din derslerinden birisini seçmek durumunda 

kalabilmektedirler. Görüşmelerde seçmeli din, ahlak ve değerler grubunda bulunan üç 

dersinde önemli olduğu hatta üç dersin bir bütün şeklinde verilebileceği Veli 04 

tarafından belirtilmektedir. 

Ahlak ve Değerler grubundaki bu üç dersin seçmeli olması, bana göre bunu 

parça parça değil de tek bir bütün halinde çocuklara verseler, daha mantıklı olur. Bir 

bütün şeklinde, Peygamberimizin Hayatı olsun, Kuranı Kerim olsun, Temel Dini 

Bilgiler olsun. Parça parça olması bence mantıklı değil. 

 

Veli açısından bu dersler bir birini tamamlayan derslerdir. Öğrenci birini alıp 

diğerini almadığı zaman eksikler oluşacağından, üç dersin tek ders halinde bir bütün 

olarak verilmesinin daha faydalı olacağı dile getirilmektedir. Tek ders olduğu zaman 

üç ders arasında tercih yapmak zorunda kalınmayacaktır. 

 

Din Eğitimi Uygulamalı Olmalı 

Dinin pratik yönünden hareketle din eğitiminin uygulamalı olması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu konuda Veli 03 din derslerinin uygulamalı olması gerektiğini ifade 

ederken, eğitimin kalıcı ve etkili olması için bunun gerekli olduğunu 

vurgulanmaktadır.  
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Din dersleri hakkındaki düşüncem... Saygıdeğer hocam, bana göre her dersin 

bir işlenme yöntemi var, özel ilkeleri var. Matematik dersi işlendiği gibi Beden Eğitim 

dersi işlenmez. Beden Eğitim dersi işlendiği gibi Müzik dersi işlenmez. Her dersin 

kendine özgü ilkeleri olduğuna inanıyorum. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olsun, 

seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi olsun, Peygamberimizin Hayatı dersleri olsun, bunlar 

kuru anlatımlar şeklinde olmayıp, uygulamaya dönük, uygulamaya yönelik olursa, 

daha kalıcı ve etkili olacağını düşünüyorum. 

 

Dinin pratik yönlerinden birisi olan güzel ahlak bağlamında, seçmeli din 

derslerinin öğrencilerin ahlak eğitimi için önemli olduğu belirtilmektedir. 

 

Din Dersleri Değer Kazandırmak İçin Bir Fırsat Olarak Değerlendirilmeli 

Toplumda ahlaki, milli ve manevi değerlerin kazandırılması konusunda bir 

ihtiyaç bulunmaktadır ki bazı veliler din derslerinin çocuklarına değer kazandırması 

için bir fırsat olarak görmektedir. Bu konuda Veli 13 şunları söylüyor;“Ben milli 

manevi değerlere ağırlık verilmesini istiyorum ve bu tür çalışmaların iyi olduğunu 

düşünüyorum. Yani nesillerimiz adına, gelecek nesiller adına.” Veli 01 “Şimdi 

hocalarımız veriyor ama bu peygamber efendimizin hayatı, iman esasları falan yani 

detaylı bir şekilde veriliyor mu verilmiyor mu bilmiyorum ama güzel ahlak yani daha 

da geliştirilmeli. Daha da verilmeli diye düşünüyorum.” sözleri ile din derslerinde 

ahlak eğitimi verilmesi konusunda Veli 13’ü desteklemektedir. 

 

Ailece Dinimizi Öğreniyoruz 

Seçmeli din derslerinin öğrencilerin yanında bazı ailelerinin de dini konularda 

bilinçlenmesine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Seçmeli din derslerinde öğrenciler 

öğrendikleri konuları evde aileleri ile paylaştıklarını, bu paylaşımla birlikte velilerde 

dini konularda yeni bilgiler öğrendiklerini dile getirilmektedir. Veli 09 “Eve geldiği 
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zaman, derste gördüklerini anlatıyordu, bu böyleymiş, bu şöyleymiş diyerekten, hem 

o öğreniyordu hem de ben öğreniyordum. Davranışları daha farklı oldu.” 

Çocuğu Kur’an-ı Kerim dersini alan Veli 03 “Hocam, çocuk geliyor, bazı 

sesleri çıkarma, onu çalışırken, desteğimizi de alıyor, bizden de yararlanıyor. Biz de 

ondan bazı şeyleri öğrenmiş oluyoruz, seslerin çıkarılması bakımından.” diyerek 

Kur’an okuma konusunda çocuğunun öğrendiği bilgilerden faydalandığını ifade 

etmektedir. 

 

En Önemli Ders Kur’an-ı Kerim Dersi 

Seçmeli dersler içinde Kur’an-ı Kerim dersine karşı ilginin daha yoğun 

olduğunu görülmektedir. Seçmeli din dersleri içinde en fazla seçilen ders Kur’an-ı 

Kerim olması bu ilginin bir tezahürü olsa gerektir. Bu bağlamda seçmeli din dersleri 

içinde en faydalı görülen ders de Kur’an-ı Kerim dersi olmaktadır. Bu konuda Veli 12  

“Kur’an-ı Kerim, özellikle Kur’an-ı Kerim’in çok faydalı olduğunu düşünüyorum 

çocuğum için. Kur’an-ı Kerim’i öğrenir, geliştirir daha doğrusu. Biraz biliyorlardı ama 

geliştirmelerine yardımcı oldu.” şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. 

 

 

1.2.2. Seçmeli Din Dersleri ile İlgili Eleştiriler 

Veliler ile yapılan mülakatlarda genel anlamda din eğitimine karşı olma veya 

din eğitiminin gereksizliği ile ilgili bir veriye ulaşılmadı. Bununla birlikte din 

eğitiminin okul dışında verilmesi dolaysıyla seçmeli din derslerinin de okul 

programında yer almaması gerektiği yönünde yaklaşımlar da bulunmaktadır. 

 



99 

 

Okulda Akademik Eğitim Olmalı 

Seçmeli din derslerinin okulda yer verilmemesini düşünenlerin temel 

gerekçelerinin başında din eğitimi ihtiyacının okul dışında da karşılanabileceği, okulda 

öğrenciler için temel derslerin önemli olduğu düşüncesi gelmektedir. Bu düşüncede 

olan ve öğrencisini her hangi bir din dersi almayan Veli 10 okulun işlevini sadece 

akademik eğitim vermek şeklinde gördüğünü ifade etmektedir.  

Yazın zaten Kuran kurslarına gidiyorlar, evde aileler dini eğitimi veriyor. 

Okulda bunlara gerekli olan Fen, Matematik, İngilizce dersleridir. Diğerlerinin 

gereksiz olduğunu düşünüyorum. Temel derslerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Aile zaten bu çocuğa dini eğitimini verir, yaz kurslarına gönderir, bir şekilde elinden 

geldiği kadar öğretir dinini. 

 

Din eğitimi için sorumluluğu aileye yüklemekte, okulun böyle bir işlevinin 

olmasına gerek olmadığını savunmaktadır. Benzer düşünce de olan Veli 07, din 

derslerini genellemeden, bazı din derslerinin bireysel çaba ile öğrenilebileceği 

düşüncesindedir.“Az çok kitap okuduğu için ilgisini çeken kitaplar dini konuda 

peygamber efendimizin hayatı konusunda kitaplar okuduğu için yani göndermeyi şey 

yapmadık.” Veli 07 Hz. Muhammed’in Hayatı dersinden hareketle kendi çocuğundan 

örnek vererek, konu ile ilgili kitaplar okuduğundan bu derse ihtiyaç duymadığını ifade 

etmektedir. 

 

Okulda Din Eğitimi Başarılı Olmaz 

Okulda seçmeli din derslerinin varlığına eleştirel / olumsuz yaklaşım 

sebeplerinden biri de okulda verilen din derslerinin din eğitiminin amaçlarına 

ulaştırılmasının mümkün olamayacağı şeklinde ifade bulmaktadır. Bu gerekçede, din 

eğitiminin amacı, bireylerde dini yaşantı anlamında davranışlar meydana getirmek 

şeklinde görülmektedir. Okulda verilen din dersleri ile amaçlanan bu davranışların 
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oluşamayacağını, bu davranışların ailede kazanılacağını belirten Veli 06 kendi eğitim 

tecrübesinden örnek vererek düşüncesini temellendirmektedir.  

Bu derslerin çocuğum üzerinde bir iz bıraktığını, davranışlarını etkilediğini 

düşünmüyorum. Yani haftanın 2 saati seçmeli ders, Temel Dini Bilgiler mesela, bence, 

ben 3-6 yaş ve 7-11 yaş çocuk eğitimine gittim. Çocuk ailesinin aynası, annesi babası, 

özellikle annesi, çok vakit geçirdiği için, nasıl öğretirse, yani iki dersi 40 + 40= 80 

dakika görme ile bir şey olmuyor. İlla ki bir şey kazandırıyor ama ben mesela, 6. sınıfta 

Din hocası namaz kılmayı öğretiyor. Benim birçok tanıdığım arkadaşım var, namaz 

kılmayı bilmiyor. Onları da kınıyorum mesela. Siz nasıl öğrenmediniz, diyorum. 

 

Veli 06 din eğitiminde ailenin rolünün önemine dikkat çekerken, kendi çocuğu 

üzerinde temel dini bilgiler dersinin bir iz bırakmadığını da ifade etmektedir. Din 

eğitiminin okulda haftada iki saat ders ile mümkün olmayacağını seçmeli din 

derslerine okulda yer verilmemesine gerekçe yapılmaktadır. 

Veli 12 örneğinde olduğu gibi, okulda Kur’an-ı okumayı öğrenmenin de 

mümkün olamayacağı da gerekçe olarak gösterilebilmektedir. Veli 12 şöyle 

demektedir: 

“Evet. Kur’an-ı  okuması, …. Tabi o burada mümkün olmaz büyük ihtimalle.” 

 

Niyet Güzel Ama Uygulama! 

Seçmeli din derslerinin tamamına olmamakla birlikte özelde Kur’an-ı Kerim 

dersinin varlığına, uygulamadaki zorlukları gerekçe göstererek karşı çıkıldığı da tespit 

edilmiştir. Kur’an-ı Kerim dersinde, öğrencilerin okula Mushaf getirmeleri, kız 

öğrencilerin bu derste başörtüsü takmaları beklenmektedir. Toplumumuzda Kuran’a 

karşı saygıdan dolayı taşımada göbek üstünde tutma gibi bir takım kurallara 

uyulmasını veliler de çocuklarından beklemektedir. Uygulamada ders sırasında 

başörtüsü takma, Kur’an-ı Kerim’i taşıma gibi hususlarda problemler 
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yaşanabilmektedir. Bu konularda okul idaresi ve ders öğretmeninden çözüm 

üretmesini beklemekte olduğunu ifade eden Veli 14şunları söylüyor: 

Uygulamadan da memnun değildim yani ben uygulamadan da bir şey 

anlamıyorum mesela Çocuğa Kuran-ı Kerim taşıttırıyorduk. Kur’an-ı nasıl taşıyacak 

çocuk kocamam Kur’an-ı. Tamam, Başörtüsü koyuyordum örtünüyor şuanda bayağı 

ondada mesela bakıyorum zorlanıyor çocuk. Hani anne gelip gitmekte bana zor oluyor 

diyor. Çocuk çünkü belden aşağıya taşıyabilir biz ona o kadar çok hassasiyet 

gösteriyoruz ki onlarında göstermesi lazım. Aynı hassasiyeti öğretmeninde düşünmesi 

lazım veya idare mi artık bunu mademki seçmeli ders olarak konulmuşsa bunu 

düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum bende. Yani çocukları zorlamamaları lazım. 

Dediğim gibi nefret ettirmemeleri lazım. Yani ben imam hatipten geliyorum. 

 

Uygulama konusunda problemlere yeteri kadar ilgi gösterilmediği, bunun da 

derse karşı olumsuz yaklaşılmasına sebep olduğu belirtilmektedir. 

 

 

1.3. Din, Ahlak Ve Değerler Alanı Derslerinin Seçimi 

Veli görüşmeleri metinleri analizinde seçmeli derslerin özellikle de seçmeli din 

derslerinin tercih edilmesinde, etkili olan kişileri ve durumlar belirlemeye çalışıldı. 

Veli görüşmelerine göre ders seçiminde; aileler, öğrenciler ve okul idareleri belirleyici 

olmaktadır. 

 

 

1.3.1 Velilerin Ders Seçimde Dikkat Ettikleri Etmenler 

Çocuklar henüz bilemez, ama zorlamamak, ikna etmek lazım 

Seçmeli derslerin belirlenme sürecinde veli tercihleri etkili olmaktadır. 

Çocukların yaşları itibarı ile faydalı ve faydasızı ayırt edemeyeceğini belirten Veli 01 

“Valla çocuğun fikrini de soruyorum ama bu yaşı itibariyle daha rahat çok rahat 
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büyüdükçe bu istekleri belirginleşir diye düşünüyorum.” sözleri ile büyüdüğünde 

kendi seçer ama şimdi yönlendirmeye ihtiyacı var yaklaşımını benimsediğini ortaya 

koymaktadır.  

Veliler istedikleri derslerin alınması noktasında çocuklarını, konuşarak ikna 

etmektedirler. Veli 13, “Ben seçmeli dersi belirlerken, çocuklarıma milli ve manevi 

değerler adına ilk önce çocuklarıma oluşturduğum zeminde bunu sordum, ister misin 

diye ama bunun tabi önce güzelliğini anlattım onlara, çocuklarım da o yönde 

istediklerinden, baskı olmadan, zorlama olmadan, bunu seçtiler.” şeklindeki ifadesi, 

ikna yaklaşım ve yöntemine bir örnektir. 

Veli 02 de benzer şekilde, ancak çocuğunun kendi durumunun farkında 

olduğuna vurgu yaparak, eksiklerini bildiğini kendisinin de zorlama yapmadan, ihtiyaç 

duyulan dersleri seçtiklerini belirtiyor. “Tabi onun zaten kendisi farkındaydı yani 

zorlama yapıp da illa şu dersleri seçelim sen buna git diye o da zaten hangi derslerde 

daha düşük olduğunu biliyordu ona göre şu dersi seçelim ona göre 

değerlendiriyorduk.” 

 

Derslerin İçerikleri Bilinmiyor 

Veli ifadeleri derslerin seçiminde bilgi ve bilinç eksikliğinin varlığını 

düşündürmektedir. Seçmeli derslerin içerikleri derslerin seçiminde önemli bir 

etmendir. Çünkü hangi derste ne öğrenileceği, kazanımların ne olduğu bilindiği zaman 

seçimler bilinçli bir şekilde yapılmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli dersler ile ilgili videolar hazırlayarak bu 

videolar ile derslerin tanıtımının yapılması istenmektedir  
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Veli 03  seçmeli derslerin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmadan seçim 

yaptıklarını belirtiyorlar. Kendilerine ders içeriği ile ilgili bilgi verilmediğini söyleyen 

veli 03 kendilerinin de dersler ile ilgili araştırma yapmadıklarını, kendilerince seçim 

yaptıklarını söylüyor.  

Seçmeli derslerin içerikleri konusunda, hocam, o konuda bize pek fazla bir şey 

söylenmedi. Biz de araştırmadık. Beden Eğitimi dersinde hangi konular işlenecek, 

Peygamberimizin Hayatı dersinde hangi konular işlenecek; bu konuda çok fazla 

bilgimiz yoktu, amma kendimize göre, Peygamberimizin hayatı denilince çok da fazla 

ayrıntıyı gerek olduğunu hissetmedik. 

 

 Bu durum seçmeli derslerin bilinçsizce seçilmesine sebep olmaktadır. 

 

Derslere Takviye 

Velilerin seçmeli dersleri etüt veya eksik olunan dersleri tamamlama fırsatı 

olarak gördükleri daha önce belirtilmişti. Veliler dersleri belirlerken çocuklarının 

akademik başarısını artıracağını düşündüğü dersleri öncelikle tercih etmektedir. 

“Bilim Uygulamaları Fen dersine takviye olarak, Matematik Uygulamaları 

Matematik dersine takviye olarak.” sözleri ile Veli 04 hangi dersin hangi derse takviye 

olduğunu ve dersleri buna göre seçtiğini ifade etmektedir. 

Veli kendi eğitim hayatını da düşünerek, öğrencinin kendi başına başarmakta 

zorlanacağı ve desteğe ihtiyaç duyacağı dersleri belirleyerek buna göre tercih 

yapmaktadır. Veli 01 “Şimdi okula dilekçe veriyorum da şimdi ben lise mezunuyum 

matematik bölümü mezunuyum. Yani Türkçe derslerinden yani sosyal ağırlıklı 

derslerden her insan yani az olsa yapabiliyor. Ben matematiğe yönlendirdim. Yani 

matematiği yapmasına.” 

Derslere takviye olsun diye alınan seçmeli derslerin öğrenciler üzerinde 

olumsuz iz bıraktığı durumlar da yaşanmaktadır. Derslere takviye için temel dersler 
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ile ilişkilendirilerek yapılan seçimlerin öğrencilerde sıkılma ve bıkmalara sebep 

olduğu, kendisi açısından amacına ulaşamadığını Veli 08 şöyle ifade etmektedir:  

Aldığı temel derslere bir gibi görüyorum seçmelileri. O şekilde düşünüyorum 

ve o şekilde biliyorum. Daha fazlasını da bilmiyorum. Bu amaçla İngilizce ve 

Matematiğe de gönderdim, hani faydasını çok görmedim, aksine çocuk çok sıkıldı, 

onda da yazılılar oluyor, onda da aynı şekilde notlar oluyor. Ama hani, İngilizcede 

özellikle biraz daha kendini geliştirdi seçmeli ile beraber. Ona bağlı olabilir, 

bilmiyorum. 

 

Ders saati artıkça başarın her zaman artmayacağını veli 8’in sözlerinden 

anlaşılmaktadır. 

 

Her Şey TEOG İçin 

Öğrencilerin ortaöğretimde gidecekleri okul sekizinci sınıfta girdikleri TEOG 

sınavı ile belirlenmektedir. TEOG öğrenci ve veliler açısından önemli bir sınav. 

Özellikle Sekizinci sınıfta ders seçiminde TEOG faktörü etkili olmaktadır. Velilerin 

TEOG sınavına destek olabilecek dersleri öncelikle tercih ettikleri görülmektedir. 

Veli 03 yıllar içinde seçmeli derslerdeki değişimi TEOG sınavına 

bağlamaktadır: “Hocam bu Sekizinci Sınıfta TEOG sınavı birinci derecede seçmeli 

dersleri seçmemize etken oldu. Çocuk sınava hazırlanacak, yüksek puan alsın, 

düşüncesiyle Matematiğe öncelik verdik.”  

Veli 10 TEOG ’da sorumlu oldukları dersleri önemsediğini diğer derslerin çok 

önemli olmadığını şu cümlelerle anlatır:  

[Görsel Sanatlar dersini neden önemsiz gördüğüne ilişkin] Ben onları 

bilmiyorum yani. Gelecekte de, varsayalım TEOG sınavı. Bunların en önemli olacağı 

bu temel derslerdir. Yani bunların eğitimini iyi alırsa, görsel sanatlardan zaten TEOG 

’da bir şey sormayacaklar. Üniversite sınavında görsel sanatlarla ilgili 

sormayacaklar. Ama diğer bu ana dersler, gerçekten iyi olması lazım. 
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Sınıf Öğretmeni 

Beşinci sınıfa geçecek öğrencilerin ders belirleme süreci dördüncü sınıfın 

ikinci döneminde yapılmaktadır. İlkokulda sınıf öğretmeni öğrenci ve veliyi 

yönlendirebilmektedir. Velilerin de bir konu hakkında öncelikle danıştıkları kişiler 

sınıf öğretmenleridir. Bu bağlamda İlkokul öğretmeninin bakış açısı ders seçimine etki 

etmektedir. Sınıf öğretmenleri ders seçiminde yönlendirmede bulunabilmektedir. Bu 

konuda Veli 04 şunları söylüyor:“ Açıkçası derslerin içeriği hakkında benim bir bilgim 

yoktu. Fatma öğretmenimize(ilkokul öğretmeni) sordum, sizce hangileri diye. O Fen 

Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, yani Bilim Uygulamaları, daha iyi olur, 

dedi.”  

 

Öğretmene Göre Ders 

Ders belirlemede etkili olan unsurlardan birisi de seçmeli dersleri veren 

öğretmendir. Veliler verim alamadıkları veya tavrını, uygulamalarını beğenmedikleri 

öğretmenin dersini almak istememektedir. Bu durumu Veli 14 sözleri ile dile getirirken 

özellikle din dersi öğretmenlerinin tavırlarının önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

 …etmiştim. Karşılamıyor, yani öğretmenimiz şimdi her zaman şu anda da 

toplantısından geliyorum İngilizce dersinden çok iyi değildi ama bu sene öğretmenini 

o kadar çok sevmiş ki bu sene İngilizce süper oldu. Yani bu seçmeli bir ders ben de 

imam hatip lisesi mezunuyum. Bu gönüllü yapılan bir iş aslında çocuklara ne kadar 

dinimizi sevdirebilirsek evet Kur’an-ı Kerim ama yanında başka şekilde de vermesi 

gerekirken öğretmenimizde bu performansı göremedim. Geçen yılda çokta rast 

gelmeye çalışsam da ben ara ara okula gelmeye çalışıyorum. Okula uzak evim ama 

rast gelemedim öğretmene şikâyetimi dile kendisine getirecektim. Çocuğum dersinde 

öğretmenini sevmedi. 
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Yaz Kuran Kursları 

Kuran Kurslarına çocuğunu gönderemeyen veliler okulda din eğitimi alması 

için din dersleri tercih etmektedir. Veli 12 “Yani Kur’an-ı öğrenmelerini istediğim 

için. Kuran Kursuna göndermeye çok imkânım olmuyor.” 

Tabi bunun tersi olan durumlar da yaşanmakta. Bazı veliler de çocuğu yazın 

kuran kursuna gönderdiği için okulda seçmeli din dersini tercih etmediğini 

belirtmektedir. 

Veli 01 “Seçmedi. Onu camide imam(Kur’an-ı Kerim dersini seçmeme 

nedeni)” 

 

 

1.3.2. Velilere Göre Öğrencilerin Ders Seçiminde Dikkat Ettikleri 

Unsurlar 

Arkadaşa Göre Ders 

Çocukların yaşı ilerledikçe ders seçiminde tercih hakkını velilerinden aldığı 

görülmektedir. Öğrenciler derslerini seçerken yakın arkadaşlarının hangi dersi aldığına 

bakmaktadır. Veya yakın arkadaşlar kendi aralarında karar vererek ortak ders seçimi 

yapmaktadır. Bu durumu Veli 12 “Bir sebebi yok, çocuklar arkadaşları ile birlikte 

ortaklaşa karar aldıkları için, yani en yakın arkadaşları nereyi, hangi seçmeliyi 

seçiyorsa, oraya gittiler.” sözleri ile belirtmektedir. 

 

Puana Göre Ders 

Ders ortalamalarının Ortaöğretim Yerleştirme Puanına %30 oranında etki 

etmesi, öğrencilerin ders yükünün fazla olması, en azından seçmeli derslerde rahat 
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edebilecekleri ve yüksek not alabilecekleri dersleri seçme eğilimi göstermelerine 

sebep olmaktadır. Veli 05 önceden veli olarak etkisinin olduğu ama son zamanlarda 

çocuğunun rahat dersler istediğini, sözleri ile belirtmektedir. 

 Seçmeli dersleri kendine göre; kağıt veriyorlar, orada seçiyor, hangi şıkkı 

istiyorsa. Çocuğum seçiyor. Önceden öyleydi, bu sene değil. Biz müdahil olmuyoruz. 

Ben dedim ama, kendisi hangisini isterse, hangisi rahat olursa... çocuğum rahat olan 

dersleri istiyor. 

 

Veli 10 çocuğunun dersleri belirlerken not ve kolaylık ilkelerini dikkate 

aldığını ifade etmektedir. 

 Şimdi bir 4. sınıfta iken bize bir kağıt geldi. Kağıtla beraber seçmeli istediğiniz 

dersler diye söylediler. O kağıtlarda biz üç tane ders seçtik, gönderdik, fakat okul 

yönetiminde.... Orda seçtiğimiz dersler: Kızım Kur’an-ı Kerim seçmişti, kendisi 

öğrenmişti diye. Anne, kolay olur, dedi. Görsel sanatlar olsun, çizimim güzel, dedi. 

Diğer türlü de Zeka Oyunları olsun, dedi en azından ortalamam da yüksek olur, diye 

düşündü. 

  

Veli 08 çocuğunun not ve ortalama olayını fark ettikten sonra buna göre seçim 

yaptığını belirtmektedir. 

Şu an çocuğum iyi ki seçmeli derslere giriyor, diyemiyorum çünkü notlar, 

tekrarlar, yazılılar, yani çok önemsemedi, ciddiye almadı seçmeli seçmeli diye. Ama 

seçmeli ders de karneye not işliyor. Ondan dolayı gitti mesela asla istemedi benim 

istediğim dersleri, kendi kafasına göre olanı kendi seçti. Yani not devreye girince kolay 

dersleri seçti. 

 

1.3.3. Velilere Göre Ders Seçiminde Okul İdaresinin Etkisi 

Okul İdaresi Seçmeli Dersleri Önemsemiyor 

Seçmeli derslerin belirlenmesi ve okul içinde uygulanmasında okul idaresinin 

tavrı ve uygulamaları veli tercihini etkilemektedir. Veli 10 “Okul yönetimine ben bu 

sene gittim, hocam dedim bu sene seçtiğimiz dersler böyle böyle bunlarda da neden 

bunlar oldu, dediğimde, şey dedi, zaten önemli değil dedi. Bunların da seneye kalkma 

gibi bir durumu da zaten var, dedi.” Okul idaresinin seçmeli dersleri önemsememesi, 
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Velilerin de seçmeli derslere yeteri kadar önem vermemesine sebep olmaktadır. Bu 

durum velilerin seçmeli derslere bilinçle yaklaşmamasına sebep olabilmektedir. 

 

Hangi Menüyü Almak İstersiniz? 

Bazı okul idareleri ders seçim olayını kendileri açısından kolaylaştırarak, 

seçmeli ders uygulama yönergesine aykırı bir şekilde üçer derslik gruplar 

oluşturmaktadır. Öğrencilerden bu üçer derslik gruplardan birisini seçmesini 

istemektedir. Veli 07 okul idaresinin bu uygulamasını şu şekilde ifade etmektedir:  

Form veriyorlar Formda hangi dersler olduğu var. Gruplara ayrılmışlar fen 

matematik İngilizce üçlü gruplar halinde zaten üçlü gruplar bir grupta üç ders oluyor 

genelde on grup oluyor işte hepsini bölmüşler şu şu kimse zaten seçmemiş 5. Sınıfta 

iki kişi ya da üç kişi seçmiş o üç kişi seçtiği için sınıf çoğunluğu ya da müdür muavinin 

ayarladığı şekilde oluyor. 

 

Okulda Kargaşaya Yer Yok 

Bazı okul idareleri seçmeli dersleri sınıfça belirlemektedir. Sınıfın 

çoğunluğunun istediği dersler seçilmektedir. Bunu yaparken okul idarelerinin 

savunması; öğrencilerin seçimine göre derslerin dağıtıldığında, okulda kargaşanın 

olacağı, okulun fiziki şartlarının uygun olmadığı ve öğretmen mevcudunun yeterli 

olmadığı şeklindedir. 

Bu konuda sözleri ile Veli 04’ün ortaya koyduğu zorunlu seçmeli ders tespiti 

önemlidir.  

 Okul idaresi sınıf yeterli değil, diyor. Çocukların sürekli bir kargaşa halinde 

olmaları gerekiyor o zaman, diyor. Hani sürekli yer değiştirecekler, o sınıftan o sınıfa 

gidecekler, ama sistem yok okulda. Örneğin 5-A sınıfı şu an komple aynı dersleri 

alıyor. Seçen de seçmeyen de mecburi aynı dersi alıyor. Zorunlu seçmeli gibi olmuş. 

Okul idarelerinin bu uygulamayı yaparken öğrencinin mi yoksa kendi yararını 

mı düşünmektedir? Ülkemiz şartlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili 
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yaşanan sorunlar bilinirken, bir öğrencinin veya velinin istemediği bir dersi özellikle 

din derslerini almak zorunda kalmasının doğuracağı tahribat daha büyük olacaktır. 

Okul idaresinin zorunlu seçmeli ders uygulamasını sorgulayan Veli 06, 

öğretmen mevcudunun bu duruma sebep olduğu cevabını almaktadır.  

 Elimize form gönderiyorlar. Ne yazık ki bizim seçtiğimiz dersler değil de 

seçmediğimiz dersler geliyor. Mesela bu sene Beden Eğitimi var. Çocuğum bu soğukta 

5. ve 6. ders Beden’e çıkıyor ve hastalanıyor. Çıkma kızım, diyorum. Öğretmen sınıfa 

göndermiyormuş, ses yapıyorlar diye. Kantinde bekletiyor, kantin de soğuk 

olduğundan dolayı... çocuk Beden’de top oynamak istiyor, şey yapıyor.  

Öğretmenimize sordum, Beden Eğitim neden var? Zaten iki ders çıkıyorlar, öğretmen 

olmadığından dolayı Beden Eğitimine yönlendirmişler. Mesela bir Fransızca da var, 

demek ki Fransızca Öğretmeni yeterli değil bize de Beden dersi düştü. Bir de 

seçmediğim dersler geldi bana. Bir tek Matematik seçtiğim ders, diğeri seçmediğim 

ders, diğer ikisi.  

 

1.3.4. Velilere Göre Din Derslerinin Seçimi İle İlgili Özel Etmenler 

Veliler Din Dersini İstiyor 

Katılımcı veliler öğrencilerinin din eğitimi almasını istemektedir. Özellikle 

velilerin ders seçiminde tercihlerini din derslerinden yana yapmakta olduğu 

görülmektedir. 

Veli 14 bu tercihi şöyle dile getirmektedir 

 Bence üçünden biri fark etmez en azından birini istemiştim o kendisi benim 

tavsiyem üzerine Kur’an-ı Kerim’i seçmiş. Bence üçünden biri fark etmez En azından 

unutmasın öğrendiklerini yazın gidiyor her sene okul başlayınca ister istemez gevşiyor 

öğrendiklerini unutur diye. En azından öğrendiklerini tekrar etsin burada diye. 

 

Veli 12 din derslerini çok istediğini “Valla ben belirledim daha çok, ben çok 

istedim, çocuklar da istiyorlar yani Kur’an-ı Kerim’i, onlar da istiyorlar ama en çok da 

ben istedim.” sözleri ile belirtmektedir. 

Velilerin din dersleri içinde en çok Kur’an-ı Kerim dersini istediği 

görülmektedir. Konu ile ilgili Veli 08 şunları söylemektedir: 
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 Ben olsam Kuran’ı seçerdim dedim, yani en azından hiçbir şey yapmasa, 

okulda yani camiye gitmiyor. Dedim ya tembel bir çocuk, mesela yazın daha bir şeyler 

yapacam gibilerinden algılıyor. En azından okulda Kuran öğrenmesini isterdim yani 

hocam, ben çocuğumun Kuran öğrenmesini isterdim… 

 

Öğrenci Yapabileceği Din Dersini İstiyor 

Öğrenciler başarabileceği veya zorlanmayacağı dersleri seçmek istemekteler. 

Öğrenciler Kuran dersinde zorlanacaklarını düşündükleri için Kur’an-ı Kerim dersini 

almak istememekteler. Veli 08; 

 Elimize bir form geliyor. Formda yazıyor işte, hangi dersleri istiyorsunuz diye. 

İşte onda, bana, ilk başlarda ben müdahale ediyordum ama şu anda müdahale 

edemiyorum. Kendisi doldurdu, en kolay hangisi ona göre, görsel sanatlar. Beden 

Eğitimi, din olarak Hz. Muhammed’in Hayatı. Yine Kuran filan istemedi. Onda da 

çünkü çalışmak zorunda kalacak. Diyorum ya sorumluluk almak istemediği için. Ben 

olsam, Kur’an-ı seçmesini isterdim. 

 

Veli 02 “Yapamam dedi yani biraz kendine güveni yok o konuda.” ifadeleri bu 

durumu belirtmektedir. 

 

 

1.4. Din, Ahlak Ve Değerler Alanı Dersleri Beklentileri 

Seçmeli Din, Değerler ve Ahlak grubu derslerinden velilerin beklentilerinin ne 

olduğu ile ilgili verileri; din eğitiminden, Kur’an-ı Kerim dersinden, Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinden ve Temel Dini Bilgiler Dersinden beklentiler olmak 

üzere dört gruba ayrıldı. Özellikle veli görüşmelerinden bazı veliler ders ders 

beklentileri dile getirmek yerine genel ifadeler kullandığı için din eğitimi beklentileri 

alt başlığında topladık. Ders olarak dile getirilen beklentileri her dersin altında 

sınıflandırıldı. 
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1.4.1.Din Eğitimi Veli Beklentisi 

Üç farklı seçmeli din dersi için bazı velilerin beklentisi ortak. Bu beklenti de 

genel ifade ile çocuğunun dinini öğrenmesi şeklindedir. Dini öğrenmesi içinde Veli 05 

“Hz. Muhammed’in Hayatı dersini alırken, beklentim, her şeyi öğrenmesini istiyorum. 

Mesela ben nasıl Kur’an-ı öğrendiysem, o da öğrensin, okusun. Namaz kılmayı, her 

şeyi.” Din ile ilgili her şeyi içine kapsayacak şekilde beklentisini genellemektedir. 

Namaz kılmak gibi uygulamaya yönelik beklentilerde bulunmaktadır.  

Veliler dersleri temel dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim veya Hz. Muhammed’in 

hayatı değil de din dersi olarak düşündükleri için beklentiler de genellemektedir. “Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersini seçmesindeki etken, ben çocuğumun dinini öğrenmesini 

istedim, ahlakı öğrenmesini. Ondan sonra, temizliği öğrenmesini istedim.” Veli 09 

sözleri ile çocuğunun Hz. Muhammed dersinden beklentisini genelleyerek dinini 

örenmek şeklinde ifade ediyor. Bu bağlamda seçmeli din derslerinden veli beklentisi 

öğrencilerinin dinini bilmesi, temel ibadetlerini yapması ve Kur’an okuması şeklinde 

özetlenebilir. 

 

Ahlak da Önemli 

Din inanç, ibadet ve ahlak saç ayaklarından oluşmaktadır. Ahlak eğitimi din 

açısından önemli bir yer tutmaktadır. Din eğitiminin de önemli bir parçasını ahlak 

eğitimi oluşturmaktadır. Bu bağlamda Veli 15 önceliği ahlak eğitimine vermekte ve 

din derslerinden beklentisini sıralarken önce ahlak, sonra da temel dini bilgileri 

sıralamaktadır. 

İlk önce bence ahlak, temel dini bilgiler ve ahlak alması lazım sonrada 

Peygamber efendimizin hayatını biraz kendilerine rehber alsınlar. Tamam, Kur’an-ı 
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Kerim’de önemli ama şimdiki çocuklar onu çokta bilinçli okumuyorlar, öncelik dini 

bilgiler peygamberimizin hayatı ve Kur’an-ı Kerim diye düşünüyorum. 

 

Ahlak eğitiminin öğrencileri bilinçlendireceği, daha sonra gelecek dini bilgileri 

daha bilinçli yapmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Ne Öğrenirse Kardır 

Okulu din eğitiminde bir başlangıç olarak görüp ne öğrenilirse kardır 

yaklaşımında olan veli de bulunmaktadır. Mesela Veli 04 bu yaklaşımı benimsiyor: 

“Kuran dersinde öğrenmesini beklediğim... Yani bana göre sadece Peygamberimizin 

Hayatını öğrenmesi bile yetiyor. Zaten Kuranı öğrenmesi her şeyin başlangıcı bence. 

Yani öğrense o bile yetecek.” 

 

 

1.4.2. Kur’an-ı Kerim Dersi Veli Beklentisi 

Amaç Kur’an-ı Güzel Okumak 

Veliler dinimizin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i çocuklarının yüzünden, 

güzel bir şekilde okumasını beklemektedir. Toplumumuzda özellikle cenaze ve önemli 

gecelerde Kuran okuma geleneği yaygın olması ve Kur’an okumanın kişi ve ailesi 

açısından önemli bir kazanım olduğu düşüncesi, bazı velileri çocuklarına Kur’an 

okumayı öğretmeye yönlendirmektedir. Bu durum Kur’an dersinin daha fazla tercih 

edilmesine sebep olmaktadır. Kur’an-ı Kerim dersini seçen veliler de öğrencilerinin 

Kur’an-ı yüzünden düzgün bir şekilde okumasını öğrenmesini beklemektedir. Örneğin 

Veli 02 “Kur’an-ı Kerimi seçerken beklentimiz çocuğumun yani Kur’an-ı Kerimi 
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öğrenmesini istiyorum…”, Veli 11 “Doğru okunmasına, doğru öğrenmesine” şeklinde 

beklentilerini ifade etmektedir. 

Veliler, çocuklarının Kur’an okumayı öğrenirken kuralları bilerek tecvitli bir 

şekilde Kur’an okumasını beklemektedir. Tecvit konusunda bilgisi olan Veli 13 

Kur’an-ı Kerim dersi ile ilgili beklentilerini belirtmektedir. 

 Kur’an-ı Kerim dersi, mesela Tecvit konusuna ağırlık verilmesini istiyorum. 

Kur’an-ı  engüzel okuma şekli tecvitli olarak okuma ve kurra üzere okuyan insan sayısı 

Türkiye’de çok az. Çocukların yaşları küçük olduğu için, bu işlere daha eğimli 

olabileceklerini düşünüyorum. Kurra üzere okuyabilirseler eğer daha güzel olacağını 

düşünüyorum. 

 

Kur’an dersinde beklentileri karşılanan veli olduğu gibi karşılanmayan veli de 

bulunmaktadır. Veli 14 “Hayır karşılanmadı.(tecvitle beraber kuranı kerimi güzel 

okumasını beklemiştim.)” 

Yapılan görüşmelerde veliler Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı anlama ile 

ilgili herhangi bir beklentiden bahsetmemişlerdir. Kur’an-ı Kerim ile ilgili beklentileri 

yüzünden okuma ile sınırlandırmışlardır. 

 

1.4.3. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Veli Beklentisi 

Örnek Kişi Hz. Muhammed 

Hz. Muhammed’in hayatı dersinden veli beklentisi öğrencilerin Hz 

Muhammed’i örnek alması, O’nun gibi güzel ahlak sahibi olmasıdır. Veli 01 “Şimdi 

dini değerler dersi deyince hani peygamber efendimizin hayatı bu en çok güzel ahlak 

üzerine bir değişim olması yani benim çocuklar efendi saygılı ama yaşına göre daha 

da olgun şekle girmesini isterim.” şeklinde ifade ettiği gibi Hz. Muhammed’in hayatı 

dersi güzel ahlak ile ilişkilendirilmiştir. 
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Çocuğu Hz. Muhammed’in Hayatı dersini alan Veli 09 “Peygamber 

Efendimizin Hayatı dersini benim çocuğum aldığı için, en azından ondan ahlakı filan 

öğrendiler. Yani benim hoşuma gitti.”sözleri ile dersin amacına hizmet ettiğini dile 

getirmektedir.  

Hz. Muhammed’in hayatı dersinden O’nun yaşantısının, yani sünnetinin örnek 

alınması da beklenmektedir. Veli 08 çocuğunun kedisi ile yaptığı paylaşımlardan 

hareketle Hz. Muhammed’in hayatı dersinde sünnetleri öğrenme ve örnek alma 

beklentisinin olduğunu ve bu beklentinin karşılandığını şöyle belirtmektedir:  

Beklentilerimiz açısından, bazen mesela en azından bir şeyde anne Hz. 

Peygamber Efendimiz şöyle yaparmış, diye evde paylaşıyor. Birde bir de olsa. Mesela 

ben şu (davranış, hareket) sünnet dediğim zaman, evet anne Hz. Peygamber Efendimiz 

de böyle yaparmış, sünnet. Ondan sonra, işte, Hz. Peygamber Efendimiz şöyleymiş, 

arada bir, o tarz bir film izlediğimizde, ben bu tarz bir şey konuştuğum zaman, benimle 

paylaşımda bulunabiliyor en azından. 

 

1.4.4. Temel Dini Bilgiler Dersi Veli Beklentisi 

Çocuğumun Dinini Öğrenmesini İstiyorum 

TDB dersinden veli beklentisi öğrencilerin ibadet, inanç ve ahlak gibi İslam’ın 

temel konuları hakkında bilgi edinmesi ve öğrenmesi şeklindedir.  Veli 02 “Temel Dini 

Bilgilerde de yani bilgi dağarcığı daha da yükselsin istedik. Yani dinimizle 

ibadetimizle ilgili bütün her şeyi öğrensin istiyorum.” Özellikle ibadet vurgusu önemli, 

çünkü veliler özellikle temel dini bilgiler ve aslında diğer din derslerinde uygulamaya 

yönelik beklentileri fazla bulunmaktadır.  

Veli 12 davranış değişikliğinden bahsederken, derslerin kendi uyarılarından 

daha etkili olduğunu ifade etmektedir. 

Ya, olumlu etkisi oldu. Çocuklar üç günden fazla küs kalamıyor mesela. Temel 

dini bilgilerin o anlamda çok faydası oldu. Din kültürü dersinde de anlatılıyor gerçi 

bunlar.  Ne bileyim, bizim söylediklerimizden daha faydalı oluyor tabi ki 
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öğretmenlerin söyledikleri. Biz söylesek dinlemiyorlar ama onları dinliyorlar. O 

anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. 

 

Bunun yanında TDB dersinde beklentisinin dışında konular anlatıldığını dile 

getiren velide bulunmaktadır. Veli 13 bunlardandır:  

Ben, işin esasında, Temel Dini Bilgiler deyince, ben kendim İmam Hatip 

menşeliyim. Temel Dini Bilgiler deyince, ben İslam dinine yönelik bir çalışma 

olduğunu düşünüyordum. Ama baktım da tüm dinler ile alakalı şeyler de var bu 

müfredatın içerisinde. 

 

Esasen Temel dini bilgiler dersinin programında İslam dini dışında başka bir 

din ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Veli 13 ile görüşme okulda Kur’an-ı Kerim 

öğretmenin yaptığı program sonrasında yapıldığından zamanı verimli kullanmak için 

bu konu detaylı sorulamadı. Ama 8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin son 

ünitesi olan Dinler Ve Evrensel Öğütleri ile karıştırmış olabilir. 

1.5. Genel Değerlendirme 

 

Veliler okullarda seçmeli derslerin olmasından, akademik başarıyı artıracağı 

düşüncesi ile memnun iken, öğrencilerin ders yükünü artırması ve giriş çıkış 

saatlerinin uzamasına sebep olması nedeni ile eleştirmektedirler.  

Hiç bir veli din eğitiminin verilmesi ile ilgili olumsuz bir ifade kullanmazken, 

din eğitiminin yeri konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır. Bazı veliler din 

eğitimini çocuğun ailesinin kontrolünde alabileceğini belirterek okulu akademik 

eğitim yeri olarak görmektedirler. Bunun yanında okulda verilen din eğitimini büyük 

bir fırsat olarak gören veliler de bulunmaktadır. Din dersleri özellikle ahlaki gelişim 

açısından da veliler tarafından önemli görülmektedir. 
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Ders seçim sürecinde ilk yıllarda ailenin ilerleyen yıllarda ise çocukların etkili 

olduğu görülmektedir. Veliler ders belirleme sürecinde önceliklerinin akademik 

başarıyı artıracak dersler, ikinci önceliği ise seçmeli din dersleri olduğu görülmektedir. 

Veli görüşmelerinde bazı okullarda zorunlu seçmeli ders uygulaması yapıldığı da 

anlaşılmaktadır.  

Veliler özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde çocuklarının Kur’an-ı okumayı 

öğrenmesini beklemektedir. Diğer seçmeli din derslerinde ise temel dini bilgileri 

öğrenmeleri beklenmektedir. Velilerin çoğunluğu çocuğunun çok detaylı bir din 

eğitimi alması şeklinde değil de, genel bilgi sahibi olmasını istemektedir. 

 

2. ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde; seçmeli dersler hakkında düşünce, 

seçmeli derslerin belirlenme süreci, seçmeli din derslerinden beklentiler, seçmeli din 

derslerinin işlenişi konu başlıkları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerin bu 

konulardaki görüşleri dersi alan taraf olmaları nedeni ile önem arz etmektedir.  

Tablo 26 Katılımcı Öğrenci Bilgisi 

Case Sınıf İlçe 

Öğrenci 01 8 Mamak 

Öğrenci 02 7 Mamak 

Öğrenci 03 7 Mamak 

Öğrenci 04 7 Mamak 

Öğrenci 05 7 Mamak 

Öğrenci 06 6 Altındağ 

Öğrenci 07 6 Altındağ 

Öğrenci 08 6 Altındağ 

Öğrenci 09 6 Altındağ 

Öğrenci 10 8 Mamak 
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Öğrenci 11 7 Mamak 

Öğrenci 12 8 Mamak 

Öğrenci 13 8 Mamak 

Öğrenci 14 8 Çankaya 

Öğrenci 15 8 Çankaya 

Öğrenci 16 8 Çankaya 
 

 

2.1.Seçmeli Derslere Yaklaşım 

Hangi Dersi Seçtin? Fen mi Bilim Uygulamaları mı? 

İsimlendirmeler önemlidir. Çünkü insanlar bir şeye yükledikleri anlamı, onu 

isimlendirirken bir şekilde ifade etmektedir. Seçmeli derslere yüklenen anlam da ders 

isimleri söylenirken aslında ortaya konmaktadır. Öğrenci 11 seçtiği derslerin isimlerini 

söylerken  “Fen, yani Bilim Uygulamaları” şeklinde ifade etmektedir. Öğrenci 11’in 

bu ifadesi ile seçilen ders zorunlu ders ile ilişkilendirilerek, o dersin devamı niteliğinde 

görüldüğü anlaşılmaktadır.  

Bu durum diğer katılımcı öğrencilerde de gözlenmektedir. Seçmeli derslerin 

büyük bir kısmı özellikle seçmeli bilim uygulamaları, seçmeli matematik 

uygulamaları, seçmeli spor ve fiziki etkinlikler, seçmeli yabancı dil gibi dersler kendi 

içinde müstakil bir ders olarak değil de zorunlu olan, Fen Bilimleri, Beden Eğitimi gibi 

derslerin devamı niteliğinde görülmektedir.  Öğrenci 01 “Normal Matematik dersinde 

hangi konuları işliyorsak, onda da ayrı konuları görüyoruz. Yani [bir etüt gibi] 

tekrarlıyoruz.” sözleri ile bu durumu desteklemektedir. 
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Seçmeli Ders: Ders Tekrarı 

Ana derslerin devamı gibi görülen seçmeli dersler, öğrenciler için anlaşılmakta 

güçlük çekilen dersler için tekrar ve ders konularını pekiştirme dersleri olarak 

görülmektedir. Genelde seçmeli ders ve ilişkili olduğu zorunlu derslere aynı öğretmen 

girmektedir. Seçmeli derslerde öğrenci için ders tekrarı ve soru çözme saati 

olmaktadır. Bu durumda öğrenciler zorunlu derste gördükleri konular seçmeli 

derslerde de devam ederek, konuları pekiştirmeye ve öğrenme eksikliklerini 

gidermeye çalışmaktadır. “Okulda seçmeli derslerin olması bence iyi. Çünkü bir derste 

anladığımızı orda daha iyi anlıyoruz. Anlamadığımızı da orda tekrar edince daha da 

iyi anlıyoruz. Derslere takviye gibi oluyor.” sözleri ile Öğrenci 08, bu durumu 

belirtirken, kendisi açısından ders tekrarı şeklinde olmasının iyi olduğunu da 

vurgulamaktadır. 

Öğrenci 08’i onaylar nitelikte Öğrenci 11; “Bence faydalı yani. Mesela derste 

öğrenmediğimiz şeyi seçmelide öğreniyoruz yani, atladığımız şeyi.” ifadeleri ile derste 

eksik kalan konular için seçmeli derslerin önemini belirtmektedir. 

 “Seçmeli dersler, o kadar dersten sonra bizim rahatlamamıza yardımcı oluyor 

hem de öbür derse takviye oluyor, daha çok çalışabilmemizi sağlıyor.” Sözleri ile 

Öğrenci 5 seçmeli dersin zorunlu derse göre biraz rahat olduğunu belirtirken, yine 

derslere takviye ve etüt yönünü de belirtmektedir. 

“Bence seçmeli dersler çok iyi oluyor. Kurslar dershaneye gitmeye gerek 

kalmadı” sözleri ile Öğrenci 16 seçmeli derslerin yanında, okulda kursların yapıldığını 

da belirterek, öğrencilerin dershaneye gitmesine gerek kalmadığını vurgulamaktadır. 

Bu derslerin dershane işlevi gördüğünü belirtmektedir. 
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Soru Çözme Saati 

Öğrencilerin ders tekrarı niteliğindeki seçmeli derslerde bol bol soru çözmekte 

ve tekrar yapmakta oldukları ve bu dersleri bu şekilde değerlendirdikleri 

görülmektedir. 

Mesela Öğrenci 05 şöyle diyerek buna bir örnek sunmaktadır: “Diğer seçmeli 

derslerimiz mesela İngilizcede öğretmen işlediğimiz konular hakkında bize test 

veriyor, onları çözüyoruz ve daha rahat anlamış oluyoruz konuları.” Bir başkası, 

Öğrenci 09 ise seçmeli Bilim Uygulamaları dersinde Fen Bilimleri dersinin devamı 

niteliğinde soru çözüldüğünü belirtmektedir: “Bilim Uygulamaları Dersinde bazen 

akıllı tahtadan test çözüyoruz, bazen hoca bize soruyor, biz kalkıyoruz.” 

Öğrenci 15’de seçmeli Matematik Uygulamaları dersinde matematik dersinin 

devamı olarak soru çözüldüğünü;“İyi keyifli matematikte test çözüyoruz zaten dersten 

sonra olduğu için farklı bir şey işlemiyor aynı dersin devamı şeklinde işliyoruz 

İngilizcede de öyle. “ sözleri ile ifade etmektedir. 

 

İyi Ki Seçmeli Dersler Var 

Seçmeli derslerin etüt gibi ders tekrarı şeklinde işlenmesinden özellikle 

akademik başarıya önem veren öğrenciler memnun olmaktalar. Öğrenci 03 “Seçmeli 

dersler benim derslerime çok katkı yaptı. Bunların sayesinde zaten derslerimden çok 

iyi not alıyorum. Katkısı şöyle, yani dersleri tekrar etmiş gibi oluyoruz. Tekrar ederek 

derslerime destek oluyor.” şeklinde belirtirken seçmeli derslerin akademik başarısına 

olumlu yönde katkı sağladığını belirtmektedir. Öğrenci 16 ise seçmeli yabancı dil 

dersinin katkısından dem vurmaktadır: “İngilizce zaten ben İngilizceyi o seçmeli 

dersin sayesinde öğrendim Seyhan hoca falan onun sayesinde.”   
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Keşke Bu Dersi Seçmeseydim 

Seçmeli dersler konusunda evdeki hesabın çarşıya uymadığı durumlar da 

yaşanmıyor değildir. Derse destek olması amacıyla seçilen derslerin fayda sağlamadığı 

durumlara dair de öğrenci görüşleri mevcuttur: Öğrenci 10 “Ama pişman oldum 

seçtiğime çünkü Matematiği anlamıyordum. Seçmelide hoca sürekli soru çözüyordu, 

konu anlatımı yoktu. O yüzden hem seçmeliden düşük aldım hem normal dersimden 

düşük aldım.” sözleriyle buna bir örnektir. 

 

Bütün Dersler De Aynı Değil 

Öğrenciler tarafından seçmeli bazı dersler önemsiz olarak görülmektedir. 

Öğrenci 10 “Müzik dersini seçerken, temelden, flüt çalamadığım için seçmiştim. Bir 

de önemsiz ders olduğu için, hani, takdir teşekkür almamı etkilemez diye…” sözleri 

ile derslerin önemli-önemsiz şeklinde öğrencilerin zihinlerinde ayrıldığını 

anlatmaktadır.  

Bazı dersler öğrenciler tarafından yorulmadan yüksek not alabilecekleri ve 

dinlenecekleri dersler olarak görülmektedir: “Beden’de de işte bize güzel bir dinlenme 

oluyor. Kafayı dağıtma açısından yani.” Öğrenci 04’ün ifadesi bu durumu 

anlatmaktadır. Öğrencilerin dinlenmeleri, rahatlamaları önemli tabi, burada şu soru 

önemlidir: Bu tür derslerde öğrenciler dersin gereklerini yerine getirirken mi 

dinleniyorlar yoksa ders saatinde dersle ilgisiz işler yaparak mı? 
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2.2. Seçmeli Din Dersleri İle İlgili Öğrenci Düşünceleri 

Dinimi Öğrenmek Zorundayım 

İnsanlar inançlarını, dinlerini merak etmektedir. Ayrıca insan mensubu olduğu 

dinin ne olduğunu, kendisinden neler istediğini bilmesi kişisel bir sorumluluktur. Bu 

durumlar bireyde dini öğrenme ihtiyacı doğurmaktadır.  Bu ihtiyacı hisseden Öğrenci 

13 “ Dini ben seviyorum. Çünkü öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Önemli konular 

içeriyor. Kendi dinimizi öğrenmeliyiz.” sözleri ile bunu vurgulamaktadır. Öğrenci 

13’ün “kendi dinimiz”  ifadesinin sahiplenme içermesi ve bu sahiplenmeye bağlı 

olarak öğrenilmesi gerektiği vurgusu önem arz etmektedir.  Öğrenci 13 sözlerinin 

devamında seçmeli din derslerinin olması gerektiğini; “Bence olmalı çünkü biz İmam 

Hatip okumadığımız için Din hakkında pek bilgim yok. Ders saati 2 saat haftada. O 

yüzden 2 saat olduğu için fazla bir ilgimiz olmuyor. Ama seçmeli dersleri seçince daha 

büyük katkısı oluyor. Daha iyi öğrenmiş oluyoruz.” sözleri ile imam hatip okullarına 

gitmeyen veya gidemeyen öğrenciler için seçmeli din derslerinin program dâhilinde 

olmasının önemini belirtmiştir. “Seçmeli din derslerinin olmasını istiyorum çünkü 

dinimizi daha iyi öğreniyoruz. Dinimizde neler yaptıklarımızı şey öğreniyoruz.” 

ifadesi ile Öğrenci 09, Öğrenci 13’ü desteklemektedir. Seçmeli din derslerinin olması 

dini daha detaylı bir şekilde öğrenmek açısından önemine işaret etmektedir. Öğrenci 

09 “Dinimizde neler yaptıklarımızı” ifadeleri ile seçmeli din derslerinde dinin 

uygulama boyutunun olmasını vurgulamaktadır. 

Küçük yaşlarda Kur’an kurslarına giden Öğrenci 14 seçmeli din derslerinin 

olmasını; “bence iyi bir şey hem de dinimizi unutmamak açısından bence yararlı.” 

derken din ile ilgili bilginin canlı kalması açısından seçmeli din derslerini faydalı 

görmektedir. 
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Seçmeli din dersleri içinden Kur’an-ı Kerim dersini alan Öğrenci 12 seçmeli 

din dersleri olması hakkında;  “iyi oldu. Din derslerinin seçmeli olmasını istemeseydik 

imam hatibe giderdik.” diyerek din derslerinin İmam Hatip dışında isteğe bağlı olması 

gerektiğini, bu dersleri isteyen, ihtiyaç duyan öğrencilerin alması gerektiğini 

belirtmektedir. 

 

Dine Merak Var 

Öğrencilerin seçmeli derslere gösterdikleri ilgi ve alaka da din ile ilgili 

konularda ki merakları da önemli bir yer tutmaktadır. Merak duygusu öğrenmek için 

önemli bir basamaktır. Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde merak edilen dini konular 

görünmeyen, insanın duyuşsal algısı dışındaki âlem ve Hz. Muhammed şeklinde iki 

grupta özetlenebilmektedir. 

 Dinle ilgili, önce Peygamberin, hani, nasıl melekler görünüyor Peygambere 

gelip vahiy veriyorlar, nasıl görünüyor, büyük mü küçük mü? Çok merak ederdim. 

Küçükken, Allah’ı, tövbe haşa, ama büyük mü, gözle görebilir miyim, hani, nerde 

duruyor. 

İfadeleri ile Öğrenci 10 Allah, melek gibi duyuşsal alan dışı konular merak 

edilmektedir. Öğrenci 14’de  “Cennet Cehennem kavramlarını merak ediyorum.” 

sözleri ile cennet ve cehennemi hakkında bilgi edinmek istediğini belirtmektedir. 

Öğrenciler din ile ilgili en çok merak ettikleri diğer bir konu da Hz. 

Muhammed’dir. Öğrenci 09 “Peygamber Efendimizin döneminde olmayı, O’nun 

döneminde ne yaptıklarını, bu tarz şeyleri merak ederim.” ifadeleri ile Hz. 

Muhammed’in yaşamını merak ettiğini ifade ederken, O’na karşı bir sevgisinin olduğu 

da anlaşılmaktadır. 

Merak edilen dini konular için din derslerini fırsat olarak değerlendiren 

Öğrenci 03 “Seçmeli din derslerine ilişkin düşüncelerim; onlar da iyi, bazen genel din 
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dışında farklı konular da olabilir, farklı konular da görebiliyoruz. Bu şekilde bu dersler 

de katkıda bulunuyor.” ifadeleri ile bunu belirtmektedir. Seçmeli din derslerinin din 

kültürü ve ahlak bilgisi dersinde cevap bulunamayan veya konuşulamayan konuları 

öğrenmek için önemli bir imkân sunmaktadır. 

 

Din Dersleri Öğrencilerin Korkularını Yenmesi İçin Bir Fırsat 

Öğrencilerin yaşadığı en önemli problemlerden birisi de din ile ilişkili özellikle 

görünmeyen âlemle ilgili konularda yanlış bilgiye dayalı korkulardır. Öğrencilerin 

yaşadığı bu korkuları yenmek ve dini konularda bilinçlenmek için din dersleri önemli 

bir görevi yerine getirdiği belirtilmektedir. “Din ile ilgili merak ettiğim konular; 

mesela ben eskiden görmediğimiz varlıklar hakkında çok korkum vardı. Bu derste 

öğrendikten sonra korkum geçti. Evet, dersin bayağı bir faydası oldu.” sözleri ile 

Öğrenci 05 ifade etmektedir. Öğrenci 04 de “Din ile ilgili merak ettiğim konular 

Şeytan, ... Bunlar ile cevaplar bulabildim.” diyerek merak ettiği konulara seçmeli din 

derslerinde cevap bulduğunu ifade etmektedir.  

Din derslerinin bu işlevi aynı zamanda toplumda yaygın olan hurafe ve batıl 

inançlara öğrencilerin inanmamasını sağlayacaktır. Bu durumun devam etmesi ile 

hurafe ve batıl inançlar zamanla toplumda etkisini kaybedecektir.  

 

Seçmeli Din Dersleri Din Kültürü Dersinin Devamı 

Seçmeli din dersleri zorunlu DKAB dersinin devamı şeklinde görülmektedir. 

DKAB dersi daha kapsayıcı olarak görülürken, seçmeli din dersleri daha özel alana 

hitap ettiğini “din kültürü dersi hepsini kapsıyor ama hazreti Muhammed’in hayatı da 

bir konuya daha çok ayrıntı veriyor.” sözleri ile Öğrenci 16 ifade etmektedir. Bu 
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durumda seçmeli din derslerinde öğrenciler daha rahat olmakta ve konular daha 

ayrıntılı işlenebilmektedir. Öğrenci 05 “Seçmeli derslerde daha yavaş ilerliyoruz. 

Daha rahat oluyor.” şeklinde belirtirken kendisi açısından bu durumdan memnun 

olmaktadır. 

 

Çok Tekrar Var 

Dersler birbirinin devamı gibi olunca tekrarlarda kaçınılmaz olmaktadır. Hz. 

Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan Öğrenci 11 derslerde 

işlenen konuları karşılaştırmasını istediğimizde;  “Aynı şeyler, aynı konular.” cevabını 

vermektedir. 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersini almış olan Öğrenci 14 “Çok bir fark yok 

arada sıkıldım.” sözleri ile bu durumdan sıkıldığını belirtirken, daha sonra ki yıl 

Kur’an-ı Kerim dersini seçtiğini görmekteyiz. Dersler arası tekrar olumsuz 

karşılanmakta ve zamanla sıkılmaya, derse karşı ilgisizliğe sebep olmaktadır. 

Öğrenciler Özellikle seçmeli Temel Dini Bilgiler ve Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersleri için tekrar durumundan bahsetmektedirler. Kur’an-ı Kerim dersi ise DKAB 

dersinin tekrarı şeklinde görülmemektedir. 

8. sınıfa giden ve önceki yıllarda hep Hz. Muhammed’in hayatı dersini alan 

Öğrenci 01 “Güzel oluyor, tekrar yapıyoruz o bakımdan iyi oluyor…Seçmeli din 

dersleri tekrar oluyor.” sözleri tekrardan rahatsız olmadığını ifade etmektedir. Aynı 

öğrencinin bu yıl seçmeli din derslerinden herhangi birini almadığı görülmektedir. 
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Kur’an Dersinde Rahatlıyorum 

Kuran ı Kerim dersinin bir başka yönü ise öğrenciler de duygusal bir iz 

bırakmasıdır. Kuran dersinde Kur’an-ı okuyan bazı öğrencilerde manevi bir rahatlama 

oluşmaktadır. Öğrenci 14 “kuranı kerim dersi iyi bir ders hem Allah’ın sözlerini 

okumak insanı güzel bir duygu rahatlatıyor.” Sözleri ile Kur’an-ı Kerim dersinin bu 

yönüne dikkat çekmektedir. 

 

 

2.3. Din, Ahlak Ve Değerler Derslerinin Seçimi 

Araştırmanın önemli sorularından biri ders seçimine etki eden faktörlerin ne 

olduğu ve öğrencilerin ders seçimini nasıl yaptıkları idi. Öğrenciler ile yapılan 

mülakatlarda ders seçimini öğrenci, aile ve okul idaresi tarafından yapıldığı 

görülmektedir. 

Ders seçim dönemlerinde okul idareleri tarafından öğrencilere form 

verilmekte, bu formda öğrenci ve velisinin imzası bulunmaktadır. Formun okul idaresi 

tarafından işleme alınabilmesi için veli ve öğrencinin onaylaması gerekmektedir. 

 

2.3.1. Öğrencilere Göre Ders Seçiminde Ailenin Rolü 

Annem Ne Derse O 

Seçmeli ders tercihinde ailenin tercihleri belirleyici olabilmektedir. Aile içinde 

anne veya baba çocuğunun tercihlerini belirlemektedir. Öğrenci 10 ders seçiminin 

annesi tarafından yapıldığını “Seçmeli dersler, hocam, ben geçen sene annemin isteği 

ile ders seçmiştim.” şeklinde dile getirmektedir.  
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Tabi aileler ders seçimini yaparken benim dediğim olacak şekilde değil de ikna 

yolu veya karşılıklı konuşarak belirlemekteler. Öğrenci 11 tercihler konusunda  “Biraz 

ailem, biraz ben.” ifadeleri ile karşılıklı belirlendiğini ifade ediyor. 

Öğrenci 06’da olduğu gibi tercihler paylaşılabiliyor da. Yani üç dersten bir 

veya ikisini aile diğerini çocuk belirlemektedir. 

 Seçmeli dersleri annem ile beraber belirliyoruz. Formu eve götürüyorum, 

anneme babama diyorum. Annem mesela Hz. Muhammed’in Hayatı’nı seç, diyor. 

Babam da öyle dedi. Sonra ben de seçmeli Matematik dedim, annem de kabul etti. 

Sonra ben Seçmeli Beden, dedim. Onlar da kabul etti. Karşılıklı fikirlerimizi 

söyleyerek seçiyoruz. 

 

Ailenin Önceliği 

Öğrencilere göre aileler, din derslerini veya akademik başarıya etki edecek 

dersleri seçmektedirler. Öğrenci 03 “  Ailemin tercihlerde bir etkisi yok, ama Beden 

hariç başka bir ders istediler, ailem Matematik istediler. Sadece Beden dışında ama.” 

sözleri ile ailesinin seçmeli matematik uygulamaları dersini istediğini ifade 

etmektedir. Veli beden dersini gereksiz veya boş ders gibi görmekte ki beden dışında 

farklı bir ders alınmasını istemektedir. Veliler ile yapılan mülakatlarda da bu durum 

ön plana çıkmaktaydı. Veliler akademik başarıya etki edeceğini düşündüğü derslere 

önem vermektedir. Bu durum öğrenciler tarafından da tespit edilmektedir. 

Öğrenci 06 “Hz. Muhammed’in Hayatını seçmemin sebebi yazın da görüyoruz, 

bu sene de görüyoruz, annem de istiyor. Yazın gittiğim için, annem tekrarlamamı 

istiyor, ondan dolayı Hz. Muhammed’in Hayatını seçtik, baştan öğrenmem için.” 

sözleri ile seçmeli din derslerini ailesi tarafından istendiğini vurgulanmaktadır. 
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2.3.2.  Öğrencilere Göre Ders Seçiminde Öğrencilerin Rolü 

Dersimi Ben Seçiyorum 

Altıncı sınıf öğrencisi olan Öğrenci 06 ders seçimi ile ilgili “Benim dediklerim 

oluyor, annem de karşı çıkmıyor. Seviniyor hatta.” Sözleri ile ders seçimini, ailenin de 

desteğini alarak, kendi tercihlerini gözeterek yaptığını dile getirmektedir. 

Öğrencilerin yaşı, sınıfı ilerledikçe tercih konusunda yetkiyi almaktadırlar. 

Sekizinci sınıf öğrencisi olan Öğrenci 15, “ben kararsız bir insanım her şeyde öncelikle 

anneme danışırım çünkü annem durumumu daha iyi biliyor. Ondan sonra kendimi 

toparlar öyle karar veririm.” daha önceki yıllarda ders seçiminin de ailesinin etkin 

olduğunu ifade ederken, artık ders seçimini kendisi tarafından yapıldığını “ama bu 

sene annemin dediğini seçmedim, sadece kendim seçtim.” biçiminde ifade etmektedir. 

Özellikle ortaokulun ilk yıllarından sonra ders seçiminde öğrenci tercihleri daha ön 

plana çıktığı anlaşılmaktadır.  

Sekizinci sınıf öğrencisi Öğrenci 16 ders seçimini “Okuldan önce dilekçe aldık. 

Seçmeli dersleri ben tamamen kendim seçtim. Aileme söyledikten sonra kendi 

düşüncemi yaptım yani öyle.” Şeklinde yaptığını ifade etmektedir. Öğrenciler tek 

başlarına ders seçimini yapsalar da ailelerine bilgi vermekteler. Aileden habersiz tercih 

yapmamaktadırlar. 

Öğrenciler dersleri belirlerken derslere takviye yönü, TEOG, Kolaylık, 

yüksek not, arkadaş, ilgi ve merak gibi kriterleri dikkate almaktalar. 

 

İhtiyaca Göre Ders 

Seçmeli dersler öğrenciler tarafından eksik olunan veya kavranılmasında 

zorluk çekilen dersler için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Öğrenci 09 ders 
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seçimini “Seçerken, kötü olduğum derslere bakıyorum.” şeklinde, eksik olduğu 

derslere ağırlık verdiğini ifade etmektedir. Aynı şekilde, “İyi olmadığım derslerde 

gelişmek için seçiyorum.” diyen Öğrenci 08 de eksik olduğu dersleri daha da 

geliştirmek yönünde tercihte bulunmaktadır. 

Seçmeli ders mantığında bireyin ilgi duyduğu yönünü geliştirme olması 

gerekirken, bazı öğrencilerin başarı anlayışı sadece akademik derslerde görmekte ki 

seçmeli dersleri de bu yönde değerlendirilmektedir. Öğrenci 12 arkadaşlarının beden 

dersini seçmesini “Şimdi bazı arkadaşlar Beden felan seçiyor.” İfadeleri ile eleştirerek 

kendisinin seçmeli dersleri belirlerken kriter olarak “Dersleri takviye olarak 

belirliyorum” şeklinde belirtmektedir. İstediği derslerin gelmemesinden şikayetçi olan 

Öğrenci 04 “Beden ve Temel Dini Bilgiler yerine Matematik ve Bilim Uygulamaları 

dersini istiyordum. Tekrar için. Önceki sene biraz daha kötüydüm. Derslere takviye 

olur, diye istiyordum. Ama çoğunluk öyle istediği ben de mecburen seçmiş oldum.” 

ifadeleri ile matematik ve Fen Bilimleri dersine etkisi olacağını düşündüğü seçmeli 

dersleri almak istediğini belirtmektedir.  

 

TEOG Faktörü 

Ortaokulda öğrenim gören öğrenciler sekizinci sınıfta altı dersten iki sınava 

girmektedirler. Bu sınavdan aldıkları puanların ortalaması ve altı, yedi ve sekizinci 

sınıf başarı puanları eklenerek elde edilen puan ile gidecekleri liseler belirlenmektedir. 

Bu durumda öğrencilerin tercihlerine etki etmektedir. Öğrenci 12 ders seçiminde 

TEOG etkisini “Aslında öylesine yazıyorum arkadaşlarımla birlikte. Ben Kuran 

beklemiyordum bilim istiyordum çünkü ders TEOG var.” şeklinde ifade etmektedir. 
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Kur’an dersinin yerine Fen Bilimleri dersine takviye olması için Bilim Uygulamaları 

dersini almak istediğini dile getirmektedir. 

TEOG sınavlarına yoğun olarak hazırlanan öğrencilerden bazıları en azından 

seçmeli derslerde rahat etmek istemekteler.  Bu düşüncede olan Öğrenci 16 “8. Sınıfta 

biraz rahat seçmek istiyordum Hz Muhammed’in hayatı sevdiğim için beden ve zeka 

oyunlarını rahat olduğu için TEOG falan var diye.” ifadeleri ile bu durumu ortaya 

koymaktadır. 

 

Seçtiğim Ders Sevdiğim Ders 

Seçmeli derslerin belirlenme sürecinde öğrenciler sevdikleri ve ilgi duydukları 

dersleri ön plana çıkarmaktadırlar. Öğrenci 06 “Matematiği ise sevdiğim ders olduğu 

için seçtim.” sözleri ile ders seçiminde sevdiği dersi öncelemektedir. Aynı şekilde 

Öğrenci 16 “çünkü ben hem nasıl diyim size öbür derslerden biraz daha rahat bana 

göre kolay yani öbürlerini bilememde ben meraklı olduğum için mesela müziği de çok 

seviyorum hani dinide çok seviyorum o yüzden.” ilgi duyduğu dersleri seçtiğini ifade 

etmektedir. 

Görüşme yapıldığı yıl Matematik Uygulamaları, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Bilim Uygulamaları derslerini alan Öğrenci 07 müzik dersine ilgisi olduğunu ancak 

seçen öğrenci sayısı az olduğu için bu dersi alamadığını “Müzik dersini seçen az 

oluyor. Normal Müzik dersini aldım. Müziğe ilgim var.”  sözleriyle ifade etmektedir. 

Seçmeli din derslerinin tercih edilmesinde de derslere ve dine karşı ilgi ve sevgi 

ön plana çıkmaktadır. Seçmeli din derslerinin üçünü de alan Öğrenci 11 dersleri 

seçmesindeki sebebi “Din Kültürünü sevdiğim için, yani Allah’ı, Hazreti 

Muhammed’i…” şeklinde ifade etmektedir. Hz. Muhammed’in Hayatı dersini alan 



130 

 

Öğrenci 09 “Normalde ben hep dini şeyleri seçerim. Çünkü seviyorum Hz. 

Muhammed’in Hayatını filan. O yüzden seçiyorum Hz. Muhammed’in Hayatını.” 

Belirtirken, Öğrenci 15 “kuranı kerim dersini lisede seçerim çünkü seviyorum dini.” 

İfadeleri ile din derslerini sevdikleri için tercih ettiklerini belirtmektedir. 

Tablo 27 Öğrencilerin Sevdiği Ders İle Seçtiği Derslerin Karşılaştırılması 

Sevdiği Dersler Bu yıl Aldığı Seçmeli dersler Değer 

Unassigned Düşünme Eğitimi, Matematik, Yazma ve Yazarlı 1 

Unassigned Temel Dini Bilgiler İngilizce, Spor ve Fiziki Etkinlik 1 

Unassigned Bilim Uygulamaları, Hz. Muhmmed'in Hayatı 1 

Türkçe İngilizce, Beden Eğitimi, Temel Dini Bilgiler 1 

Matematik Türkçe İngilizce Temel Dini Bilgiler İngilizce, Spor ve Fiziki Etkinlik 1 

İngilizce Beden  Temel Dini Bilgiler İngilizce, Spor ve Fiziki Etkinlik 1 

Matematik, Beden Matematik, Hz. Muhammed'in hayatı, Beden 1 

Müzik, Beden Matematik, Hz. Muhammed'in Hayatı, Bilim Uygulamaları 1 

Bütün Dersler Matematik, Hz. Muhammed'in Hayatı, Bilim Uygulamaları 1 

Türkçe, İngilizce Düşünce Eğitimi, Müzik, Temel Dini Bilgiler 1 

Fen Din Kültürü Hz. Muhammed'in hayat, Temel dini Bilgiler, Bilim Uygulamaları 1 

Matematik, İngilizce, Fen, Din Kuran, Matematik, İngilizce 1 

Matematik, İngilizce, Fen Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran, Matematik 1 

Matematik, Sosyal Kuran, Matematik, İngilizce 1 

Matematik, Fen Kuran, Matematik, İngilizce 1 

Din, Beden, Matematik Hz. Muhammed'in Hayatı, Beden Eğitimi, Zeka Oyunları 1 

 

Öğrencilerin sevdikleri dersler ile seçtikleri dersleri karşılaştırdığımızda dört 

öğrenci dışında diğer öğrenciler sevdikleri en az bir dersin, seçmeli dersini aldıkları 

görülmektedir. 
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En İyi Ders Kolay Ders 

İlk uygulamaya konduğu 2012/2013 Eğitim Öğretim yılında Seçmeli dersler 

not ile değerlendirilmiyordu. Daha sonra seçmeli dersler not ile değerlendirilmeye 

başlandı. Seçmeli derslerin not ile değerlendirilmesi ve notların, özellikle 6,7 ve 8. 

Sınıf ortalamalarının öğrenciler açısından önemli olması, öğrencilerin seçmeli dersleri 

belirlerken yüksek not alabilecekleri, zorlanmayacakları dersleri tercih etme yönünde 

bir eğilime yönlendirmektedir. Öğrenci 10 ders seçimini gerekçeleri ile ifade ederken 

önemsiz ders ve yüksek puan vurgusu ön plana çıktığını görülmektedir. 

Müzik dersini seçerken, temelden, flüt çalamadığım için seçmiştim. Bir de 

önemsiz ders olduğu için, hani, takdir teşekkür almamı etkilemez diye. Bir de sınıf 

öğretmeni, zaten muhtemelen 100 verir diye. Çünkü iyiydi müziğim zaten. Seçmeli 

dersten düşük aldığım zaman, bir de normal dersten düşük aldığım zaman, o zaman 

takdir almam iyice düşüyor. 

 

 Aynı şekilde Öğrenci 14’de “ben 100 alabileceğim derslerden, dersi 

belirlerken anneme soruyorum ama ben belirliyorum.” kolaylık ve not eksenli 

tercihlerini belirlediğini ifade etmektedir. 

Öğrenci 05, yüksek not alacağını ve kolay olduğunu düşünerek seçtiği Temel 

Dini Bilgiler dersinde hayal kırıklığına uğradığını “Not anlamında daha yüksek not 

alabiliyoruz ama Temel Dini Bilgiler bana göre birazcık zordu. Düşük not alıyorum. 

Niye seçtiğimi bayağı düşündüm, nottan dolayı.” şeklinde ifade etmektedir. 

Muhtemelen bu öğrenci bir daha TDB dersini seçme konusunda iki kere düşünmek 

zorunda kalacak. Seçmeli dersler de verilen notlar öğrencinin derse karşı ilgisini 

belirlemektedir. Öğrenciler zorlanacağını veya yüksek not alamayacağını düşündüğü 

dersleri seçmek istememektedir. Öğrenci 16’ya Kur’an-ı Kerim dersini niçin 

seçmediğini sorduğumuzda “Dinleme ve okumayı çok seviyorum Arapça değil de” 

ifadesi ile Arapça okumanın öğrenci açısından zor değerlendirildiği anlaşılmaktadır.  
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Arkadaşlarım Nerede Ben Oradayım 

Seçmeli derslerde öğrenciler mevcut sınıfından farklı sınıfta dersleri 

almaktadırlar. Bazı öğrenciler seçmeli dersleri yakın arkadaşları ile beraber almak 

istemektedir. Bu durumda yakın arkadaşlar ortak karar alarak dersleri birlikte 

belirlemektedir. Öğrenci 10 “Biz dört arkadaşımla kararlaştırmıştık, işte, bu dersi 

seçelim diye.” ifadesi ile arkadaş grubu olarak dersleri belirlediğini ifade ederken 

sebep olarak “ bir anlamda, yalnız kalınca insan sıkılıyor seçmelide.” şeklinde 

belirtmektedir. Aynı şekilde Öğrenci 12’de ders seçiminde arkadaşlarından 

etkilendiğini “arkadaşlarıma göre belirliyorum.” ifade etmektedir. 

 

Öğretmene Göre Ders 

Ders seçimini etkileyen en önemli etmenlerden birisi de hiç şüphesiz ders 

öğretmenidir. Öğrenciler bu konuda iyi gözlemcilerdir. Ders öğretmeninin tavrı, 

öğrenciler ile diyalogu, dersi anlatış şekli ders seçimine etki etmektedir. Öğrenci 10 

“Hani, bir yandan anlamadığım dersleri anlamam için faydalı, ama ortam, hani seçmeli 

dersleri önemsemeyenler var. Hani, o yüzden çok önemli seçmeli dersleri seçmedim 

çünkü anlatamıyor hoca.” ifadesi ile farklı etmenler etki etse de öğretmenin dersi 

anlatamamasından şikâyetçidir.  

Öğretmen faktörü din derslerinde kendisini daha çok hissettirmektedir. 

Sekizinci sınıf öğrencisi Öğrenci 13 “Gitti sanırım. 5 sınıftaydı ismini bile 

tanımıyorum. Yani Hz Muhammed’in Hayatını çok severek seçmiştim. Çünkü 

Peygamberimizi tanımayı çok gerekli buluyorum. Ama işte ne bileyim öğretmenden 
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kaynaklandı.” sözleri ile öğretmenin öğrencinin severek isteyerek seçtiği derse karşı 

olumsuz tavır içinde olmasına nasıl sebep olduğunu belirtmektedir.  

Öğretmenden dolayı din derslerinin seçildiği durumlarda bulunmaktadır. 

Öğrenci 11 öğretmenin ismini vererek “Çok iyi oluyor, çünkü Ali Osman Hoca bizimle 

sohbet eder gibi, böyle çok iyi anlatıyor, masal gibi.” öğretmen ile ilgili görüşlerini 

belirtiyor. Aynı şekilde Öğrenci 16 “Hocam geçen sene bir şey getirmiştik böyle 

resmen Hazreti Muhammed’in hayatı dersinde herkes ağladı çok güzel bir ders oldu 

duygusal güzel” sözleri ile öğretmenin ders anlatımı konusunda ki memnuniyetini 

ortaya koymaktadır. Bu memnuniyetler din derslerinin seçilmesine olumlu yönde etki 

etmektedir. 

 

Dışarı Çıkmak İstiyorum 

Seçmeli ders saatini rahatlama dinlenme zamanı olarak gören öğrencilerde 

bulunmaktadır. Yukarı da bahsedildiği gibi seçmeli derslerde bazı öğrenciler çok 

yorulmadan ama yüksek not alabilecekleri dersler istemektedir. Bunun yanında 

özellikle Seçmeli Spor ve Fiziksel Etkinlikler dersi, dışarı çıkarak rahat edebilecekleri 

ders olarak görülmekte ve bu bağlamda tercih edilmektedir. Altıncı sınıf öğrencisi 

Öğrenci 06 “Dersleri seçerken düşündüğüm, spor oluyor, bize iyi oluyor. Dışarı 

çıkıyoruz.” ifadeleri ile bunu belirtiyor. Burada dışarı çıkma vurgusu önemlidir. 

 

 



134 

 

2.3.3 Öğrencilere Göre Ders Seçiminde Okul İdaresinin Rolü 

Zorunlu Seçmeli Ders 

Seçmeli derslerin belirlenmesinde önemli belirleyicilerden birinin de okul 

idareleri olduğunu öğrenci görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Bazen okul idareleri 

öğrencilerden sınıf olarak üç ders belirlemelerini veya kendilerinin belirlediği ders 

gruplarından birisini seçmelerini istemektedir. Öğrenci 03 “Seçmeli dersleri topluca 

belirledik.” sözleri ile sınıfın ortak kararı ile dersleri belirlediklerini ifade etmektedir. 

Sınıfta çoğunluk hangi dersi seçerse o dersler almaktadır. Öğrenci 04 bu durumdan 

şikâyetçi olarak “Beden ve Temel Dini Bilgiler yerine Matematik ve Bilim 

Uygulamaları dersini istiyordum. Tekrar için. Önceki sene biraz daha kötüydüm. 

Derslere takviye olur, diye istiyordum. Ama çoğunluk öyle istediği ben de mecburen 

seçmiş oldum.” sınıfın çoğunluğu istemediği için istediği dersleri alamadığını ifade 

etmektedir. TDB dersini almak isteyen Öğrenci 14 “6. Sınıfta temel dini bilgileri 

seçtim ama bizi okuma becerilerine aldılar.” sözleri ile bu dersi alamadığını, okul 

idaresinin sınıfa farklı bir ders seçtirdiğini belirtilmektedir. 

Okul idaresinin bazı dersleri sınıflara zorunlu tutmakta olduğunu “İngilizcede 

de öyle biz seçmedik okul seçti” sözleri ile Öğrenci 14 ifade etmektedir. Sekizinci sınıf 

öğrencisi olan Öğrenci 01 daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl seçmeli derslerin 

okul idaresi tarafından “Bu yıl tek geldi, [fixmenu]” şeklinde geldiğini belirtiyor. 

Alınan dersler ise Düşünme Eğitimi, Yazma ve Yazarlık ve Matematik Uygulamaları 

dersleri. Buradan Okul idaresinin TEOG sınavını gözeterek Matematik, T.C. İnkılâp 

Tarihi ve Atatürkçülük ve Türkçe derslerine takviye olmasını gözettiği 

anlaşılmaktadır. 
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Okul idarelerinin seçmeli dersleri öğrencilere zorunlu seçtirmesinin özellikle 

din dersleri açısından birçok mahsuru barındırmaktadır. Okul idarelerinin kişisel 

görüşleri ders seçimine etki edecektir. Dine karşı soğuk olanlar din derslerini az veya 

hiç seçtirmeyecektir veya tam tersi olacaktır. Bu sefer öğrenci istemediği bir dersi 

zorla almak durumunda kalacaktır. 

Farklı bir açıdan olaya yaklaşacak olursak; Her sınıftan beş şubenin olduğu bir 

sınıfta bir sınıf Kur’an-ı Kerim dersini seçtiğini düşünelim. Bu sınıf ile ilgili her türlü 

çalışma suiistimale açık olacaktır. Okulun bulunduğu bölgeye, okulun yapısına göre 

her türlü yorum yapılabilir. 

 

2.3.4 Öğrencilere Göre Ders Seçiminde Din Derslerinin Etkisi 

Dini Öğrenme Gerekliliği 

Seçmeli din derslerini tercih edilmesindeki en önemli sebebi Öğrenci 11’e 

göre; “Çünkü bu bizim dinimiz yani, seçmek zorundayız yani.” şeklinde belirterek dini 

öğrenme, bilme konusunda içsel bir zorunluluğa bağlamaktadır. Bu durum din 

derslerine öğrencileri yönlendirmektedir. DKAB dersinde göremediği veya 

derinlemesine görmek istediği dine dair konuları seçmeli din derslerinde görmek için 

bu dersler seçiliyor. Öğrenci 09 Hz Muhammed dersini seçme sebebini “Hz. 

Muhammed’in Hayatını seçerken düşüncem, Peygamber Efendimizin dönemindeki 

öğrenmediklerimizi öğrenmek.” ifade ederken DKAB dersinden daha fazlasını Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinden beklemekte ve bundan dolayı seçtiğini ifade 

etmektedir. 
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Kuran Kursu Faktörü 

Katılımcı öğrencilerin Kuran Kurslarına gitme durumları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 28  Öğrencilerin Kur'an Kursuna Gitme Durumları 

Kuran Kursuna Gitme Durumu Öğrenci Sayısı 

gitmedim 2 

arada sırada giderim 1 

giderim 1 

her yıl giderim 1 

bir ara giderdim 1 

geçen sene bütün yaz gittim 1 

bu yaz gittim 1 

geçen sene gittim bu yaz da gidecem 1 

4. sınıfta gitmiştim 1 

yazları Kuran kursuna giderim 1 

gidiyordum artık gitmiyorum 1 

iki yıl önce gittim 1 

bir yıl gittim 1 

küçükken giderdim 1 

kuran kursuna gittim 1 

 

Tablo incelendiğinde iki öğrenci hariç bütün öğrencilerin Kur’an Kursu 

geçmişi bulunmaktadır. 

Her yıl Kur’an Kursuna gittiğini ifade eden yedinci sınıf öğrencisi Öğrenci 03, 

“Kur’an-ı Kerim veya Hz. Muhammed’in Hayatını seçmek istemezdim, yani zaten 
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Kur’an-ı Kerim’e gittiğim için bir daha almayı gerek duymazdım, istemezdim.” ifadesi 

ile Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerini almak istememesini, 

Kur’an Kursuna gitmesine bağlamaktadır. 

Daha önceden Kur’an kursuna gitmiş olan ve Kur’an okumayı bilen Öğrenci 

10, yedinci sınıfta Kur’an Dersini seçme sebebini “sadece geçen sene Kur’an-ı Kerim 

seçmiştim, pekiştireyim diye” şeklinde ifade ediyor. Öğrenci 10 Kur’an Kursunda 

öğrendiklerini pekiştirmek ve unutmamak için Kur’an dersini seçtiğini belirtmektedir. 

 

2.4. Din Dersleri Öğrenci Beklentisi 

Kur’an-ı Kerim dışında diğer Seçmeli din dersleri için öğrenciler genel ifadeler 

kullanmaktadırlar. Bu noktada TDB ve Hz. Muhammed’in hayatı dersleri için dini 

öğrenme isteği, amacı ön plana çıkmaktadır. 

 

 

2.4.1. Kur’an-ı Kerim Dersi Öğrenci Beklentisi 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim dersini alan Öğrenci 13 “Din, 

Dinle ilgili daha çok ibadetlerden ahlaklardan felan bahsediliyor ve Peygamberimizin 

hayatından. Kur’an-ı Kerimde daha çok kıssalar felan var ama hani Arapça olduğu için 

daha farklı.” ifadeleri ile diğer din derslerinin de faydalı olduğunu fakat Kur’an-ı 

Kerim dersinin daha farklı olduğunu belirtmektedir. Kur’an-ı Kerim dersine 

öğrencilerin yaklaşımına da etki etmektedir. 

Kur’an dersi deyince akıllara Kur’an okuma gelmekte, ders ile ilgili 

beklentilerde bu yönde oluşmaktadır. Beklenti konusunda Öğrenci 12 “Kur’an-ı 

geliştirmek böyle hızlı okumak akışkan okumak”; Öğrenci 15 “Kur’an okuyacağız 
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diye Kur’an okumayı zaten Kur’an-ı biliyordum daha da iyi öğreneceğimi. “ şeklinde 

belirtmektedir. 

İşlerin yolunda gitmediği, beklentilere ulaşılamadığı zamanlarda 

yaşanabiliyor. Üç yıldır Kur’an-ı Kerim alan Öğrenci 12 “3 yıldır alıyorum hala 

heceleyerek okuyorum” buna dikkat çekerek, bu kadar zamanda hala Kur’an-ı istediği 

gibi okuyamadığını belirtmektedir. 

 

2.4.2 Diğer Seçmeli Din Dersleri Öğrenci Beklentisi 

Öğrenci 08  “Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde dini öğrenmeyi 

bekliyordum.” ifadeleri ile ders ile ilgili beklentiyi genellemekte buna bağlı olarak 

derse yüklenen anlamda dini öğrenmek şeklinde genel olmaktadır. 

Öğrenci 10 TDB dersi ile ilgili beklentisinde Hz. Muhammed’in Hayatını da 

dahil ederek “Peygamberlerin hayatını öğrenmeyi bekliyorum. Kader ve Kazayı 

işliyoruz şu an.” şeklinde belirtmektedir.  

Öğrencilerin seçmeli din dersleri içinde Kur’an-ı Kerim dersine daha özel bir 

anlam yüklemekte, farklı bir dil, Kur’an okumanın manevi hazzı gibi özelliklerden 

dolayı, TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerini ise genel anlamda din dersi gibi 

görmektedirler. 

 

 

2.5. Seçmeli Din Derslerinin Uygulanması 

Seçmeli din derslerinin nasıl işlendiği, memnuniyet/ memnuniyetsizlik gibi 

hususlar hakkında Öğrencilerin tecrübeleri ve düşünceleri hiç şüphesiz önemlidir. Bu 
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yönde aldığımız cevapları ders bazlı, genel din dersleri ve ders materyalleri şeklinde 

beş grupta analiz edildi. 

 

2.5.1 Kur’an-ı Kerim Dersi 

Katılımcı öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinden yapılan çalışmaların Kuran 

Okuma üzerine olduğunu belirtmektedirler. Öğrenci 12 DKAB dersi ile karşılaştırarak 

“DKAB dersinde dini konular Kur’an’da sadece Kuran okuyoruz” Kuran Dersinde 

okuma yaptıklarını belirtmektedir.  

Öğrenci görüşmelerinden anlaşıldığı üzere ders öğretmenleri Kur’an okuma 

yönünde farklı uygulamalar yapmaktadır. Öğrenci 10 sınıfta öğretmenin öğrencileri 

gruplara ayırarak ilgilendiğini belirtilmektedir.  

Sırayla okuyorduk, hoca bir sayfa filan veriyordu. Ama hani verimli bir ders 

çalışma şekli yoktu. Sürekli gelip gelip okuyorduk evde çalışıp. Hani, işte, Kur’an 

okuyanlar ayrıydı, cüz okuyanlar ayrıydı. Çok ses vardı, yani çok bir şey anladığım 

söylenemez. 

 

Öğretmen bir grupla ilgilenirken diğer grupların boş kalmasına ve gürültü 

yapmasına sebep olduğu da vurgulanmaktadır.  

Kur’an dersinde sınıf seviyesinin karışık olması önemli bir probleme sebep 

olmaktadır. Öğrenci 13 bu durumdan şikâyet ederek “Bazılar cüze geçiyor bazıları 

Kurana geçiyor onu ayırmaları gerekiyor. Sınıflar ayrı olsun yani.” şeklinde çözüm 

yolunu sunmaktadır. 

Kur’an dersindeki bu uygulamanın bir başka olumsuz tarafı öğrenci ders içinde 

5-10 dakika ancak aktif olmakta, bu da öğrencilerin sıkılmasına sebep olmaktadır. 

Öğrenci 15 “Onlar okurken ben orda bekliyor ve sıkılıyorum.” şeklinde sıkıntısından 

bahsetmektedir.  
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Kur’an-ı Niye Okuyorum 

Sekizinci sınıf öğrencisi olan ve daha önceki yıllar Kur’an dersini alan Öğrenci 

10 “Ben Arapçasını okurken, bunu niye okuyorum diye çok düşündüm. Hiçbir şey 

anlamıyorum ama niye okuyorum diye. İçeriğini anlatmadılar, Arapçasını 

okuyorduk.” ifadeleri ile Kur’an derslerinde sadece Arapça yüzünden okuma şeklinde 

yapılmasını eleştirmektedir. Öğrenci 10 Kur’an-ın anlamı üzerinde durulmasını 

beklemektedir. 

Meale yer veren ders öğretmenleri de bulunmakta olduğunu, Öğrenci 14’ün 

“Kur’an dersinde kuran veriyor hoca bize ondan belli bir yeri okutuyor bize. Sonra 

Kur’an mealini veriyor oradan da anlamlarına bakıyoruz.” ifadelerinden 

anlaşılmaktadır. 

Ders öğretmeni Arapça okunan yerlerin mealini sınıfta öğrencilerin okumasını 

sağlayarak anlam üzerinde de durmaktadır. Özellikle öğrenci yaşlarına göre talepler 

değişebilmektedir. Yaş ilerledikçe öğrencilerde anlam arayışı artmakta olduğundan bu 

bağlamda tercihler oluşmaktadır. 

 

2.5.2 Temel Dini Bilgiler Dersi 

TDB dersi, öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap bulması açısından önemli 

bir ders olarak görülmektedir. Cennet ve cehennem konularını merak eden Öğrenci 14 

TDB dersinde “merak ettiklerimle ilgili zihnimde cevap oluştu” ifadeleri ile dersin 

amacına ulaştığını belirtiyor. Benzer şekilde Öğrenci 03 “Temel Dini Bilgiler dersinde 

namazın içindeki ve dışındaki şartları bilmiyordum, onları çok iyi öğrendim. 

Peygamberimizin hayatının bir kısmını daha iyi öğrendim. İşte, görünmeyen varlıklar, 
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bilmediğim varlıklar hakkında çok iyi şeyler öğrendim. Bu kadar...” ifade ediyor. Aynı 

öğrenci ders ile ilgili “İyi ki Temel Dini Bilgiler ve Seçmeli İngilizce alıyorum, 

diyebilirim.” sözleri ile memnuniyetini ifade etmektedir. 

 

Her Sene Aynı Şeyler 

TDB dersinden memnun olmayan öğrencilerde bulunmaktadır. Öğrenci 03 ile 

aynı sınıfta yani yedinci sınıf öğrencisi olan ve Temel Dini Bilgiler ve Kur’an-ı Kerim 

derslerini daha önceki yıllar almış olan, bu yıl da Temel Dini Bilgiler dersini alan 

Öğrenci 04 “Temel Dini Bilgilerde daha önce Din Kültürü dersinde gördüğümüz 

Namazlar konusunu gördüğümüz sıkılmam söz konusu oluyor. Her sene görüyoruz.” 

sözleri ile TDB dersinde bulunan tekrarlardan şikâyetçi olmaktadır. Aynı öğrenci 

sözlerinin devamında değerlendirmesinde bulunmaktadır.  

   Seçmeli dersler ile Din Kültürü dersi anlatımında fark oluyor illa ki ama 

genelde aynı. Mesela hocaya yine aynı şeyleri soruyoruz ama normal derste biraz 

daha hızlı gidiyoruz. Seçmeli derste daha rahat oluyor, daha fazla soru çözebiliyoruz, 

konuşabiliyoruz. 

 

TDB dersi ile DKAB dersi arasında sadece dersi işleme temposunda fark 

olduğunu belirtirken, öğrencilerin sorularının da DKAB dersinden çok farklı 

olmadığını belirtmektedir. Seçmeli dersin öğrenci ve öğretmen açısından zaman ve 

rahatlık konusunda faydalı olduğunu belirtmektedir. 

Öğrenci 02 “Temel Dini Bilgiler dersini alırken, ders içeriğinde din ile ilgili 

konular olmasını bekliyordum. Beklediğim şeylerin bir kısmını alabildik. Yani çok 

konu işlemedim.” sözleri ile dersin çok dolu geçmediğini eleştirisini yapmaktadır. 
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2.5.3 Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

Tarih mi, Tema mı? 

Hz. Muhammed’in hayatı dersinin öğrenciler nezdinde bir tarih dersi gibi 

görünmekte olduğunu, öğrencilerin Hz. Muhammed’in Hayatı dersinden öğrendikleri 

ile ilgili verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed’in Hayatı dersinden 

neler öğrenildiği sorusuna, Öğrenci 01 “gittiği yerleri, yaşadığı olayları, o tarzlar 

şeyleri gördük”; Öğrenci 06 “Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını öğrendik.”; 

Öğrenci 08 “Hz. Muhammed’in Hayatını öğrendim, geçirdiği zorlukları öğrendim. Bir 

de o dönemde insanlara ayrımcılık yapıldığını öğrendim.” şeklinde cevaplar 

verilmiştir. Cevaplarda tarihsel olaylar, mekânlar ön plana çıkmaktadır. 

Bu verilerden hareketle Hz. Muhammed’in Hayatı dersi kronolojik tarih 

bilgisinin ötesinde planlanan bir ders olmasına rağmen yapılan görüşmelere göre 

uygulamada planlananın tam gerçekleşmemektedir. 

 

Görsellik İlgi Çekiyor 

Hz Muhammed’in Hayatı dersinde kullanılan görseller öğrencilerin ilgisini 

çekmektedir. Bu görseller öğrencilerin derslere karşı ilgili kalmasını sağlamaktadır. 

Öğrenci 06 “Hz. Muhammed’in Hayatının filmini izliyoruz ya öyle daha zevk 

alıyoruz.” ifadeleri ile bu durumu ortaya koymaktadır. Aynı öğrenci DKAB dersi ile 

Hz. Muhammed’in hayatı derslerini karşılaştırarak görsellikten dolayı Hz. 

Muhammed’in hayatı dersini daha çok sevdiğini “Din Kültürü dersi ile Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersini karşılaştırdığımda, Hz. Muhammed’in Hayatı dersi daha 

iyi oluyor çünkü Hz. Muhammed’in Hayatının filmini izliyoruz ya öyle daha zevk 

alıyoruz.” ifadeleri ile belirtmektedir. Aynı şekilde Öğrenci 16 “bol bol video izledik 
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ondan sonra şey okuduk sınavlar kağıt öylesine yani sözlü gibi bir şeyler dinledik.” 

sözleri ile derste öğretmenin öğrencileri fazla sıkmaması ve görselliğe yer vermesini 

olumlu karşılıyor ve “En eğlenceli en zevk aldığım. Hazreti Muhammed’in hayatı…” 

sözleri ile bunu belirtilmektedir. 

 

Tekrar Var Ama 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde DKAB dersi ile karşılaştırıldığında 

tekrarın olduğu öğrenciler tarafından belirtilmektedir. Bu tekrardan rahatsız olan ve 

olmayan öğrenci bulunmaktadır. Öğrenci 07 “Din Kültürü dersi ile 

karşılaştırdığımızda bazen tekrarlar, sıkılmalar oluyor.” sözleri ile sıkıldığını 

belirtirken; Öğrenci 09 “Din Kültürü ile karşılaştırdığımda, fazla fark olmuyor. Orda 

da tekrar Hz. Muhammed’in Hayatını öğreniyoruz, Din Kültürü dersinde de 

öğreniyoruz. Yani birbirinin tekrarı gibi ama sıkılmıyorum. Sevdiğim için 

sıkılmıyorum.” diyerek sıkılmadığını belirtmektedir.  

Derslerde öğretmenlerin anlatım şekli, kullandıkları materyal vs. öğrencilerin 

benzer konular işlerken sıkılmasını veya sıkılmamasını belirlemektedir. 

 

2.5.4 Seçmeli Din Dersleri 

Seçmeli Dersler Eğlenceli Oluyor 

Seçmeli din derslerinde özellikle TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı 

derslerinde anlatılan hikâyeler, menkıbeler, izlenilen videolar, filmler öğrencilerin 

ilgisini çekmektedir. Bu da öğrencilerin derslere karşı daha ilgili olmasını 

sağlamaktadır.  Öğrenci 08 “Dersler çok zevkli oluyor. Hoca bize böyle hikâyeler 

anlatıyor, tahtaya yazılar yazıyor, sonra bize fikrimizi soruyor. İyi oluyor.” ifadeleri 
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ile özellikle dersin işleniş şeklinin güzel olduğunu vurgulamaktadır. Öğrenci 02’de 

“Benim açımdan dersler eğlenceli geçiyor, film falan izliyoruz. Peygamberimizle 

alakalı videolar izliyoruz. Bazen not tutuyoruz.” sözleri ile belirtmektedir. 

 

2.6. Ders Kitapları 

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz olayından dolayı, ders kitaplarının dağıtımı 

2016/2017 Eğitim Öğretim yılında gecikmeli oldu. Bundan dolayı bazı okullara bu yıl 

kitaplar ya hiç gitmedi veya gecikmeli gitti.  

Görüşme yaptığımız öğrencilerden bazıları ders kitaplarını ilgi çekici 

bulduğunu ifade etmektedir. Öğrenci 05 “Ders kitabı sonradan geldiği için, ben biraz 

inceledim ama pek kullanmadık. Kitap ilgimi çekti, Din Kültürü kitabımıza benziyor, 

güzel bir kitap.” sözleri ile ders kitabından memnun olduğunu ifade etmektedir. Ders 

kitabının derste fazla kullanılmadığı da anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed’in Hayatı 

ders kitabı ile ilgili Öğrenci 06 “  Hz. Muhammed’in Hayatı ders kitabı çok güzel, 

Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor.” ile içindeki bilgilerin güzelliğinden 

bahsetmektedir. 

Ders kitapları bazı öğrenciler tarafından ilgi çekici bulunmamaktadır. Öğrenci 

12 “Ders kitabı pek ilgimi çekmedi. Ders kitabı çok boğucu bir renk yapmışlar daha 

ilgi çekici olabilir.” şeklinde düşüncelerini belirtilmektedir. Öğrenci 15 ise “Kur’an-ı 

Kerim ders kitabı ilgimi çekmiyor. Daha merak edici olmalı…” diyor.  

Ders kitaplarının içeriği konusu uzmanlık gerektirecek bir konu, ders 

öğretmenleri bu konuya daha hakimdir, fakat görsellik ve dikkat çekicilik konusunda 

ders kitaplarını kullanan hedef kitle yani öğrencilerin değerlendirmeleri dikkate 

alınmalıdır.  
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2.7. Genel Değerlendirme 

 

Öğrenciler seçmeli dersleri zorunlu dersler ile ilişkilendirerek onların devamı 

gibi görmektedirler. Öğrenciler dersleri not, derslere takviye olma, gibi durumlara göre 

değerlendirmektedirler. 

Seçmeli din dersleri hakkında öğrenciler olumlu düşünceye sahip oldukları 

görülmektedir. Dini konulara merak duyan ve dini öğrenme ihtiyacı duyan öğrenciler 

seçmeli din derslerini bir fırsat olarak görmektedirler. Din dersleri ile ilgili 

değerlendirme yapan öğrencilerden bazılar DKAB dersi ile ilişkilendirerek, tekrarların 

çok olduğuna dikkat çekmektedir. 

Ders seçiminde ailelerinin akademik başarıya destek olacak dersler ile din 

derslerini istediğini; öğrencilerin ise kolaylık, yüksek not, arkadaş çevresi, ders 

öğretmeni, sevilen ders yönlerinden ders seçimi yaptıkları görülmektedir. Öğrencilerin 

ikinci önceliğinde din dersleri olduğu görülmektedir. Öğrencilerden bazıları 

başaramam endişesi ile Kur’an-ı Kerim dersini seçmek istemediği de görülmektedir. 

Bazı okullarda öğrenciler seçmeli derslerin sınıf olarak veya zorunlu olarak alındığını 

belirtmektedirler. 

Beklentiler konusunda öğrenci ve velilerin beklentileri örtüştüğü 

görülmektedir. Öğrenciler Kur’an-ı okumayı, temel dini bilgileri ve Hz. 

Muhammed’in hayatını öğrenmeyi beklemektedirler. 

Derslerin işlenişi ile ilgili öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinde öğretmenlerin, 

kendileri ile birebir ilgilendiğini belirtmektedirler. Kur’an-ı Kerim dersinde ağırlığın 

Kur’an-ı okumaya verildiği görüşmelerden anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed’in Hayatı 
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ve Temel Dini Bilgiler derslerinde ise video izleme,  konular ile ilgili hikayeler 

anlatma şeklinde derslerin işlendiği belirtilmektedir. 

Ders kitaplarını, öğrenciler derste fazla kullanmadıklarını belirtmekle birlikte 

öğrencilerin kitapla ilgili düşünceleri bir birinden farklılık arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Öğretmenler ile yapılan görüşmelerde seçmeli din dersleri tüm yönleri ile 

değerlendirildi. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerde programın değerlendirilmesi ve 

uygulamada yaşanan problemler geniş yer aldı. 

Tablo 29 Katılımcı Öğretmen Bilgisi 

Cases Cinsiyet İlçe Eğitim Bölüm 

Öğretmenlikte 

Geçen Süre 

Öğretmen 01 Bay Altındağ Lisans İlahiyat 

11 

Öğretmen 02 Bayan Keçiören Yüksek Lisans İlahiyat 

10 

Öğretmen 03 Bay Mamak Yüksek Lisans İlahiyat 

6 

Öğretmen 04 Bay Çankaya Yüksek Lisans İlahiyat 

23 
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Öğretmen 05 Bayan Çankaya Yüksek Lisans İlahiyat 

13 

Öğretmen 06 Bay Mamak Lisans İlahiyat 

22 

Öğretmen 07 Bayan Yenimahalle Lisans İlköğretim Din Kültürü 

10 

Öğretmen 08 Bayan Yenimahalle Lisans İlköğretim Din Kültürü 

10 

Öğretmen 09 Bay Mamak Lisans İlköğretim Din Kültürü 

10 

Öğretmen 10 Bay Altındağ Lisans İlahiyat 

18 

Öğretmen 11 Bay Altındağ Yüksek Lisans İlahiyat 

27 

Öğretmen 12 Bayan Altındağ Lisans İlahiyat 

24 

Öğretmen 13 Bayan Keçiören Lisans İlahiyat 

22 

Öğretmen 14 Bayan Yenimahalle Lisans İlahiyat 

28 

Öğretmen 15 Bayan Keçiören Lisans İlahiyat 

7 

Öğretmen 16 Bayan Keçiören Lisans İlahiyat 

25 

Öğretmen 17 Bay Altındağ Lisans Eğitim Bilimleri 

6 

 

 

3.1 Okulda Seçmeli Din Derslerinin Olması Hakkında Da 

Öğretmenlerin Düşüncesi 

Seçmeli Din Ahlak ve Değerler dersleri olan Seçmeli Kur’an-ı Kerim, Seçmeli 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Seçmeli Temel Dini Bilgiler derslerinin eğitim sistemi 

içine girmesi ve okul programında yer alması ile ilgili katılımcı öğretmenlerin 

görüşlerini olumlu ve olumsuz olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. 

Öğretmen katılımcılardan sadece Öğretmen 5 seçmeli din dersleri hakkında 

bütüncül açıdan olumsuz kanaate sahipken diğer katılımcı öğretmenler seçmeli din 

dersi uygulamasına olumlu yaklaşmaktadır.  
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3.1.1 Seçmeli Din Derslerinin Okul Programında Olması İyi Oldu 

Beklenen Bir Uygulama 

Ülkemizde yaşanan sosyal ve siyasi gelişmeler ile din eğitimi konusunda bir 

beklenti içine girildiğine değinen Öğretmen 03 “Yok tabi branşımız itibariyle 

beklediğimiz şey oldu. Yani güzel bir gelişme oldu. Yani halkta da biraz en başta da 

hani gerek medyanın gerek şeyin tesiriyle biraz olumsuz propagandalar yapıldı. Ama 

zamanla alışıldı.”  sözleri ile seçmeli din derslerinin beklenen bir uygulama olduğunu 

belirtirken, ilk çıktığı dönemde yaşanan olumsuzluklara da değinmektedir. Ülkemizde 

din eğitimi öteden beri tartışılan bir konu olmuştur. Din eğitimi bağlamında 

uygulamaya konan yeni uygulama da vatandaşlar tarafından tartışılmıştır. Bu 

tartışmaların laiklik, kişisel haklar, bilimsellik gibi farklı yönleri bulunmaktadır. 

İnsanlar kendi hayat görüşlerine göre bir tavır almışlardır. Yaşanan bu olumsuz 

yaklaşımların bilinçli çıkarıldığını düşünen Öğretmen 03, bunun zamanla aşıldığını 

belirtmektedir. 

Nerden Nereye 

22 yıllık öğretmen olan Öğretmen 13, seçmeli din derslerinin çıkması ile ilgili 

“İlk çıktığında çok çok çok sevindim. Yani bu okulda biz namaz kılmaya izin 

verilmiyordu. Tuvalet arası bilmem ne iken okulda Allah’ın kelamını öğretmek benim 

için çok büyük bir şeref. “ ifadeleri ile duygu ve düşüncelerini belirtirken, seçmeli 

derslere girmenin kendisini çok mutlu ettiğini  “Çok büyük. Yani çok büyük aşka 

girdim ben. Ne kadar yorulsam da çok severek hala giriyorum. Seçmeli dersin, o dersi 

seçen öğrenciler benim için özeldir.” sözleriyle belirtmektedir. Öğretmen 13 gibi 

mesleki kıdemi çok olan Öğretmen 16 sözleri ile memnuniyetini belirtmektedir.  
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[Seçmeli dersler 2012’de çıkarken] Çok sevindim, Rabbime şükürler olsun, 

mesela ben şimdi mescitte ders yaparken, okyanustaki balık gibi oluyorum. Başımı bile 

örtemiyordum. Şimdi bağıra bağıra Kur’an okuyorum. Bana din sınıfı bile 

vermiyorlardı. Ben bahçede, kütüphanede, ara yerlerde ders yaptım. Yani 17 yıl 

Bursa’da bir okulda öyle şeyler yaşadım ki şimdi çok iyi bence … 

 

Geçmiş yıllarda kendi derslerini yani DKAB dersini rahat bir şekilde 

veremezken şimdi fazlasını okulda vermek Öğretmen 13 ve Öğretmen 16’yı çok mutlu 

ettiği anlaşılmaktadır. Öğretmenler geçmişte bireysel anlamda yaşadıkları 

olumsuzluklardan, özellikle iki öğretmenin de bayan olması ve belli dönemlerde kılık 

kıyafet ile ilgili yaşanan olumsuzluklar ibadetleri yerine getirmedeki sıkıntılar 

düşünüldüğünde, yeni uygulama onlar için devrim niteliğinde görülmektedir. 

 

DKAB Dersi Yeterli Değil 

Ülkemizde İlkokul 4. Sınıftan başlayarak ortaöğretim son sınıfa kadar zorunlu 

DKAB dersleri bulunmaktadır. DKAB dersi din eğitimi bağlamında bazı öğretmenler 

tarafından yeterli görülmemektedir. “Kültür ve Ahlak ağırlıklı ama bu işi gerçekten 

isteyen çok insan da var ciddi bir talep de var Din Kültürü dersine bunun karşılanması 

içeriğinin de dolu manada verilmesi için de böyle ayrı bir ders” yine “Yani bir ihtiyaç 

vardı açıkçası. Çünkü yani Din Kültürü içeriğini biliyoruz. Bazı üniteler dolu zaman 

yetişmiyor. Bazı konularda gerçekten yetersiz kalıyor. Bunun tamamlanması adına 

insanlar da beklentileri vardı.” sözleri ile bu duruma değinen Öğretmen 09, din eğitimi 

ihtiyacının DKAB dersi ile karşılanamadığını özellikle belirtmektedir. Bu talep DKAB 

dersinde karşılanamadığı için ayrı derslere ihtiyaç duyulmakta bu bağlamda seçmeli 

din derslerin okul programında olması din eğitimi ihtiyacının karşılanması adına 

önemli bir değişikliktir. Çankaya İlçesinde çalışan Öğretmen 04, din eğitimi ihtiyacı 

bağlamında, seçmeli din derslerine toplumsal talebin olduğunu “…Şu anda da öyle. Ki 
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bizim öğrencilere de baktığımızda bu dersleri seçenler bir sonrakini bir daha seçiyor. 

Bir sonraki yıl bir daha seçiyorlar. Belli yoğunluk oluşuyor yetişemiyoruz.” sözleri ile 

belirtmektedir. Seçmeli din derslerine toplumsal bir talebin olduğu bir gerçektir. 

Öğretmen 04’ün bahsettiği yetişilmeyecek kadar bir talep var mı? Öğretmen 04’ün 

ifadelerinde biraz abartı bulunmakta olduğu mülakat yapıldığı zaman (Eylül 2017) 

düşünüldüğünde anlaşılmaktadır. 

 

Din eğitimi İçin Diyanet Yetersiz Kalıyor 

Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da din eğitimi verilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen din eğitiminin ulaştığı kesim bağlamında 

okul kadar kapsayıcı olmadığını Öğretmen 17 “Kapsam açısından diyanetin yapması 

pek kapsayıcı olmuyor bütün herkese ulaşamıyor. Okullarda almak isteyen alıyor. 

Okullarda olması önemli. Herkesin diyanete gitme uğrama şansı olmuyor.” sözleri ile 

belirtirken,okulda verilen din eğitimi daha kapsayıcı olduğunu 

vurgulanmaktadır.  Okulda verilen eğitim zaman, mekan ve güven yönleri ile veliler 

tarafından daha ön plana çıkarılmaktadır. Katılımcı öğretmenler  tarafından 

vurgulanan bu durum seçmeli din derslerini ön plana çıkarmaktadır. 

Okulda verilen din eğitimine farklı görüş ve anlayışta ki velilerde çocuklarını 

din derslerine gönderebilmektedir. Bu bağlamda  Öğretmen 04 “Okulda edindiğimiz 

kanaat ki yıllardır uygulanıyor bu yani bazı veli profillerine baktığımızda yani dine 

karşı biraz mesafeli olan velilerimizde bile çocuklarını bu derslere gönderme temayülü 

oluyor.” ifadelerinde bulunmaktadır. 
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Seçmeli Din Dersleri Bir Fırsat 

Ailelerin dini bilgisi ve ilgisi bir birinden farlı düzeydedir. Bazı aileler veya 

ortamlarda dine karşı bir merak, ilgi olmayabilmektedir. Böyle bir ortamda yetişen ve 

dine karşı merakı olan bir çocuğun gözü ile seçmeli din derslerine yaklaşan Öğretmen 

12 şu açıklamada bulunmaktadır: 

 Değişim olmalı bence de olmalı yani bir çok derste seçmeli var bizim 

alanımızda da olmalı sadece kendi çevremiz açısından düşünmememiz lazım çünkü 

bazı çevrelerde belki de çocuklara tam bir dini eğitim aileden de dinleyebilir. Ya da 

kendisi şöyle yani az çok diyebilir de çocuk meraklıysa ama ailenin buna merakı yoksa 

yani gerekli ölçüde aileden bilgi alamayabilir öğrenci. O yüzden de seçmeli ders bence 

çocuğun ilgisine göre gayet mantıklı. Yani benim için bir sorun yok. 

 

 Çocukta din ile ilgili oluşacak merakın karşılanması noktasında seçmeli din 

derslerinin olmasının gerektiği belirtilmektedir. Okulda seçmeli din dersleri ile isteyen 

öğrencilerin dini ilgi ve meraklarının karşılanması, çocukları kötü amaçlı dernek, vakıf 

adı altında örgütlerin kucağına düşmesine engel olacaktır. 

Okulda verilen seçmeli dersleri “Belki bu çocuklar bir daha hiç hayatta 

karşılaşmayacak. Hani fen okuyacak.” sözleri ile öğrenciler için büyük bir fırsat olarak 

gören Öğretmen 13, kendisi için bu derslerin amacının din anlayışı kazandırma ve dini 

sevdirme olduğunu, seçmeli din derslerini de bu şekilde gördüğünü belirtiyor.  

Ben müfredatı takip etmiyorum. Seçmeli derste bunu söyleyeyim. Suç mu değil 

mi bilmiyorum ama etmiyorum. Ben onlarda o bilinci oluşturmak temel dini bilgilerde 

oturup o kitaptaki müfredatı vermiyorum. Ben onlara bir dinin temel duygusunu 

oturtturmaya çalışıyorum veya sevdirmeye çalışıyorum. Hz Muhammed’in hayatını, 

peygamberimizin hayatını anlatmaktan ziyade bu sene girmiyorum ama ben onu 

anlamak onu tanımak onun ruhunu anlamakla olacağını düşünerek hadisler üzerinden 

ders işlerim. Ben kendi müfredatımı kendim oluşturuyorum. 

 

Seçmeli din derslerinde öğrencilere dini sevdirme ve anlayış kazandırmanın 

birincil hedef ve bu derslerin bunun için fırsat olarak görülmesi önemli ve olması 

gereken bir durumdur. 
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Uygulamalı Din Eğitim 

DKAB dersi formatı gereği uygulama yönü eksik kalmış ve hep tartışılmıştır. 

Seçmeli din dersleri ile birlikte din eğitimine geçilmiş ve böylece seçmeli din 

derslerinde uygulama yapılabilmesi daha kolay olmuştur. Çünkü bu derslere gelen 

öğrenci isteyerek ve öğrenmek için geliyor. Öğretmen 01 bu durumu “Seçmeli 

derslerin olmasını güzel karşılıyorum. Ama biraz daha içeriğinin genişletilip 

öğrencilere daha çünkü buraya gelen öğrenciler kendi isteğiyle geldiği için onlara biraz 

daha ne diyelim fazla bilgi ve uygulamada daha geniş imkânlar sunabiliriz diye 

düşünüyorum.” sözleri ile belirtmektedir. Seçmeli din dersleri uygulama ağırlıklı din 

eğitimi için bir fırsat olarak görülmektedir. Seçmeli din dersleri öğrencilere din eğitimi 

bağlamında uygulama yapma, daha geniş dini bilgi vermek için büyük bir fırsat olduğu 

belirtilmektedir. 

 

3.1.2.Okulda Seçmeli Din Derslerine İhtiyaç Yok 

Seçmeli din derslerine ihtiyaç olmadığı düşüncesinin temel dayanağı, DKAB 

dersinde zaten bu bilgilerin verildiği düşüncesidir. DKAB dersi içerik olarak Seçmeli 

din derslerini, Kur’an-ı Kerim hariç, kapsadığı düşünülmekte, okulda programın içine 

ayrıca bu derslerin bırakılması öğrenci ve öğretmenlere artı yük getirdiği şeklinde 

görülmektedir. Öğretmen 05 bu durumu savunmaktadır: 

Şimdi seçmeli derslerin çıkmasını açıkçası hani bir Din Kültürü öğretmeninin 

böyle demesi herkesi şaşırtabilir ama seçmeli dersler nasıl desem zaten Din 

Kültürünün bir parçasını onlar veriyor. Biz zaten onu 4. Sınıftan beri öğrencilere Hz 

Muhammed’in Hayatını, Temel Dini Bilgileri bölünmüş işte namazları abdest namazı 

veriyorduk. Şimdi öğrenciler açısından şöyle düşünüyorum. Farklı bir şey olmadı. 
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 İlk çıktığında da aynı düşünce de olan öğretmen, zamanın kendisini haklı 

çıkardığını, seçmeli din derslerinin zaten DKAB dersi içinde olduğunu ve öğrencilere 

bu dersleri seçmesini gerektirecek farklı bir durum sunmadığını belirtmektedir. 

Seçmeli din derslerine olumlu yaklaşan Öğretmen 10’da dört yıllık tecrübede 

seçmeli din derslerinin amacına hizmet edemediğini “Okullarda sağlıklı ve yeteri 

kadar ya şu aşamada bu derslerin verilebileceğini düşünmüyorum. Verilemediğini 

görüyorum. Böyle yaptım oldu yarım yamalak işte iyi kötüde var ama içi boş gibi 

yapınca dinin ya da dinle ilgili derslerin itibarı düşmüş oluyor. İmaj zedelenmesi söz 

konusu.” ifade etmektedir. 

Öğretmen 11’de bu durumlara dikkat çekerek, seçmeli din dersleri üzerine 

iyice düşünülmesi gerektiğini “Din Kültürü dersinin zorunlu olmasını ben gayet 

mantıklı, makul olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Kur’an-ı Kerim olabilir, ama 

diğer derslerin gerekli olup olmadığı tartışılmalı, çok iyi tartışılmalı.”  sözleri ile 

belirtmektedir. Öğretmen 11 Kur’an-ı Kerim dışında diğer derslere olumlu 

yaklaşmamaktadır. 

Öğretmen 11 din derslerinin, ders saatinin artırılması ile öğrencilerin dindar 

olamayacağını, ifadeleri ile belirtmektedir.  

Yani, çok ayrı, böyle, din eğitimi felsefesi ile İslam felsefesi ile eğitim mantığı 

açısından, bunu hocalar daha iyi bilir, ... şayet bu programdan beklenilen amaç 

olsaydı, bütün hocaların çocukları beş vakit namaz ve en dürüst çocuklar olurdu. Yani 

çocuklar daha çok öğrenince, daha çok program yükleyince daha dindar filan 

olmuyor. Olmayacağını düşünüyorum. Biz kendi çocuklarımızdan biliyoruz. 

 

Kendi yaşam tecrübesinden hareket ile çok bilgi yükleme ile dindarlık arasında 

mantıklı bir ilişkinin olmadığını belirterek, bu yönde de seçmeli dersleri 

eleştirmektedir. 
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Diyanet işleri Başkanlığının geniş kitleye seslenemediği için seçmeli din 

derslerinin bir fırsat olarak görüldüğünden bahsedilmişti. Bu düşüncenin tersini 

savunan Öğretmen 05 ifadeleri ile din eğitimi için okulun uygun olmadığını bunun 

DİB veya sivil dernekler aracılığı ile yapılması gerektiğini savunmaktadır.  

Bence zaten Diyanet bunu yapıyor aslında. İsteyenler oraya gidebilir. Yani 

bunu illa okula sokup da bu şekilde vermenin bence yani bir anlamı yok. Konsept 

olarak okula müsait değil. Siz oturup altı ders mesela manevi olarak mesela bir şeye 

hazırlanacaksanız o yok. Öğrencilerde not kaygısı var zaten. Gelip o dersi hani nasıl 

desem biraz şey bunlar zaten isteyenler gönderiyorlar sivillere veya diyanete. 

Çocuğunun din eğitimi almasını isteyen veliler bir şekilde bunu karşıladığını, 

okulda bunu yaparak artı yük çıkarmaya gerek olmadığı belirtilmektedir.  

 

 

3.2. Seçmeli Din, Ahlak Ve Değerler Dersler İle İlgili Değerlendirme 

Seçmeli din, değerler ve ahlak derslerinin genel yapısı bu bölümde 

değerlendirilecektir. 

Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler dersleri, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 

Hayatı ve Temel Dini Bilgiler olmak üzere üç derse ayrılmıştır. Bu üç ders seçmeli din 

derslerini oluşturmaktadır. Üç ders yapısı ile ilgili öğretmenlerin görüşleri farklılık 

göstermektedir. Bu yapıyı uygun gören veya daha farklı yapı ön gören öğretmenler 

bulunmaktadır. 

3.2.1 Seçmeli Din Derslerinin Ders Yapısı 

Seçmeli din derslerinin yapısından kastedilen, üç farklı ders şeklinde 

ayrılmasıdır. Bu yapının işlevselliği öğretmen katılımcıların görüşleri çerçevesinde 

analiz edilmiştir. 



155 

 

 

3.2.1.1Seçmeli Din Derslerinin Ders Yapısı Uygun 

Toplumda din(İslam) deyince insanların aklına Kur’an, ibadetler ve Hz. 

Muhammed gelmekte ve ders ayrımının da buna göre yapılmasının uygun olduğu 

düşünülmektedir. Bu üçlü yapı ile ilgili Öğretmen 10 şu ifadelerde bulmaktadır: 

Doğru. Bu ayrım doğru diye biliyorum. Yani din ile ilgili bilgiler temel dini 

bilgilerdir. Peygamberin hayatı, örnek hayatını incelemek için Hz Muhammed’in 

Hayatı veya işte staj süresinde öğrenme okuma pratiği yapmak Kur’an-ı Kerim bu 

ortalama olarak bence doğru. 

 

Öğretmen 10, üçlü ders ayrımın dini öğrenme açısından uygun olduğunu 

belirtmektedir. TDB dersi dini öğrenme, Hz Muhammed’in Hayatı dersi örnek hayat 

ve uygulamaları görme ve Kur’an-ı Kerim dersi ise Kur’an okuma şeklinde dersler 

öğretmen tarafından anlamlandırılmıştır. Bu anlamlandırmanın toplumun din 

anlayışını yansıttığı belirtilmektedir. 

 

3.2.1.2. Seçmeli Din Derslerinin Ders Yapısı Farklı Yapıda Olabilir 

Ders yapısı konusunda farklı düşünceler de bulunmaktadır. 

 

Üç Ders Yerine Tek Ders 

Ders ayrımının doğru olmadığı, üç ders ayrımının gereksiz olduğu gibi 

düşünceleri savunan öğretmenler de bulunmaktadır. Öğretmen 11, içerik yönünden 

dersleri değerlendirmekte, Kur’an-ı Kerim dışında diğer derslerin tekrarlardan 

oluştuğu belirtilmektedir.  

Seçmeliler içerisinde 3 tane 4 tane seçmeli ders çıkaracağına, Hz. 

Muhammed’in Hayatı, %30 tekrar diyoruz amma belki de %50 tekrar göreceksiniz. 
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Hz. Muhammed’in Hayatı, bir şekilde Din Kültüründe var. Temel Dini Bilgiler, yine 

içeriği belli oranda, en az %30-40, Temel Dini Bilgiler’ in içeriği de Din Kültürü 

sürecinde var. Geriye bir tek Kur’an-ı Kerim kalıyor. Kur’an-ı Kerim ile bu milletin, 

bu toplumun bağı çok daha sıkı. 

 

Seçmeli din derslerinde Kur’an-ı Kerim dışında diğer derslerde tekrarların çok 

olduğu tespiti katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmı tarafından yapılmaktadır. Bu 

konu içerik kısmında daha detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. Seçmeli ders yapısı 

bağlamında yapılan analizde Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler 

derslerine ihtiyaç olup olmadığı konusunda katılımcılar farklı düşünmektedir. Bu 

konuda bazı katılımcıların hala zihinlerinde net bir tablo oluşmamıştır; ikilik 

yaşamaktadırlar. Örneğin Öğretmen 02 ifadelerinde   Öğretmen TDB ve Hz 

Muhammed’in Hayatı derslerini DKAB dersinin açığını kapatması adına gerekli 

görürken, tekrarlardan dolayı bu derslere ihtiyaç olmadığını savunmaktadır. Çözümü 

TDB ve Hz Muhammed’in Hayatı derslerinin içeriğini DKAB ve Kur’an-ı Kerim 

derslerine kaydırmakta görmektedir;  

Temel Dini Bilgiler ve Hz Muhammed’in Hayatı somut bilgi veren konular işe 

yarıyor. Öğreniyorlar. Kullanıyorlar. Din Kültüründe açık kalan boşlukları 

dolduruyorlar. Birinde edinemediklerini birinde ediniyorlar. Tekrar oluyor. O açıdan 

faydalı oluyor ama bildikleri ezber bilgilerde sıkıntı oluyor. Temel Dini Bilgilerin ayrı 

bir ders olarak verilmesine bence çok gerek yok. Bence Hz Muhammed’in Hayatına 

da ayrı bir ders olarak çok gerek yok onun yerine Din Kültürü Programı ona göre 

düzenlenir eğer o ders saati kullanılacaksa Kur’an’a kaydırılabilir. 

 

 

TDB ve Hz Muhammed’in Hayatı dersleri Birleştirilmeli 

Öğretmen 01 ise daha farklı yaklaşarak Hz Muhammed’in Hayatı ve TDB 

derslerinin birleştirilerek tek ders şeklinde verilmesi durumunda daha etkili olacağını 

savunmaktadır. Böylece TDB dersindeki teorik bilgi Hz Muhammed’in Hayatı dersi 

ile birlikte pratik kazanabileceği ileri sürülmektedir. 
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 Temel Dini Bilgiler, Hz Muhammed’in hayatı iç içe verilse belki daha iyi 

olabilir çünkü Temel Dini Bilgilerde her şey öğrencinin çok fazla ilgisini çekmiyor. 

Hani çok fazla ne diyelim şey kalıyor somut kalıyor şey soyut kalıyor kavramlar yani 

formül gibi algılanıyor. Onun için öğrencinin çok fazla ilgisini çekmiyor. Bunun biraz 

daha fazla Hz. Muhammed’in hayatıyla birleştirilip öğrencinin daha çok yaşantısına 

indirgenebilir. 

Hz Muhammed’in Hayatı dersi ile TDB derslerinin birleştirilmesi hususunda 

Öğretmen 17, Öğretmen 01 ile benzer düşüncelere sahiptir. Öğretmen 17 ise Hz 

Muhammed’in Hayatı dersinin basit kaldığını düşünmektedir.  

Ya içeriğe şu anda girmeyeyim ama Kur’an-ı Kerim’in ayrı bir ders olması 

önemli güzel olumlu ama Hz. Muhammed’in hayatı ile temel dini bilgiler dersinin üç 

dönemde de her halde de birleştirilebilir. Daha iyi olabilir. Çünkü Hz. Muhammed’in 

hayatında böyle çok hafif konularla anlatılıyor. 

 

3.2.2. Seçmeli Din Dersleri 

Öğretmen mülakat verilerinden, seçmeli din derslerini oluşturan Kur’an-ı 

Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri ile ilgili 

öğretmenlerin bakış açıları analiz edildi. 

 

3.2.2.1. Kur’an-ı Kerim Dersi 

En Önemli Ders Kur’an-ı Kerim 

Seçmeli din dersleri içinde katılımcı öğretmenler tarafından en çok önemsenen 

dersin Kur’an-ı Kerim olduğu yapılan görüşmeler sonucundan 

anlaşılmaktadır.  Görüşme yaptığımız 17 öğretmenden 10’u en önemli ders olarak 

Kur’an-ı Kerim dersini görmektedir. Öğretmen 13; “Yani sonuçta dersimize koşarak 

gidiyoruz. İçeri girdiğimizde hepsinden zevk alıyorum. Sadece Kur’an-ı Kerim 

dersleri en önemsediğim fakat en çok yorulduğumuz en çok zorlandığımız …” 
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ifadeleri ile Kur’an-ı Kerim dersini önemsediğini ve bu dersi vermekten zevk aldığını 

ifade etmektedirler. 

Öğretmen 08 Kur’an-ı Kerim dersinin çocukların Kur’an okumayı 

öğrenmelerinin, yaz tatillerini değerlendirmeleri açısından önemine değmektedir.  

Valla ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Kur’an-ı Kerim 

için, hatta Kur’an-ı Kerim’in bile zorunlu olabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu: 

Çünkü çocuklar yaz tatili boyunca mesela Kur’an kurslarına gidiyorlar. Ama mesela 

çocuk şey diyor. Tam geçecem Kur’an-ı Kerim Dersine okul başladı. Daha cüzdeyken 

okul başladı felan diye hani böyle tam o da sürekli böyle her yaz  aynı şeyi yaşadıkları 

için bıkkınlık oluyor ve geçmeden çocuk öğrenmeden işte belli bir yaşa  sonra 

mecburen ne yapıyor bu sefer hiç öğrenmeden hayatını devam ettiriyor gibi bir 

şey.  Ama şu an hani geldiği zaman biz Allaha şükür o konularda sıkıntı yaşamıyoruz. 

 

 Yazın eksik kalan öğrenmeler okulda alınan Kur’an-ı Kerim dersi ile 

tamamlanmaktadır. Kur’an-ı Kerim dersinin en önemli fonksiyonu olarak Kur’an 

okumayı öğretme olarak öğretmen tarafından görülmekte ve bu açıdan işlevsel bir ders 

olduğu düşünülmektedir. Öğretmen 17 “(en önemli ders)bence Kur’an-ı Kerim 

olduğunu düşünüyorum, çünkü hem Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar hem de 

çocukların elinde çok daha kalıcı bir etkisi var. Yani o yüzden Kur’an-ı Kerim’i önemli 

buluyorum.” ifadeleri ile Öğretmen 08’e destek olacak şekilde benzer ifadeler ile 

Kur’an-ı Kerim dersinin önemine değinmektedir. 

 

Okuma mı, Anlama mı?  

Öğretmen 17 ve 13 Kur’an-ı Kerim dersinin Kur’an-ı yüzünden okuma 

yönünden önemli görmektedirler. Bu konuda farklı düşünceler de bulunmaktadır. 

Öğretmen 07 farklı şekillerde öğrencilerin Kur’an okumayı öğrenebileceklerini, 

okulda anlam üzerinde durulması gerektiğini ve kendisinin bu bağlamda ders işlediğini 

belirtmektedir. 
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 Nasıl hazırlardım? İşte hocam öncelikle bir amaç belirlememiz lazım. İşte 

diyorum ya amacımız ne olmalı? Kur’an-ı Kerim’i doğru öğretmek mi? Ben kesinlikle 

hocam onda çocuklar zaten yazın Kur’an kurslarında ve camilerde bu eğitimi 

alıyorlar. Ben Kur’an-ı Kerim’i daha çok anlamaya okumaya ve anlamaya yönelik 

yani meal ağırlıklı. Ben şu an çocuklar Kur’an öğrensinler. Madem seçtiler. Hani 

velilerin de beklentisi bu yönde olduğu için sadece şu an okumaya ağırlık veriyorum 

ama bana bıraksalar mesela şu an benim sınıfım herkes Kur’an-ı Kerim okumayı 

biliyor olsaydı ben öyle hatta düşünmüştüm 8. Sınıf çocukları bunlar biliyorlardır 

demiştim. 2-3 kişi biliyor diğerleri hiç bilmiyor. 

  

Öğretmen 10; “Dört yılda kuranı kerimi çoktan öğrenmiş olması gerekir zaman 

kaybı olacak ondan sonra ne yapılacak ya Kur’an-ı Kerim ortaokul seviyesinde 

Kur’an-ı Kerim okumasını Arapça yüzünden okumayı öğrettikten sonra Kur’an-ı 

Kerim’le ilgili başka bir şey yani yapamayız.”  Ortaokul seviyesinde anlam üzerinde 

durulamayacağını, çocukların seviyesine uygun olmadığını belirterek, Kur’an-ı Kerim 

dersinde yüzünden okuma öğretilebileceğini bunun içinde dört yılın çok olduğunu 

belirtmektedir. Kur’an-ı Kerim dersinin amacı konusunda farklı düşünceler 

bulunmakta, bu durum kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Anlam yönüne önem veren 

Öğretmen 07 dersin amacı konusunda net bir bakış açısına sahip olmadığını “Yani 

Kur’an-ı Kerim’de onu tam çözemedik. Amacımız ne olmalı? Çocuklara Kuranı 

Kerim okumayı öğretmek mi? Kur’an-ı Kerim’i anlamayı öğretmek mi? Kur’an-ı 

Kerim’i genel olarak tanıtmak mı?” ifadelerinden anlaşılmaktadır.  

 

Kur’an-ı Kerim Dersi Kur’an Kurslarının Alternatifi 

Yaz tatilinde aileler çocuklarını din eğitimi alması için Kur’an Kurslarına 

göndermektedir. Yoğun eğitim öğretim yılının sonunda öğrenciler yaz kurslarına 

gitmek istemediği, diğer taraftan aileler çocuklarının Kuran okumasını öğrenmeleri 

istemektedirler. Okulda verilen Kur’an-ı Kerim dersi ile birlikte bu ikilem 

çözüldüğünü öğretmenler tarafından ifade edilmektedir. Bu konuyu Öğretmen 02 
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“Ama Kur’an-ı Kerim çocuk yaz tatilinde tatile gidiyor veya okuldan bıkmış oluyor 

camiye gitmek istemiyor. Biz o aradaki boşluğu doldurabiliyoruz. Kur’an-ı Kerim 

öğrenmesini sağlayabiliyoruz.” şeklinde belirterek Kur’an-ı Kerim dersinin önemli bir 

boşluğu doldurduğunu vurgulanmaktadır. Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi öğrencilerin 

okulda Kur’an okumayı öğrenmelerine imkân sunmaktadır. Bu konuda Öğretmen 08 

Kur’an-ı Kerim dersinin yaz Kur’an kurslarının açığını kapattığını belirtmektedir. 

Valla ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Kur’an-ı Kerim 

için, hatta Kur’an-ı Kerim’in bile zorunlu olabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu: 

Çünkü çocuklar yaz tatili boyunca mesela Kur’an kurslarına gidiyorlar. Ama mesela 

çocuk şey diyor. Tam geçecekken okul başladı. Daha cüzdeyken okul başladı felan diye 

hani böyle tam o da sürekli böyle her yaz aynı şeyi yaşadıkları için bıkkınlık oluyor ve 

geçmeden çocuk öğrenmeden işte belli bir yaşa geldikten sonra mecburen ne yapıyor 

bu sefer hiç öğrenmeden hayatını devam ettiriyor gibi bir şey.  Ama şu an hani geldiği 

zaman biz Allaha şükür o konularda sıkıntı yaşamıyoruz. 

 

3.2.2.2 Temel Dini Bilgiler Dersi 

TDB Dersine İhtiyaç Yok 

TDB dersi hakkında katılımcıların görüşü sorulduğunda, hemen DKAB dersi 

ile karşılaştırma yapılmakta olduğu görülmektedir. DKAB dersinin mevcut yapısı ile 

TDB dersine ihtiyaç duyulmamaktadır. Dört yıldır öğretmen olarak çalıştığı okulda şu 

an idareci olan Öğretmen 03, TDB dersinin öğrenciler tarafından da pek ilgi 

görmediğini, ayrıca TDB dersinde alınması gereken konuların DKAB dersinde 

alındığını belirtmektedir. Seçmeli din dersleri içinde en az tercih edilen dersin TDB 

dersi olması da bu duruma bağlanmaktadır. 

 Yani şöyle. Din Kültürü tabi zorunlu bir ders. Her öğrencinin burada alması 

gerekiyor. Üçe ayrılması belki biraz mesela işte Temel Dini Bilgiler bana şey gibi 

geliyor. Fazla gibi geliyor. Genelde hani biz de idarecilik yaptığımız için pek mesela 

rağbet olmuyor Temel Dini Bilgilere. Diğer gruplardan 3-4 açabiliyorsak Temel Dini 

Bilgilerde bir tane açıyoruz. 
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3.2.2.3. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

Peygamberimizin Hayatı  

Hz. Muhammed’in Hayatı dersi seçmeli din dersleri içinde Kur’an-ı Kerim 

dersinden sonra en çok tercih edilen derstir. Çıkan yasada Kur’an-ı Kerim dersi ile 

birlikte Hz. Muhammed’in hayatı dersi bulunmaktadır. Dersin ismi ilgili yasada 

Peygamberimizin Hayatı şeklinde geçmesine rağmen MEB ders çizelgesinde ve 

programda dersi Hz. Muhammed’in Hayatı olarak isimlendirdi. Öğretmen 03 bu 

duruma itiraz ederek, dersin isminin Peygamberimizin hayatı olarak değiştirilmesi 

gerektiğini belirtiyor. Öğretmen 03 bu düşüncesini savunmaktadır şöyle ifade 

etmektedir: 

 Çünkü Hz Muhammed’in hayatı denince tarihte yaşamış bir kişinin hayatını 

çocuk anlatıyor gibi düşünebiliyor. Halbuki bu peygamberimiz yani bizim önderimiz 

rehberimiz olan kişinin hayatı olarak zümrelerde bahsediyorduk ama … Yani 

dolayısıyla o isim şeyi biraz değişsin diye teklif ettik ama bilmiyorum ne kadar dikkate 

alırlar. Yani peygamberimiz deyince insan biraz daha sahipleniyor kendi hayatından 

bir parça olarak gördüğümüz için yani onu biraz dediğim gibi biraz içerik anlamında 

birincisi ….. Peygamberimiz bir hareket davranış yaptığında niye yaptı şimdi olsa 

nasıl yapardı? Felan gibi yani şimdi sanki o 500’lü 600’lü  yıllarda yaşayıp yani bir 

yerde bizi her zaman kıyamete kadar gelecek insanlara önüne çıkacak olan sorulara 

çözüm bulan veriler olan bir rehber şeklinde yansıtmak lazım.  

 

MEB müfredat yenileme çalışmaları ile birlikte dersin ismini Peygamberimizin 

Hayatı şeklinde değiştirdi.  

 

Hz. Muhammed’in Hayatı Önemli Bir Ders 

Katılımcılara göre Kur’an-ı Kerim dersi dışında önemli görülen diğer seçmeli 

din dersi Hz Muhammed’in Hayatıdır.  Seçmeli din dersleri içinde en önemli dersin 

Hz Muhammed’in Hayatı dersi olduğunu savunanlardan birisi olan Öğretmen 10 Hz 

Muhammed’in Hayatı dersinin niçin önemli gördüğünü şöyle açıklamakta; 
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 Dinin mantığını uygulanmış dinin örneğini görme hayatta tatbik edildiğini 

görme açısından Hz Muhammed’in hayatı dersinin daha önemli olduğunu 

düşünüyorum. Yani Hz Muhammed’i tanımadan Kur’an-ı Kerim’i  okumayın 

öğrenmenin pek bir anlamı olmuyor bireyin hayatında Hz Muhammed’i 

tanımadan,  onun insan ilişkilerini günlük hayattaki  bir birey olarak davranışlarını 

tanımadan temel dini bilgilerin işte otuz iki farzı öğrenmenin de çok bir anlamı 

olmuyor. Bunlar Hz Muhammed ile anlam kazanıyor diye düşünüyorum.  

 

Dini yaşantıya dökebilmek için Hz. Muhammed’in tanınması ve bilinmesi 

gerektiği düşünülmekte ve bu bağlamda Hz Muhammed’in Hayatı dersi önemli 

görülmektedir. 

 

DKAB Dersinde Hz. Muhammed’in Hayatı var 

Hz Muhammed’in Hayatı dersinin gerekliliği savunanların yanında, Hz 

Muhammed’in Hayatı dersinin içeriğinin DKAB dersi içeriğinde bulunduğunu ve ayrı 

bir ders olarak Hz. Muhammed’in Hayatı dersine ihtiyaç olmadığı düşüncesinde olan 

öğretmenlerde bulunmaktadır. DKAB dersinin her sınıf kademesinde üçüncü ünitesi 

Hz. Muhammed öğrenme alanı içerisinde Hz. Muhammed’in farklı bir yönü 

anlatılmaktadır. DKAB dersinde bu ünitenin yeterince anlatılması ile Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinde beklenilen öğrenmelerin gerçekleşecektir. Yeni bir 

ders ile öğrencilerin yükünü artırmaya gerek olmadığı düşünülmektedir. 

 Seçmeli derslerin içeriğinde vermek istediğim şeyi, biraz daha damıtarak 

zorunlu dersin içine katabiliyorsam, mesela Din Kültürünün çok elzem olduğunu 

düşündüğüm başlıkları, oraya katabiliyorsam, eyvallah. Ama çocukların ders sayısını 

azaltalım, derken bir kalem daha bir kalem daha. Velev ki bu Hz. Muhammed’in 

Hayatı da olsun, arttırdığında, daha çok yük yüklenen çocuğa daha çok katkı sağlamış 

olmuyorsun. Sadece daha çok yük yüklemiş oluyorsun. Bu yükün başka bir ağırlığı 

var. Hz. Muhammed’in Hayatı adıyla yük yüklemiş oluyorsun. 
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Öğretmen 11 sözleri ile bu görüşü savunmaktadır. Seçmeli din dersleri 

hakkında olumsuz düşünceye sahip olan Öğretmen 05’de öğretmen 11 ile benzer 

düşünceleri dile getirmektedir.  

Kronolojik tarih değil. Yani Hz. Muhammed deyince akıllarına mucize geliyor 

niyeyse yaşayışıyla çocukluğundan beri yaşadığı onu zaten görüyorlar 4. Sınıftan beri. 

Belli zaten hayatı. Hz Muhammed’in hayatı denilince zaten bir tekrar oluyor 

seçmelide.  Bu da zaten sıkıcı oluyor. Yani bizden kaynaklanan bir şey bilmiyoruz yani 

bilmiyoruz derken belki başka yönlerini anlatabiliriz hani Hz Muhammed’in. Aslında 

o da anlatılıyor yani dersler bence bu konuda yeterli oluyor Hz Muhammed’in 

ünitesini eğer hakkıyla işliyorsak burada oraya gelince seçmelide zaten bir şey 

kalmıyor. Tekrardan öteye geçmiyor. Ya Hz Muhammed’in hayatı Kur’an için 

öğrenilir. Kur’an-ın verdiği mesaj için. 

 

Öğretmen 11’e göre bir şeyden çokça bahsedilmesi, her şeyin onun etrafında 

dönmesi öğrencilerde olumsuz iz bırakmaktadır. Daha önceki yıllarda farklı konularda 

bu olumsuzluğun yaşandığını ve günümüzde de Hz. Muhammed ile ilgili her zeminde 

tekrarlı bir şekilde anlatılması öğrencileri Hz. Muhammed’e yaklaştırmak yerine 

O’ndan uzaklaştıracağı savunan Öğretmen 11, bu düşüncesini şöyle belirtmektedir.  

Bir dönem Atatürk ile ilgili bir şey vardı, bilirsiniz. Çocuklara çokça, her 

taraftan, her dersin arasından fışkırıveren Atatürk, bu çocukları Atatürk’ten nefret 

ettirmeye yarıyor, diye eleştiri vardı, hatırlarsınız. Şimdi de ben korkarım ki aha bu 

Hz. Muhammed dersinde sürekli sürekli sürekli böyle sürekli ısıtıp çevirerek Hz. 

Muhammed’den bahsetmek, çocuklara Hz. Muhammed’i sevdirmek yerine, Hz. 

Muhammed’den soğutur, diye düşünüyorum. Bunu anlatan da normal şartlarda, ben 

bunu zevkle anlatıyorum diyen arkadaşa sadece şapka çıkartırım, başka yapacak bir 

şeyim yok. 

 

3.2.3. Seçmeli Din Dersleri Uygulamaya Dönük Olmalı 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri 

seçmeli yani öğrenci ve velinin isteği ile seçilen dersler. Gönüllü olarak alınan bu 

dersler, zorunlu olan DKAB dersinden farklı olması gerekir. Çünkü bu derslerde tercih 

hakkı bulunmakta, bu dersler ile öğrenci ve veli din eğitimi talebinde bulunmuş 
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olmaktadır. Bu noktadan hareket eden Öğretmen 01 öğrencilere seçmeli derslerde 

uygulama ağırlıklı bir eğitim verilmesini savunmaktadır. 

Seçmeli derslerin olmasını güzel karşılıyorum. Ama biraz daha içeriğinin 

genişletilip öğrencilere daha çünkü buraya gelen öğrenciler kendi isteğiyle geldiği 

için onlara biraz daha ne diyelim fazla bilgi ve uygulamada daha geniş imkanlar 

sunabiliriz diye düşünüyorum. 

 

Derslerin okulda uygulamaya yönelik alınarak günlük hayata yansıması için 

seçmeli din dersleri önemli bir fırsat sunarken derslerin bu zeminde uygulanması 

gerektiği savunan Öğretmen 01 “Yani ben söyledim biz bu sistemle ya çocuğu ne 

diyelim yobaz yetiştiriyoruz ya münafık yetiştiriyoruz ya da bunları görüp dinsiz 

yetiştiriyoruz. Çünkü şey yok yani içerik ya çok kuralcı çocuğun gönlüne işlemiyor.” 

sözleri ile derslerin öğrencilerin yaşamlarına ve iç dünyalarına yansıyacak şekilde 

verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Öğretmene göre uygulamalı din eğitimi değer 

eksenli olmalıdır. 

Seçmeli din derslerinde öğretmenler uygulama yönüne önem vermeye çalışan 

Öğretmen 17 bu konudan çok dertli olduğu sözlerinden anlaşılmaktadır.   

Bizim bunda sıkıntımız var çocuklara veriyorsunuz öğretiyorsunuz ama 

uygulamaya geçirdiğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz çocuk bunu hayatına yansıtmıyor. 

Yansıtan oluyor illaki oluyor etkilenen oluyor ama genelde unutulduğu yani tam 

değinemiyor muyuz yoksa çocuk mu şey yapmıyor. Birazcık çocuklarda da şey var iki 

dakika sonra unutuyor ben mesela bir sınıfta bir şeyi anlatıyorum çok güzel 

anlatıyorum etkileniyorlar çocuklara diyorum şunu şöyle yapın böyle yapın yani çok 

güzel konuşuyoruz anladıklarını görüyorum 2. Ders aynısını sürdürüyorum yapanlar 

oluyor mutlaka oluyor, genel bir şeyi sağlayamıyorsunuz. Çocuk yapmıyor onu. 

 

Seçmeli din derslerinin hayata yansıması veya dikkate alınması ile ilgili 

problemler yaşanmaktadır.  
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3.3. Seçmeli Din Derslerinin İçerik Yönünden Değerlendirmesi 

Bu bölümde seçmeli din derslerinin içeriği ile ilgili öğretmenlerin görüşleri 

analiz edilecektir. Değerlendirme üç ders için ayrı ayrı yapılmıştır. 

Katılımcı öğretmenlerin girdikleri seçmeli ders bilgisi aşağıda tabloda 

verilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin tamamının Kuran’ı Kerim tecrübesi 

bulunmaktadır. 

Tablo 30  Katılımcı Öğretmenlerin Verdikleri Seçmeli Dersler 

Öğretmen Verilen Dersler 

Öğretmen 01 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 02 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 03 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 04 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 05 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 06 Kur’an-ı Kerim,  Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 07 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 08 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 09 Kur’an-ı Kerim,  Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 10 Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur’an-ı Kerim 

Öğretmen 11 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 12 Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur’an-ı Kerim 

Öğretmen 13 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 14 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 15 Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur’an-ı Kerim 

Öğretmen 16 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 

Öğretmen 17 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 
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Katılımcıların dört yıllık seçmeli ders uygulaması süresince girdikleri dersler 

tabloda özet bir şekilde verilmiştir. 

 

Tablo 31  Katılımcı Öğretmenlerin Verdikleri Seçmeli Dersleri Özet 

Cases 

S.04. Seçmeli Derslerin Hangilerine 

Girdiniz 

Number of scopeditems 

whichhavethatparticular 

attributevaluecombination 

Unassigned Kuran'ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, 

Temel Dini Bilgiler 

12 

Unassigned Hz. Muhammed'in Hayatı, Kuran'ı Kerim 3 

Unassigned Kuran'ı Kerim,  Temel Dini Bilgiler 2 

 

 

3.3.1 Kur’an-ı Kerim Dersi 

Kur’an-ı Kerim dersinin içeriği incelendiğinde anlam, yüzünden okuma, tecvit 

ve ezber konuları ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar, içerik ile ilgili 

tartışmalarını  anlam, yüzünden okuma ve tecvit üzerinden yapmaktadır. Dersin 

içeriğini değerlendirirken de yine bu yönler ön plana çıkmaktadır. 

 

Kur’an-ı Kerim Dersinin İçeriği Güzel 

Öğretmenler 03, 05, 06 ve 10 dersin içeriği ile ilgili olumlu ifadelerde 

bulunmuşlardır. Öğretmen 05 Kur’an-ı Kerim dersinin içeriğinde problem olmadığını, 

ders ile ilgili asıl problemin sınıf yapısında olduğunu belirtmektedir. 
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 Kur’an-ı Kerim’in içeriği güzel hani yıllık plan olarak güzel. Bana öyle 

geliyor. Onu hani şeyle işlerse ama öğrencilere şey o değil yani bilenle bilmeyen aynı 

sınıfta. Şimdi biz de öğretirken öteki kalıyor. Biri mesela çok iyi öğreniyor. Ona tecvit 

öğretmemiz gerekiyor. O seviyede. Biri daha hiç bilmiyor. Onunla ilgilenmeniz lazım. 

Ders sayısı kısıtlı. 2 saatte yetmiyor. O yüzden baya bir sıkıntı oluyor. İçerik iyi ama 

o içeriği her öğrenciye öğretemiyorsun. 

 

Öğretmen 10 ise “Kur’an-ı Kerim seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi Kur’an-ı 

Kerimi yüzünden okumayı öğretme dersi alfabeyi de ve Kuranı Kerimi okuyabilme 

becerisini kazandırma dersi. İçerikte sıkıntı yok.” şeklinde düşüncesini ifade 

etmektedir. Kur’an-ı Kerim dersinin içeriği hakkında olumlu görüş beyan eden 

öğretmenler okuma ve tecvit üzerinde durdukları görülmektedir. Kur’an-ı Kerim 

dersini Kur’an-ı yüzünden okuma şeklinde gördükleri için dersin içeriğini bu yönde 

değerlendirmektedirler. 

 

Sadece Yüzünden Okuma Olmalı 

Kur’an-ı Kerim dersinin içeriğinin sadece yüzünden okuma olması gerektiği 

düşünen katılımcılar da bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim dersinde öğrenci seviyesine 

göre cüz veya Kur’an okuma yapılması gerektiği ve dersin içeriğinin bu şekilde 

yapılanması gerektiği savunulmaktadır. Öğretmen 15, Kur’an-ı Kerim dersinin 

içeriğinin nasıl olması ile ilgili “Cüz eksenli Kur’an dersi olmalı.” Görüşünü ileri 

sürmektedir. Öğretmen 15’e, Kur’an-ı Kerim dersinde anlama ihtiyaç yok mu şeklinde 

sorulan soruya ise şu cevap vermektedir:  

Hayır hayır fazla gerek olmadığını demeyelim de hani mesela 5. Sınıf çocuğuna 

önce bir cüzden başlayıp sonra zaten ezber surelerinin anlamları üzerinde duruyoruz. 

Yeri geliyor film izletiyoruz kıssaları anlatmaya çalışıyoruz yani vakit yetmiyor iki saat 

yetmiyor. Kur’an öğretiminde ancak iki saatte Kur’an öğretim değil, Kur’an okuma 

üzerinde. Çünkü velinin de beklediği bu açıkçası çocuğunda istediği bu yönde oluyor 

biz niye Kur’an öğrenmiyoruz sıkılıyorlar. 
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Verilen cevaptan ders saati,  öğrenci ve veli isteğine göre Kur’an-ı Kerim 

dersinde ancak yüzünden okuma üzerinde durulabileceğini, dolaysıyla dersin 

içeriğinin de bu şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. 

İçerik konusunda olumlu ifadede bulunan Öğretmen 10 Kur’an-ı Kerim 

dersinin okuma üzerine olması gerektiği, diğer konuların tabir uygunsa zaman kaybına 

sebep olduğunu düşünmektedir. 

 Ya Kur’an-ı Kerim’de ders kitabı bildiğimiz elif ba yani seçmeli Kur’an-ı 

Kerim’de sadece elif ba işe yarıyor. Bilmeyene harfler bilene heceler konu bilene 

uygulama çok güzel okuyana da belki bir iki tecvit örneği uygulatılabilir. Onda elif ba 

dışında başka hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Yani Kur’an-ı Kerimle ilgili felsefe 

yapmaya gerek yok… 

 

Ünite Sıralaması Yanlış 

Kur’an-ı Kerim dersinin ilk ünitesi ‘Kur’an-ı Tanıyalım’, ikinci ünite ise 5. 

Sınıfta ‘Kuran’ı Kerim’i Okumaya Giriş’, diğer sınıflarda ise ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel 

Okuma’ dır. Kur’an-ı Kerim dersini seçen öğrenci ünite sırasına göre işlendiği zaman 

ilk başta Kur’an-ı Kerim ile ilgili kavramlar, kıssaları görüyor, daha sonra Kur’an-ı 

Kerim’i okumaya geçiyor. Bu durumu öğretmenler tarafından eleştirilmekte ve uygun 

görülmemektedir. Kur’an-ı Kerim ders programından memnun olan Öğretmen 03 

ünitelerin yer değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

 Yani Kur’an-ı Kerim, şimdi tabii içeriğinin daha böyle dolu dolu olmasını biz 

beklerdik. Eee zannediyorum işte 5. Ya da 6. Sınıf kıssalarla mesela başlanıyor ondan 

sonra Kur’an-ı Kerim öğretimi daha sonraki şeylere vakte bırakılıyor ama az önce 

şeyde dedik yaa velinin beklentisi farklı ama mesela 3 ay kıssaları anlattınız vesaireler 

anlattınız bu sefer veli diyor ki Kur’an dersinde ne yapıyorsunuz oğlum? Öğretmenim 

şunu şunu anlatıyor. Hani Kur’an-ı okumadınız mı? Elif be yok yani velinin beklentisi 

daha çok birinci aşamada Kur’an’ın öğrenilmesi yani o arada serpiştirilmesinde ben 

fayda görüyorum tamam kıssaları böyle 2-3 aya yaymaktan ziyade yani belli zamanlar 

yani  belki ilk haftalar ilk aylar diyelim daha doğrusu biraz daha Kur’an öğretimi 

konusunda yoğunlaşıp daha sonra içeriğine yoğunlaşmak. 
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Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an’ı okuma beklentilerde daha çok ön plana 

çıkmaktadır. Bu durum öğretmenlerinde program boyutunda ikilem yaşamasına sebep 

olduğu görülmektedir. Öğretmenler Zümre kararları ile Ünitelendirilmiş  yıllık 

planlarda konuların yerleri değiştirilebilme yetkisine sahiptirler. 

 

Tecvit Bir Bütün Olmalı 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ünitesi içinde tecvit konuları da 

bulunmaktadır. Tecvit konusunun içeriği ile ilgili Öğretmen 02 dışında değerlendirme 

yapan katılımcı olmadı. Öğretmen 02 tecvit konularının yıllara yayılarak değil de bir 

bütün olarak ilk yıllarda verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

“Yani dağılımda bir dengesizlik var. Önce basit basit gidiyor birden 

ağırlaşıyor. Geçişleri hızlı oluyor. Bir yere çok zaman ayırırken sonra zaman 

ayrılması gereken bir yeri birden geçebiliyor yani zamanlamada sıkıntı var bence. 

Zamanlama sıkıntılı ve tecvitte biz mesela geçiyoruz. Tecvitte de onların hepsini aynı 

sene veremiyoruz. Çocuk mesela bize soruyor. Bu ne bunu nasıl okuyacağız. Bizim 

kazanımlarımızın içinde olmadığı için mümkün olduğunca oradan uzak tutuyoruz. 

Yani sınıfın kafası karışmasın daha sonra göreceğiz veya basit bir şekilde anlatarak 

merakı gideriyoruz ama bence tecvit kurallarını parçalamak senelere bölmek çok 

mantıklı değil. Yani ilk sene Kur’an okumayı ve Tecvidi halledip daha sonraki 

senelerde onu okumayı düzgünleştirme şeklinde yapılsa daha iyi olur. Çünkü şey 

yapamıyor. Bir tecvit kuralıyla iki tecvit kuralıyla gidiyor. O onu sekteye uğratıyor. 

 

Kur’an-ı Kerim dersinde sınıfların seviye olarak karışık olmasından dolayı 

öğretmenin böyle düşündüğü gözden kaçmamalıdır. 

 

Öğrenci Seviyesinin Üstünde 

Kur’an-ı Kerim dersinin ilk ünitesi ‘Kur’an-ı Kerim’i Anlıyorum’ başlığı 

altında kıssalar, kavramlar bulunmaktadır. Bu bölümde bulunan kavramların öğrenci 

seviyesinin üstünde olduğu, öğrencilerin kavramları kavramakta zorlandığı 
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tespitlerinde bulunan öğretmen 11, bu kavramları ortaokul öğrencisine vermeye 

çalışmanın pedagojik açıdan uygun olmadığını, havanda su dövmek gibi zaman kaybı 

olduğunu düşünmektedir.  

Kur’an-ı Kerim ile bu milletin, bu toplumun bağı çok daha sıkı. Kur’an-ı 

Kerim’in de detay kavramları var mı, var. Akademik kavramlar veriyorsun orada, 

Rahmet veriyorsun, ondan sonra Tevhid’i veriyorsun, hadi Tevhid’i veriyorsun, 

kavratabilirsen çok iyi de kavratmak da çok kolay değil. Yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 

8. sınıf çocuğuna, yani İsmet Özel’in bir lafı var: İnsanlar hangi dünyaya kulak 

kesilmişse, öbürküne sağır, diye güzel bir dizesi var. Yani çocuğa almayacağı şeyleri 

yüklemenin bir faydası olmuyor, sadece kendi egonu tatmin etmiş oluyorsun. Yani 

programcıların düşünmesi lazım, programcı düşünmeyecek, Talim Terbiye’nin 

düşünmesi lazım. 

 

Öğretmen 01 de Kur’an-ı Kerim dersinin içeriği ile ilgili eleştirileri 

bulunmaktadır. Öğretmen 01, Öğretmen 11’den farklı olarak bu konuların öğrenci 

seviyesine indirgenebileceğini belirtmektedir. Öğretmen 01 Konuların hikaye ve 

menkıbelerle öğrenci seviyesine indirgenebileceğini belirtilmektedir. 

Değil işte hep onu diyorum. Çocuk çocuğun bilecek mi Kuran’dan ayet var 

tamam işte Allah’ın yaratma sıfatı ile ilgili ama bunu sen işte dediğim gibi hikayelerle 

desteklemezsen çocuğa görsellerle desteklemezsen  çocuğun ne diyelim dünyasında 

zihninde bununla ilgili bir şey yapmazsan bunların hepsi  havada kalıyor. 

 

Anlam Önemli 

Öğretmen 01 kavram öğretiminin Kur’an-ı Kerim dersinde olması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu kavramlarla öğrenci Kur’an Okumayı da anlamlı bir şekilde 

yapacağı düşünülmektedir. Yöntemin doğru seçildiği takdirde kavram öğretiminin 

yapılabileceği düşünülmektedir. 

Ki bundan da daha önemlisi Kuran dersinde ilk başta Allah kavramı, 

Peygamber kavramı, Kitap  kavramının niye önemli olduğu ve bu kavramların çocuğa 

ne gibi hayatında  etkileri olduğunu anlatmamız lazım. Yoksa çocuğun kuru kuruya 

yani tamam Kur’an okumasını yani çocuklara hep onu diyorum şifa verir okumak 

sevap kazandırır ama siz bunu düşünüp anlamıyorsanız size hiçbir faydası yok onun 

için muhakkak Kur’an-ı Kerim dersinde bu içerikler de işlenmeli. 
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Öğretmen 02 “… Kur’an-ı anlama konusundaki şeyler biraz daha 

belirginleştirilebilir. Yani Kur’an-ı okumayla ilgili konuların önemi çok güzel 

anlatılıyor. Ama Kur’an-ın yaşanması ile ilgili ağırlık daha etkin hale getirilebilir…” 

bu sözleri ile Öğretmen 01’e destekliyor. Öğretmen 02’ye göre içerik anlamında 

Kur’an-ın yaşama aktarılması hususunda eksiklik bulunmaktadır. Bunun 

zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinin içeriğinde Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve 

Kur’an-ı Kerim’i Anlama bağlamında iki farklı bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Hedef 

kitlenin özellikleri, beklentisi ve öğretmenin derse yüklediği anlamlar farklı bakış 

açısına sebep olmaktadır. Öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersinin içeriğinde konu 

detayları ile ilgili spesifik açıklamalarda bulunmadılar. 

 

3.3.2. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersi programı tematik olarak hazırlandı. Kronolojik 

tarihten ziyade Hz. Muhammed’in örnekliği üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda 

DKAB dersinin üçüncü öğrenme alanı Hz. Muhammed, dolaysıyla her sınıf 

kademesinde öğrenciler Hz. Muhammed ile ilgili bir ünite işlemektedirler. 

 

Hz. Muhammed’e Dair Yeni Bilgiler Öğreniliyor 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin içeriği ile ilgili olumlu tespitlerde bulunan 

Öğretmen 10 şu tespitlerde bulunmaktadır: 

 Peki Hz Muhammed’in hayatı dersi de yedinci sınıflarda benim var iki şubem. 

İçerik gayet güzel umduğumdan da güzel. Peygamberin hayatında hiç duymadığımız 
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hiç görmediğimiz ayrıntılı güzel şeyler duyuyoruz görüyoruz. Kitaplar biraz daha 

emek verilerek çok daha güzel hazırlanabilir. Ve güzel. Ya peygamberin anne baba 

adı yaptığı savaşlar işte doğum tarihi ölüm tarihi değil de Peygamber sokakta nasıl 

yürürdü. Binasını nasıl yapardı. Hayvana nasıl davranırdı. Komşusuyla nasıl ilişkileri 

vardı şeklinde Hz Muhammed’in hayatında güzel…Hz Peygamberin hayatı Hz 

Muhammed’in hayatı dersi şu halden daha fazla peygamberin hayatında neyi var 

bizim görmediğimiz duymadığımız. Bunları duyma görme hani. Kamerayı o yöne 

çevirme derdi. Şu an içerikten memnunum. Hoşuma gidiyor. 

 

 Öğretmen 10, Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde öğrenciler Hz. 

Muhammed’in yaşam içinde davranışlarını görme fırsatı bulduklarını, günlük hayat ile 

ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirtmektedir.  

 

Tekrar Çok 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin içeriği ile ilgili yapılan eleştirilerde öne 

çıkan kavram ‘tekrar’ olmaktadır. Öğretmen 01,  02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11 Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinde tekrarın çok olduğunu belirmektedir. 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersi DKAB dersinde bulunan Hz. Muhammed 

öğrenme alanın tekrarı görülmektedir. Öğretmen 11 Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersinin içeriğinin tekrarlardan oluştuğunu belirtmektedir.   

İçeriği çok kötü, bir Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin içeriği de çok kötü. 

Başlıklarda... Şimdi bakın 1- Program büyük oranda Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

İmam Hatip’te de kim bilir hangi dersler de. Yani Hz. Muhammed’in Hayatının 

dersinin içeriği Din Kültürü ile en az % 30 - 40 başlık benzerliği var. Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersindeki konular, İmam Hatiplerdeki Siyer dersi ile birebir 

tekrar; muhtemelen bazı başlıklar, Sosyal Bilgilerdeki İslam ile ilgili üniteler ile 

tekrar. Dolayısıyla bu dersin içeriği bu haliyle bütünüyle tekrar zaten. 

 

Öğretmen 08 ise tekrarlar konusunda şunları belirtmektedir: 

 İşte biraz Din Kültürüyle dediğim gibi çok bağdaştırılarak gidiyor. Yani çok 

biliyorlar. Hani bende biliyorum gibisinden oluyor. Bir de mesela geçen 5. Sınıfın Hz 

Muhammed’in Hayatının neredeyse hepsinin şeyi süzülmüş hali 6. Sınıfın 1. Ünitesi 

olarak geçiyor mesela. 7. Sınıfta gene aynı şekilde. Zaten diyor ki 6. Sınıfta 3. Ünitede 

ben aynı şeyleri işlemiştim. Hep böyle aynı şeyler etrafında dönüyor. 
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Derste tekrarlar konusunda “Evet biliyoruz felan diyorlar. Ya da biz aynı kişiler 

girdiği için öğretmenim bunu işlemiştik de sonra yok diyor bu dersteydi diyor 

mesela...” öğrencilerin verdiği tepkileri ifade etmektedir. 

Öğretmen 01 “Karşılaştırdığınız zaman yani tekrarı gibi oluyor. Ve ikisinden 

de çocuklar verim almıyor” bu tekrarlardan öğrencilerin verim almadığını 

belirtmektedir. 

 

İçeriğe Vakit Yetmiyor 

Öğretmenlerin bazılarının Hz. Muhammed’in Hayatı dersi ile ilgili yaptıkları 

değerlendirmelerde dersin programına yeteri kadar hakim olmadıkları da 

anlaşılmaktadır. Dersin içeriği kronolojiden çok örnek alma, model alma üzerine 

tematik kurgulanmıştır. Öğretmen 07 ders ile ilgili yaptığı değerlendirmede, dersin 

örneklikten çok kronoloji üzerine kurulduğu ve bunun içinde yeterli vaktin 

olmadığıdır. 

Bir de çok sıkıştırılmış. Mesela hocam bu yıl Hz Muhammed’in doğumundan 

vefatına kadar olan kısmı yani böyle o kadar kısa bir zaman süre verilmiş ki yani bazen 

diyorum ya müfredata uygun hareket edersek sıkıntı ya bir şey vermeyeceksin üstün 

körü geçeceksiniz. Diğer türlü yaparsanız da müfredatı yetiştiremeyeceksiniz. Öyle bir 

sıkıntı ama Hz Muhammed’in daha çok ahlakına onun hayatından örnek olaylar ne 

bileyim ya da günümüz işte hocam. Günümüz sorunları nedir? Gençlerin yaşadığı 

sorunlar nedir? Hz Peygamberin hayatından hani daha güncel olmalı. Hz 

Peygamberin hayatıyla alakalı artık hani bu savaşlar bilmem onları geçip onları hani 

geçip artık Hz Peygamberin ahlakı ne bileyim bir hadis, hadis noktasında mesela bir 

bölüm olabilir hocam. Hadis öğretme noktasında çocuklara, yada hadislerle ilgili 

yorum, hadis konuşma, hadis araştırma yani böyle en azından bunlarla 

doldurulabilinir. 

 

Öğretmen 07, derste Hz Muhammed’in hayatı ile öğrencilerin yaşadığı ve 

karşılarına çıkan gündelik olaylar arasında ilişkinin olmadığını belirtmektedir. 
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Öğrencilerin dersin içeriğinin güncel sorunlar ve Hz. Muhammed’in bu olaylara bakış 

açısı çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini belirtilmektedir. 

 

Konular Gerçek Yaşamdan Uzak 

Öğretmen 11 dersin içeriğinin günlük hayattan uzak şekilde hazırlandığını 

vurgulamakta ve bu durumu eleştirmektedir.  

Özellikle Siyer dersinin baştan sonra, birçok fantastik başlıkları var, ikincisi 

programın yarısı fantastik başlıklardan oluşuyor, gerçekten estetik ve güzellik 

peygamber ve güzelleşme diye, hiç böyle belki de modacıların okuyacağı başlıklar var. 

Eyvallah, güzelden bahsedelim ama normal içerik içerisinde bahsedelim. Yani konuyu 

işlerken bahsedelim.  

 

Derste verilen kazanımların DKAB dersinde konular içinde zaten verildiğini 

belirterek Hz. Muhammed’in Hayatı dersine ihtiyaç duyulmadığını belirtmektedir.  

 

Konular Yetersiz 

Öğretmen 03’de dersin içeriğinin yetersiz olduğunu Öğretmen 03 “Hz 

Muhammed’in hayatı daha çok hikaye tarzında geçmiş. Hani mesela belki kronoloji 

vermek istemiyoruz şey olarak ama ben içeriğinin çok yeterli olduğunu 

düşünmüyorum Hz Muhammed’in hayatının.” sözleri ile belirtilmektedir. Öğretmenin 

dersin içeriğini ‘hikaye’ gibi görmesi, içeriğin gerçekten uzak olduğu anlamına da 

gelmektedir. Yine öğretmen Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde kronolojiye az yer 

verilmesinin içeriği yetersiz hale getirdiğini belirtmektedir. 
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3.3.3Temel Dini Bilgiler Dersi 

Öğrenci Seviyesine Uygun Değil 

5. Sınıfta ve 8. Sınıfa okuyan öğrenciler İslam I seçtiğinde aynı dersi 

almaktalar. Dolaysıyla aynı içeriği görmektedirler. Ortaokul yılları öğrencilerin 

gelişimi açısından çocukluktan ergenliğe geçişin ve somut zekadan, soyut zekaya 

geçişin başladığı kritik dönemi içeriyor. Ortaokul 5. Sınıfta okuyan öğrenci ile 8. 

Sınıfta okuyan öğrenci açısından gelişimsel açıdan çok fark bulunmaktadır. Bu 

bağlamda Öğretmen 03 sözleri ile TDB dersinin öğrenci seviyesi açısından problemli 

olduğunu belirtmektedir. 

Şu var başta da söylemiştim herhalde Temel Dini Bilgiler dersi diğer derslere 

göre biraz daha zayıf kalıyor. Seçilme anlamında, oran anlamında dolayısıyla yani 

üçünün de olmasında çok bir mahsuru yok iki kere seçilmesinde ama içerik anlamında 

mesela 8. Sınıfta seçen çocukla 5. Sınıfta seçen çocuğa aynı bilgileri verirsen o 

örtüşmüyor tabii. 

  

Seçmeli din dersleri içinde TDB dersinin en az seçilmesinin sebebi Öğretmen 

03’e göre içeriktir.  

İçeriği öğrenci seviyesine uygun görmeyen diğer bir katılımcı da Öğretmen 

11’dir. Öğretmen 11 şu eleştirilerde bulunmaktadır: 

Temel Dini Bilgiler dersinin içeriğinin normalde akademik, imam hatip lisesi 

10-11-12. Sınıflarda verilmesi gereken ders olduğunu düşünüyorum. Birçok başlığı da 

İlahiyatta tartışılması gereken, her birimizin, İlahiyatta üzerinde tartışarak elde ettiği 

kazanımlar, edinimler içeren başlıklar içeriyor… 

 

Öğretmen 11 TDB dersinin içeriğinin Öğrenci seviyesinin çok üstünde 

olduğunu, bazı konuların lisans düzeyinde tartışılan konular olduğunu belirtmektedir. 

Öğretmen 07; “Hayır hocam hayır. Bilgi yüklemesi çok fazla. Bazen gerçekten 

gereksiz şeyler de var. Çıkarılması gereken şeyler var.” sözleri ile TDB dersinin 

öğrenci seviyesine uygun olmadığını ve gereksiz bilgi yüklemesi olduğuna dikkat 
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çekmektedir. Öğretmen 07 “Kesinlikle kesinlikle. Aynen öyle. Ya diyorum ya hocam 

ciddi sıkıntı var. Mesela ya 7. Sınıf çocuğuna Hac konusu mesela şey bile 8’lerin bile 

aman aman ilgisini çekmiyor ama bizler de öyle değil miydik hocam öğrenciyken yani 

gidip görmeden hani istediğiniz kadar anlatın yani o insanın…” ifadeleri ile 

düşüncesini örnekler ile desteklemektedir. TDB dersinde bu yapı ile içeriğin öğrenciye 

uygun olarak hazırlanması zor görülmektedir.  

 

DKAB dersinin Tekrarı 

TDB dersi içeriğinde de Hz. Muhammed’in Hayatı dersi gibi tekrar konusu ön 

plana çıkmaktadır. Öğretmen 03’e göre TDB dersinde tekrar çok fazla 

bulunmamaktadır. Öğretmen 03; “Sunuyor tabi. Yani çok tekrara kaçmıyorlar ama 

belki  Hz. Muhammed’in hayatı bazı sınıflarda tekrara kaçıyor ama temel dini 

bilgilerde çok tekrara kaçmak yok.” 

Öğretmen 03’ün aksine Öğretmen 06 “Temel Dini Bilgiler aynı içerikle fena 

değil zaten … Çoğunu Din Kültürüne attığımızdan dolayı …Evet tekrarı oluyor. Bazen 

çocuklar sıkılıyor. Kitapta geçen ki yıl vermiştim ben çok sıkıcı…” sözleri ile TDB 

dersinde tekrarın olduğunu ve Öğretmen 06 içerikten memnun olsa da öğrencilerin 

tekrardan sıkıldığını belirtmektedir. Öğretmen 08 tekrar ile ilgili “İşte genelde hep 

aynı. Tekrar gibi oluyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Geçen seneki 5. Sınıflarda 

mesela Allah’ın sıfatları vardı. 5. Sınıfların 1. Ünitesinde de Allah’ın sıfatları var. Orda 

işliyorsun. Orda tekrar ediyorsun. Unutmasınlar gibi bir şey oluyor. Hani bir üst 

kademeye çok fazla geçemiyorsun.” örnekli bir şekilde açıklamalarda bulunmaktadır. 

Öğretmen 09 kendi tecrübesinden hareketle İslam II, Ortaokul DKAB dersinin 

özeti, tekrarı niteliğinde olduğunu düşünmektedir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin 
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beklentileri ile mevcut içeriğin çakıştığını da belirtmektedir. Sekizinci sınıf öğrencileri 

TDB dersinde TEOG sınavına yönelik bir ders beklemekteler.  

 Temel Dini Bilgiler dediğiniz şey var mesela şu anda İslam 2’yi veriyorum 8. 

Sınıflarda verdiğim bir ders seçmeli. 8’ler olduğu için mesela TEOG sınavına yönelik 

çocuklar şey bekliyorlar aynı ünite konular işleyelim diye konular 6-7-8’in genel 

manada toparlanmış hali ama 6’daki kadar ayrıntılı değil. O yaştaki çocuğa göre de 

basit kaçıyor hani zaten… 

  

Öğretmen 09, içeriğin DKAB dersinden farklı olması gerektiğini 

düşünmektedir. TDB dersinin DKAB dersinden içerik olarak daha geniş ve detaylı 

olması gerektiği belirtilmektedir. 

 Yok yani gene bunlar olabilir de mesela Temel Dini Bilgilerin içeriğinin daha 

yani mesela peygamberlere iman konusu. 6. Sınıfta bunu gördü diyelim ki yani 8’de 

tekrar aynı şeyi tekrar yerine biraz daha hani olayın backgroundunu arka planda 

öğretecek işte daha ayrıntılı konu niçin geldiğini anlamlandıracağı şekilde hani böyle 

daha derinlemesine derine nüfus edecek bir konu… 

 

İçerik Ağır  

Öğretmen 8’e göre içerik anlamında DKAB dersi TDB dersinden daha iyi 

durumdadır. Çünkü DKAB dersinde konular yıllara yayılarak belli bir sıralamaya göre 

verilirken TDB dersinde dini bilgiler yoğun bir şekilde bir bütün olarak veriliyor. Bu 

durum da öğrencilere ağır gelmektedir. Öğretmen 08 Öğrencilere inanç, ibadet ile ilgili 

konuların yoğun bir şekilde verilmesi ağır gelmekte olduğuna dikkat çekilmektedir. 

 Kitaplar da aynı şekilde içerik de aynı yönünden de aynı şekilde. Öyle mesela 

Temel Dini Bilgilerde, atıyorum imanla ilgili bütün dini konularla ilgili şeyler var. 

Ama çocuklara bunları ne yapmışlar? Hepsi aynı anda verildiği zaman zor geliyor ya 

da ağır gelebiliyor. Ve konunun içeriği açısından biraz sıkıntı oluyor. Mesela din 

kültüründe bunların hepsi gene var ama hepsi basamaklara bölünmüş şeklinde ama 

Temel Dini Bilgilerde hepsi bir arada verilmiş oluyor. 
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3.4. Din, Ahlak ve Değerler Derslerinin Seçimi 

Seçmeli derslerin tercih süreci, belirleyiciler, tercihe etki eden unsurlar gibi 

konularda öğretmenlerin düşünceleri, tecrübeleri bu bölümde analiz edilmiştir. Bu 

bölümde ders tercihinin belirleyicileri olan ‘veli, öğrenci, okul(idare)’ başlıkları 

altında seçime etki eden unsurlar incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın konusu bağlamında 

seçmeli din derslerinin seçilmesine\seçilmemesine etki eden sebepler analiz edilmiştir. 

 

3.4.1. Öğretmenlere Göre Din, Ahlak ve Değerler Derslerinin Seçiminde 

Veli Etkisi 

Seçmeli derslerin belirlenmesinde en önemli belirleyicilerden birisi hiç 

şüphesiz velilerdir. Çalışmanın hedef kitlesi olan 5-8. Sınıf öğrencilerinde özellikle ilk 

sınıflarda veli tercihleri ön plana çıkmaktadır. Öğretmen 04, yaptığı gözlemlerde 

seçimde ebeveynin etkisi olduğunu “Seçimde yaptığımız gözlemlerde etkili olan 

ebeveyn.” diyerek ifade etmektedir. Aynı şekilde Altındağ ilçesinde görev yapan 

Öğretmen 10; “Çoğunlukla veliler seçiyor. Çocuklar seçmiyor. Çocuklara söz 

hakkında tanımıyorlar. Veliler oğlum şu dersi alsın kızım şu dersi alsın diye şeklinde 

söylüyorlar. Popülerliğini unutuyorlar.  Çok bilinçli değil.” ifadeleriyle dersleri 

velilerin belirlediğini hatta çocuklara hiç söz hakkı verilmediğini belirtmektedir.  

Altındağ ilçesinde görev yapan Öğretmen 01, Mamak İlçesinde görev yapan 

Öğretmen 03, Çankaya İlçesinde görev yapan Öğretmen 05 ve Keçiören İlçesinde 

görev yapan Öğretmen 15’de seçmeli derslerde belirleyicinin veli olduğunu 

belirtmektedir.  
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Veliler Seçmeli Ders Konusunda Bilgili Değil 

Öğretmenlere göre veliler ders tercihini yaparken seçmeli ders konusunda 

yeterli bilgileri bulunmamaktadır. Bilgiden kastedilen derslerin içerikleri, öğrencilere 

kazandıracağı davranışlar vs. Öğretmen 06 ve 10 velilerin seçmeli dersler konusunda 

bilgili olmadıklarını ifade etmektedir.  

Öğretmen 09 “Bence veliler bu konuda yeterince bilgili değiller çünkü mesela 

8. Sınıfa gelen bir çocuk seçmeli Beden Eğitimi almış. Ben hani olsam mesela işi bilen 

biri olarak çocuğun mesela Matematik eksiği varsa Matematik seçmesini isterim.” 

İfadesi ile seçmeli derslerin öğrenci eksikliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtmekte ve velinin bu konuda çok farkındalığının olmadığını belirtmektedir. 

Öğretmen 05’de bu duruma dikkat çekerken son yıllarda velilerin dersleri daha 

bilinçli seçtiklerini “Evet. Bunlar da katılmıyor felan diye biliniyordu ortalamaya. 

Fazla önemsenmiyordu. Aman seçiver felan. Şimdi artık son iki senedir çok bilinçli.” 

şeklinde ifade etmektedir. 

 

Seçmeli Dersleri Veli Seçmeli 

Öğretmen 02 ve 16’ya göre seçmeli dersleri öğrencinin ailesi belirlemelidir. 

Ailelerin kendi yaşam tarzına göre çocuğunun dersini seçebilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Öğretmen 16, yeni nesil öğrencilerin ders tercihi konusunda yetersiz 

olduğu bu bağlamda seçimin aileler tarafından yapılması gerektiği ifade etmektedir.  

 Önceleri din eğitiminin, yani biz o dönemler, o nesilden geldik, din dersi bizim 

zamanımızda seçmeli idi. Önceleri ben de şeye inanıyordum, zorlanmadan, insanlar 

isteyerek yapsın ama şu an öyle düşünmüyorum, çocuk yaşta tercihleri çok geçerli 

olmayabilir. Yani çocuk o tercihi yapacak durumda değil. Onun adına ailesi karar 

vermeli. Önceden öyle düşünmüyordum, aile karar vermemeli diyordum. Ama 

herhalde gelişen şartlarda çocuklar o kararı veremeyecek kadar kapasitesiz olduğu 

için olabilir, şu anda eksikler yani.  
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Veli Önceliği Akademik Başarı 

Öğretmenlere göre velilerin ders seçiminde dikkate aldıkları en önemli konu 

akademik başarı. Öğretmen 04; “Hani diğer derslerde daha ziyade hani çocuğun daha 

sonraki akademik eğitimine katkı sağlayacak dersleri düşünüyorlar.” Sözleri ile bu 

durumu belirtmektedir. Çocuklarının başarısını artıracağını düşündükleri dersleri 

öncelik ile tercih ediyorlar. Bu yönde özellikle Matematik Uygulamaları, Bilim 

Uygulamaları, Yabancı Dil veya Türkçe derslerini istemektedirler. Öğretmen 08 

“Genelde aileler hani Matematik, Fen daha ana ders olanlara ek olsun diye onları 

seçiyorlar.” velilerin öncelikle seçtikleri dersleri belirtmektedir. Öğretmen 05 

“Matematiği ve İngilizceyi seçenler ailelerinin şeyiyle seçiyor.” bazı derslerin 

seçiminin veli isteği ile olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Veli Din Dersini İstiyor 

Din dersi ile ilgili tercihlerde ebeveynin tercihinin ön plana çıktığı yine yapılan 

görüşmelerde görülmektedir. Öğretmen 07; “… Veli daha çok yönlendiriyor özellikle 

bizim seçmelilerimizde hocam. Hz Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerimde veli 

daha aktif çünkü çocuğa soruyorsun niye seçtin? Diyor ki mesela annem zorla 

gönderdi. Babam çok istedi.” ifadeleri bu durumu destekler niteliktedir. Din 

derslerinde tercih edilmesinde velilerin yönlendirmesi ön plandadır. Bu konuyu 

Öğretmen 17; “Ya tabi ki ailenin çok etkisi var aile istemeyince çocuk ya dersler biraz 

daha beden eğitimini ya da müziği sevdiği için ya da matematik önemli olduğu için 
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seçilirken bu dersleri aile istediği ön plana çıkıyor. Aileden daha çok aileden” sözleri 

ile desteklemektedir. 

 

Her Türlü Veli Din Dersini Seçiyor 

Öğretmen 13 “İlk sene şaşılacak derecedeydi. Yani ben ilk sene o aşkla 70 

kişilik kutlu doğum hazırladım. O da bir yol. 70 kişiyi çalıştırmışım 3 ay boyunca. Tek 

başıma çalıştırdım. Gelen velinin potansiyeline bakınca seçmeli dersin şaşırdım 

kaldım.” İfadesi ile seçmeli din derslerinin uygulandığı ilk yıllar dersi seçen 

öğrencilerin veli profilinin kendisini şaşkınlığa çevirdiğini belirtmekte. Seçmeli din 

derslerini seçen veli profili çeşitlilik göstermekte, sosyo ekonomik yönden, dünya 

görüşü yönünden farklılık göstermektedir.  

Öğretmen 01 ve 05’e göre dindar aileler seçmeli din derslerini seçerken, 

Öğretmen 03, 04, 13, 14’e göre ise her tür veli din derslerini seçmektedir. Öğretmen 

14’i tespiti şu şekildedir; “Yok yani toplumda neyse o hani fakir olan ihtiyaç sahibi 

olan da var. Çok zengin olan insanda var. Muhafazakâr olan insan da var. Sosyal 

demokrat olan insan da var. Yelpaze geniş.”  Öğretmen 14’ün tespitleri ve mülakat 

yaptığımız diğer öğretmelerin görüşlerine göre seçmeli din derslerini her görüşten 

velinin seçtiği görülmektedir. Din derslerini seçen velilerin ağırlığı değişebilir ama 

veli yönü heterojen bir yapıdadır. 

Okulunda aynı zamanda idarecilikte yapan Öğretmen 03’ün “Yok çok çeşit var. 

Bizim hiç ummadığımız insan Kur’an diyor. Yani hocam mutlaka Hz Muhammed’in 

Hayatını öğrensin diyor…” tespitleri de seçmeli din derslerini seçen profilindeki 

çeşitliliğini desteklemektedir. 
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Velilerin din dersini seçme sebepleri konusunda genel kanaat dinini öğrenmesi 

olmak ile birlikte farklı sebeplerde din derslerinin seçilmesine etki ettiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Davranışları Düzelmesi İçin 

Öğretmen 04’e göre ahlaki anlamda davranışlarında problem olan çocukların 

velileri, din derslerini tercih etmektedir. Ders anlamında fazla bir beklentinin olmadığı 

en azından davranışları düzgün olur diye veliler din derslerini tercih edebilmektedir. 

Öğretmen “Ahlaki anlamda mesela çocuğun davranış bozukluklarını belirliyor. 

Normalde muhafazakar bir insan da değil. Hani dine karşı da mesafeli duran bir insan. 

Ama çocuğunu belli ahlaki ilkeler noktasında bir seviyeye getiremiyor. O gönderiyor. 

Yani …”  sözleri ile bu tespitini ifade etmektedir. 

 

Ben Öğrenemedim Bari Çocuğum Öğrensin 

Öğretmen 12 velilerin seçmeli din derslerini tercih etmesi ile ilgili, velilerin 

kendi alamadıkları veya eksik aldıkları din eğitimini okulda çocuklarının almasını 

istemekte bu bağlamda din derslerini özellikle Kur’an-ı Kerim dersini seçmektedir.  

Yani veliler çocuklarını da mutlaka düşünüyorlardır ama kendi eğilimlerine 

göre de mesela ben Kuranı Kerim dersine girerken velilerin çoğu işte hocam biz 

zamanında öğrenemedik ya da ben biliyorum ama çocuk bizden çok fazla öğrenmiyor. 

İstiyorum ki okulda hani akademik ortamda çocuğum Kur’an-ı Kerimi öğrensin. Yani 

çok. O konuda çok bizim okulumuzda da talep var. 

   

Veliler seçmeli din dersleri içinde en çok Kur’an-ı Kerim dersine önem 

vermektedir. Öğretmen 12’nin ifadelerinden de bu sonuç çıkmaktadır. Bu durum 

katılımcıların bazılarında da görülmektedir. Örneğin Öğretmen 03 “Ama genelde 
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veliler bunu ben gördüm Kur’an dersinde özellikle bilinçli seçiyorlar.” ifadesi ile bu 

durumu desteklemektedir. 

 

Az ve Öz Olsun 

Toplumumuzda yaygın olan orta yolculuk seçmeli derslerde de kendini 

göstermektedir. Veliler seçmeli dersleri seçerken çocuğunun dini konuları orta 

derecede bilmesini yeterli görmektedir. Bu düşünce ile seçmeli derslerin bazı veliler 

tarafından bir, iki dönem seçildiği daha sonra ki yıllarda seçilmediği tespitleri 

katılımcılar tarafından yapılmaktadır. Öğretmen 17 bu durumu ifade etmektedir.  

Ya biraz daha kendi şeylerine binaen inançlarına göre yani biraz daha 

inançlarına göre bunu alsınlar çocukları öğrensinler diye düşünüyorlar ama  yine de 

şöyle bir sıkıntı var fazlasıyla öğrensinden ziyade biraz öğrensin yeter düşüncesi var. 

3 dönem aldırayım değil de bir dönem alsın da biraz öğrensin. Kur’an-ı kerimi çok 

daha iyi okusun diye değil de ya da Hz. Muhammed’in hayatını bilsin öğrensin diye 

değil de birazda o üzerindeki sorumluluğu atmak istiyor gibi.  

 

Böylece veliler çocuklarına vermeleri gereken din ve ahlak eğitimi konusunda 

vicdanen sorumluluktan kurtulmuş olduklarını düşünmektedirler. 

 

Din Derslerini Seçmeme Sebebi 

Velilerin din derslerini seçmemesindeki en önemli sebebi Okul dışında din 

derslerini çocuğunun almasını sağladığı ve okulda önceliğin akademik başarı olduğu 

düşüncesidir. Bu konuda Öğretmen 15 şu ifadelerde bulunmaktadır.   

Yani işte az önce söylediğim gibi velinin gerek görmemesi, işte genel tabiriyle 

diyor ki ben camiye gönderiyorum yazın gerekirse ekstra özel Kur’an kurslarına 

gönderiyorum işte evde ben kendim destekliyorum deyip de göndermeyen var.  Çünkü 

niye yani eğitim sistemimiz sınav sistemimiz çocukların matematiğe diğer derslere çok 

fazla yönlendirilmesi mecburen. Sınavlarda önem arz ettiği için bunlar.  
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Seçmeli dersler konusunda velileri etkileyen en önemli husus eğitim sisteminin 

yapısı ve başarı anlayışıdır. Dolaysıyla veliler katılımcı tespitlerine göre bu durumları 

göz önünde tutarak tercihlerde bulunmaktadır. 

 

3.4.2. Öğretmenlere Göre Seçmeli Din, Ahlak Ve Değerler Derslerinin 

Seçilmesinde Öğrenci Etkisi 

Öğretmenlere göre seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrenciler de söz 

sahibidir. Ders alacak öğrencilerin seçimde söz sahibi olması seçmeli derslerin daha 

verimli olmasını sağlayacaktır. Öğretmen 16; “Bu seneye kadar okul idaresi seçiyordu, 

o da okuldaki imkanlar, bina sorunu, kabin sorunu, sınıf sorunu olduğu için. Bu sene 

çocukların tercihine bırakıldı. Bu sene sıkıntımız yok. Arada yine de sıkıntılar oluyor. 

Velim seçti, ben seçmedim diye ağlayıp sızlayan çocuklar oluyor.” ifadeleri bu 

durumu destekler niteliktedir. Öğretmen 16 zorunlu seçmeli ders uygulamasından 

büyük sıkıntılar yaşadığını belirtirken, öğrenci tercihine bırakılması ile rahatladıklarını 

ifade etmektedir. 

Öğrencilerin dersleri seçerken kolaylık, yüksek not, arkadaş, öğretmen ve 

rahatlık gibi etmenleri dikkate alarak dersleri belirlemekteler. 

 

Kolay Ders Yüksek Not 

Öğrencilerin seçmeli dersleri belirlerken, tercihlerini rahat edebilecekleri, 

zorlanmayacakları ve kolay not alacakları dersler yönünde kullandıkları öğretmenler 

tarafından belirtilmektedir. Yapılan analiz çalışmalarında da öğrencilerin tercihine en 

çok etki eden etmenin kolaylık olduğu görülmektedir. Öğretmen 05 “Diğerleri işte 
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öğrenciyi fazla sıkmayan zorlamayan rahat edebileceği çünkü seçmeli derslerde not da 

önemli açıkça bizlerde .” ; Öğretmen 03   öğrenci tercihine etki eden unsurları şu 

şeklinde belirtmektedir: 

 Şimdi birincisi şöyle. İlk yıl bu seçmeli derslerde not problemi yoktu. Not 

almıyordu öğrenci o yüzden öğrenci istediği dersi çok rahat seçti. Daha sonra tabi not 

sisteminin gelmesiyle öğrencide seçerken dikkat etti. Öğrenci böyle daha çok kolay not 

alabileceği ve fazla böyle yoğun olmayan derslere yönelmeye çalıştı. 

 

Ortaokulda öğrencilerin yoğun bir ders yükü bulunmaktadır. Ders yükünün 

yanında 7. Sınıftan itibaren TEOG hazırlıkları başlamakta, 8. Sınıfta tempo 

artmaktadır. Öğrencilerin 6. Sınıftan itibaren ortalamaları Ortaöğretim yerleştirme 

puanına etki etmektedir.  Bu bağlamda öğrencilerin kolay ve rahat edebilecekleri 

dersleri seçmesi gayet normal ve faydacı bir yaklaşım olsa gerektir. 

Öğrenciler seçmeli dersler içinde Spor ve Fiziki Hareketler, Zeka Oyunları gibi 

dersleri, rahat edebilecekleri ve yüksek not alabilecekleri dersler olarak 

görmektedirler. Bu dersleri ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Öğretmen 04 

“Öğrenciye bırakıldığında öğrenci de Beden Eğitimi üzerinde yoğunlaşıyor.” 

tespitinde bulunmaktadır. Öğretmen 07 “Yani mesela çocukların kendisine bıraksa 

hani çok fazla da talep edilecek dersler değil. Spor diye etkinlik bir seçmeli ders var. 

Çocuklar müzik, resim, spor gibi daha böyle rahat edebilecekleri dersleri kendileri 

daha çok tercih ediyorlar.”sözleri ile bu durumu ortaya koymaktadır. 

Öğretmenler tarafından öğrencilerin kolaylık ve yüksek not isteği bilindiğinden 

DKAB ders öğretmenleri öğrencilerin din derslerini seçmesi için dersleri mümkün 

olduğu kadar kolaylaştırma ve dersi seçen öğrencilere yüksek not verme yoluna 

gitmekte oldukları görüşmelerden anlaşılmaktadır. Görüşme yaptığımız bir Öğretmen 

14 öğrenciler ile yaptığı not konuşmasını şöyle aktarıyor: 
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Oğlum veya kızım seçmelilerden biri bundan olsun. Mesela ben onu çocuklara 

da diyorum 2 tane beden seçin diğerinde de bize gelin bak biz 95-100 vereceğiz size 

ortalamanızı yükselteceğiz. Sırf 100 almak için çocuk geliyor ben ona veriyorum ister 

hak etsin ister hak etmesin. Orada oturdu mu oturdu kulağına bir şey kaçsa yeter. Ben 

olaya böyle bakıyorum. Ha bazı arkadaşlarım olaya çok akademik bakıyor olabilirler. 

Bazı arkadaşlar diyor şu şuraya olmamış şu buraya olmamış ya sen onu basitleştir 

çocuğa aktarır hale getir. Basitleştir çocuğun anlayacağı hale getir. Neticede 11-12-

13 yaşındaki somur. Hani taşa yazarsan kalır suya yazarsan silinir. Misali bunlar 

taşken ne yazabiliyorsan. 

  

Öğretmen 14 yaptığı uygulamayı kendisine göre temellendirmektedir. Yine 

diğer katılımcılar da benzer ifadeler ile öğrencileri sıkmadan ders işlediklerini ve 

yüksek puanlar verdiklerini belirtmektedirler. Öğretmen 02 “Şimdi biz notlarımızda 

biraz daha esnek davranıyoruz. Hani seçsinler tercih etsinler algılamaları daha önemli 

bizim için edindikleri bilgiden daha çok o dersle ilgili olumlu tutum geliştirmeleri 

önemli.  Dersi kolaylaştırıyoruz.”  

Öğrenciler özellikle Hz. Muhammed’in Hayatı dersini yüksek not almak ve 

rahat etmek için seçtiği de Öğretmen 12 tarafından “Hz Muhammed’in Hayatı dersi de 

aslında Din Kültürü dersinde Hz Muhammed’in Hayatının içeriğiyle ilgili biraz var 

bilgiler. Ama yine de çocuklar hem bence not açısından da hani konular örtüştüğü için 

daha iyi not alalım hani dengelesin şeyi var yani öyle bir eğilim hissediyorum ben.” 

ifade edilmektedir. 

Not olayı öğrenciler arası haksız rekabete sebep olmaktadır. Seçmeli derslerin 

hepsinin yapısı bir birinden farklılık arz etmektedir. Alınan notlar aynı şekilde 

değerlendirilmektedir. Diğer bir sorun muhtemelen bütün seçmeli din derslerine giren 

öğretmenler Öğretmen 14 gibi öğrencilerine yüksek not vermiyordur. Bu durum da 

hakkıyla not alan öğrencilerin suçu nedir? 
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Seçmeli din dersleri içinde TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerinde 

öğrenciler rahat bir şekilde ödevsiz, artı bir çalışma olmadan ders işleyebilir belki, ya 

Kur’an-ı Kerim dersinde? 

Öğretmen 09 “…Kur’an-ı Kerim’e sonuçta çalışması gerekiyor..” ifadesi ile 

Kur’an-ı Kerim dersinde öğrencinin hedef kazanımlara ulaşabilmesi için çalışması 

gerektiğini vurgulamaktadır.  

 

Arkadaş 

Öğrencilerin ders belirlemesinde arkadaş faktörü de etki etmektedir. 

Katılımcılara göre seçmeli dersler ile ilgili öğrenciler bir birlerini etkilemekte ve 

yönlendirmektedir. Arkadaşından dolayı bir öğrenci her hangi bir dersi 

seçebilmektedir. Öğretmen 14; “(seçmeli Din dersleri) bence çok güzel okulda olması 

çok güzel birde çocuklar seçiyor sonra  birbirlerinin seçimlerini örnek alarak 

seçmeyecek çocukta seçebiliyor.”; Öğretmen 09; “Çocuklar nispeten biliyorlar yani. 

5. sınıfta ilk yıl hani çok fazla bilgi sahibi değiller ama öğrendikten sonra birbirleriyle 

konuşarak birbirlerini yönlendiriyorlar yani.” ifadeleri ile seçmeli derslerin 

belirlenmesinde arkadaş faktörüne dikkat çekmektedir. 

 

Dersin Öğretmeni Kim? 

Öğrenciler iyi gözlemcidir. Okulda öğretmenleri gözlemlemekte ve 

öğretmenleri değerlendirmektedir. Seçmeli derslerde öğretmene göre ders 

seçmektedirler. Kendisini sıkacağını düşündüğü veya ders anlatmasından memnun 

olmadığı öğretmenlerin dersini seçme eğiliminde olmadığı, sevdiği öğretmenin dersini 
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seçmek istediği öğretmen mülakatlarından anlaşılmaktadır. Öğretmen 07 bu konuda 

kendi tecrübesini şu şekilde ifade etmektedir: 

Not burada çok etkili hocam. Mesela bizim bu yıl ya da geçen yıl deyim 7. 

sınıflarda hiç Temel Dini Bilgiler, Kuranı Kerim hiç seçmelimiz olmadı. Bir önceki yıl 

öğretmen arkadaşların tutumundan kaynaklandı. Mesela çok zorlanılmış. Çok düşük 

notlar verilmiş bu seçmelilerde. Sonrasında ertesi yıl yarı o zaman yoktum ben 

izindeydim. Çocuklar hiçbir şekilde 7. Sınıflarda bir tane bizden seçmeli olmamıştı 

mesela.  O biraz öğretmen tutumuyla alakalı. Öğretmen, öğrenci öğretmeni seviyorsa 

mesela ben onu yaşadım geçen yıl girdiğim sınıfta. Hocam seneye siz gireceksiniz. 

Dediler ki biz yine aynı seçmelileri seçeceğiz dediler. Ben de inşallah dedim ama 

giremedim. Bu arada öyle bir değişiklik oldu. 

 

Öğretmen 07’nin sözlerinden öğretmenin dersteki tutumu, verdiği not, öğrenci 

ile olan iletişiminin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. 

Öğrenciler sevdikleri öğretmenin dersini almak istemektedirler. Bu konuda Öğretmen 

06, öğrencilerin öğretmenden dolayı Kur’an-ı Kerim dersini almak istediklerini, fakat 

okul idaresi engeliyle karşılaştıklarını belirtmektedir. 

 

“Olumsuz olsa tam tersi olacak. O zaman da kötü işte. Bu yüzden isteğe bağlı 

olması lazım. Mesela ben yaşadım. 5. Sınıftaki öğrenciler. Geçen yıl 4’e giriyordum 

ben. Bu yıl ben varım diye çocuklardan bir kısmı Kur’an-ı Kerim istedi seçmeli. 

Açılmadı.  

-Sebep? Öğretmen yok. Dersiniz yetersiz vs. 

-İstedikten sonra sağlanır işte sınıf sayısı yetersiz diyor şu diyor bu diyor. 

 

Katılımcıların görüşlerinden Din derslerinin seçimi konusunda DKAB ders 

öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Öğretmenlerin DKAB dersinde ve seçmeli 

derslerde öğrenciler ile güzel iletişim içine girmek, kendilerini öğrencilere 

sevdirmenin yolunu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.  Öğretmen 16 

öğretmenin dersini sevdirmenin yolunu bulması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 Şimdi çok iyi bence seçmeli, eğer bir öğretmen sevdirebilirse, bir de o faktör 

var. Öğretmen sevdiremezse, tabi biraz zoraki oluyor. Öğretmen de sevdirdiği takdirde 

seçmeli, mesela en çok... mesela dün üç tane velim geldi, üçü de aynı şeyi söyledi. En 

çok din dersi öğretmenini seviyorlar, çocuklar en çok seni seviyorlar, dedi. Yani 
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öğretmen faktörü çok önemlidir. Sevdirmek lazım. Zorlamadan. Ben sizi şeyhul İslam 

yapacak değilim, diyorum. Zorlamıyorum, böyle, serbest bırakıyorum. Bu politika iyi 

gidiyor.  

 

Mülakat sırasında ziyaret ettiğimiz bir okulda öğretmen öğrenciler ile birlikte 

Kur’an okumayı öğrenen öğrenciler için hazırlanan programa izleme fırsatı bulduk. 

Velilerin de davetli olduğu program öğrencilerin  ilgisini çekmişti. Hatta farklı dersleri 

seçen öğrenciler de programı izlemeye gelmişti. DKAB dersi öğretmenlerinden 

bazıları okulda olmalarına rağmen programı izlemeye katılmadığı ve okul idaresinin 

de yeteri kadar önem vermediği gözlemlendi. Fakat öğrencilerin ilgisi ve heyecanı 

yüksekti, ayrıca velilerin katılımı da yoğundu. Bu programı izleyen ve programa 

katılan öğrenciler önümüzdeki yıl için bu dersleri almak isteyeceklerdir. Programı 

yapan Öğretmen 14;  “Veya dediğim gibi yapılan bir etkinliği görüyor ya da öğretmeni 

seviyor. Geliyor soruyor öğretmenim seneye Hazreti Muhammed’in hayatına siz mi 

geleceksiniz. Sade ben değil yani Bedriye Hanımı seviyorsa Çocuğun öğretmeni 

sevmesi…” ifadeleri ile öğrencilerin sevdikleri, ilgi gördükleri öğretmenin derslerini 

daha çok almak istemektedirler. 

 

TEOG 

Ders seçimine etki eden önemli bir etkende TEOG sınavıdır. Katılımcılara göre 

öğrenciler 8. Sınıfta TEOG sınavından dolayı yoğunluktan dolayı kolay dersler seçme 

veya sınava destek olacak dersleri seçme şeklinde iki farklı tepki göstermektedir.  

Öğretmen 06’nın “Bu şeyden de kaynaklanabiliyor. Sınav metodu var ya 

sınavlar. Not konusu var. Sınavlarda işte adam Matematiği tercih ediyor. Uygulama 

olsun da. Ona benzer dersleri daha çok tercih ediyorlar.” ve Öğretmen 09’ da bu 

duruma işaret etmektedir. 
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Fakat orada da şöyle bir durum var. Ne yazık ki hani çocuklar özellikle 8. 

Sınıfta TEOG’a hazırlandığı için orada bakıyor diyor ki, hocam seçmelilerde diyor en 

kolay dersi olan seçtim. Bunları seçtim ki hani not ortalamam düşmesin. Hani beni 

etkilemesin. Yorulmayım diye. Ama diğer sınıflarda mesela bakıyorum. Ortaokulda 

mesela anne babanın bu alanda ilgisi varsa hazır çocuk da o alanda seçmeli seçiyor. 

Eğer anne babanın o alanda bilgisi daha farklı yönlendirmesi daha farklı ise ona göre 

çocuk ilgiyi tercihini yapıyor. 

 

3.4.3. Öğretmenlere Göre Din, Ahlak Ve Değerler Derslerinin Seçiminde 

Okul İdaresinin Etkisi 

Seçmeli derslerin tercihinde belirleyici olan diğer bir etmende okul idaresidir. 

Yapılan görüşmelerde okul idarelerinin seçmeli derslerin belirlenmesinde etkili 

olduğu, yönlendirmelerde bulunduğu, hatta öğrencilere mevcut mevzuata aykırı olarak 

zorunlu seçmeli ders aldırdığı görülmektedir.   Öğretmen 13 seçmeli derste okul 

idaresinin zorunlu seçim yaptırmasından kaynaklı okulda problemler yaşandığı,  5 ve 

6. sınıflarda isteğe bırakıldığını belirtse de sözlerinin devamında, okul yönetimi sınıf 

rehber öğretmenleri aracılığı ile üçlü ders seçimi yaptırdığı anlaşılmaktadır. 

Fakat zamanla bu ne oldu? Okul idareleri hangi dersi seçtirmek istiyorsa hangi 

dersin öğretmeni fazla onun açıkta kalmasını istiyorsa 7,8. Sınıfta zaten hani TEOG’a 

yönlendirildiği için hiç seçilmiyor. Geçen yıl zorunlu seçtirdi okul. Bir sınıf Kuran 

yaptılar. Bir sınıf da şey... Ben zorunluya karşıyım. Her benim dersim ödüllü ders 

dedim. Hani zorunlu her dersi seçtirebilirsin ama din dersini seçtiremezsin. Niye öyle 

diyorsunuz Hocam? Ve dediğim gibi sonuçta gördük sonuçlarını. Zorluklarını gördük. 

Gönül işi de bu sene zorlamalarla ve çıkan sorunlarla 5 ve 6 da veli seçti. 7 ve 8 de 

tamamen diğer derslerle yönlendirildi. Burada da bize şöyle söylendi. Sınıf öğretmeni 

becerebiliyorsa 3 derse yönlendirsin. Öğrenci de veliler de. Sınıf olarak seçsinler. 

Bizim okulumuzun altyapısı da genelde dinle hiç alakası olmadığı için diğer dersleri 

3 ders seçtiler. Arada birkaç seçilmeyen sınıf şu anda bizi seçti. 

 

Okul idareleri TEOG sınavında başarıyı artırmak ve öğrencilere takviye olması 

için 8. Sınıf öğrencilerine, sınavda çıkan derslere göre ders seçimini yapmaktadırlar. 

Öğretmen 16 “Mayıs ayında okul idaresi şey verdi, form verdi. Fakat bazı sınıf 

öğretmenleri şey yaptılar, size din lazım değil, örneğin 7 ve 8 gibi sınıflara..onlar 

yönlendirme yaptılar. İstediği halde Kur’an alamayan çocuklar oldu.” 
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Okul idareleri üçlü ders grupları yapmakta veya sınıflardan üç ders seçmesini 

istemekte, bu şekilde seçmeli dersleri belirlemektedir. Okul idaresi din derslerine karşı 

olumlu veya olumsuz tavır içinde olması ders seçimine etki etmektedir. Zorunlu olarak 

din derslerini seçtirmekte veya istendiği halde din derslerini listeye koymamaktadırlar. 

Öğretmen 08 okul idaresi tarafından oluşturulan ders gruplarında ki probleme 

dikkat çekmektedir. 

Ya hani ikisi birbirine bağlantılı deyim Hani öğrenci çok istiyorsa veli tamam 

diyor. Hani bazen öğrenci de anne babasının istediğine göre seçebiliyor hani bir anne 

babama göstereyim diye. Tabi en son idarenin elinde bitiyor. En son kararlar hani ilk 

grup değil ikinci gruba kaydırılabiliyor. Gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. O yüzden çok 

şey mesela bir de ya işte sportif etkinlikler var ağırlıklı grup. Onun için de dinle alakalı 

olmadığı için çocukların çoğu onu seçebiliyorlar. Ya da dediğim gibi ana dersleri 

seçtikleri grup oluyor. Bizde de geri kalanı… 

 

Hazır din dersini seçmek isteyen öğrenciler ders grubundan dolayı 

seçememektedir. Ders gruplarında bir başka sorun din derslerini seçen sınıfların 

seviyesinin düşük olması. Öğretmen 08 sözlerinin devamında bu konuya dikkat 

çekerek “Daha düşük. Tabi bizde hep son şubeler genellikle. Seçmeli olarak derslerin 

olduğu şubeler genellikle böyle sönük kalan öğrenciler bize kalıyor gibi bir şey 

oluyor.  Buna aykırı olan sınıflar da var ama çok az yani.” şeklinde ifade etmektedir. 

Zorunlu seçilen seçmeli dersler ile ilgili yaşadığı problemleri Öğretmen 06 

ifade etmektedir.  

Şey olduğundan dolayı seçmeli ders olduğundan dolayı onlara oranla dini 

değerler veya din eğitimi konusunda 3 tane seçmeli dersin olması güzel bir şey. Ama 

problem şurada. İsteğe bağlı değil. Benim gördüğüm şimdiye kadar yani uygulamada 

problem istenilen güzel bir şey uygulamada problem çıkartıyor. Hem de kendi 

okulumuz. Burada nedir? İdare diyor ki şu şuşu dersler istenecek. Çocuk istese dahi 

olmuyor menü veriliyor. Ve bazı sınıflar var şablon sınıf mesela bu yıl ben giriyorum 

7A’ya 7’ lere giriyorum. Adam 7A’da 7B’de veya diyor ki senin dersin Kur’an-ı Kerim 

diyor. Çocuğun aile yapısı, dünya görüşü şunu bunu uygun değil. Böyle çok sivri 

olanlar. Ailesi söylüyor. Geliyorlar …  
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İlginç olan Öğretmen 06’nın okulunda bazı öğrenciler isteyerek Kur’an-ı 

Kerim dersini almak istiyor, sınıf açılmıyor; diğer taraftan istemeyen öğrenciler din 

dersini almak zorunda kalmasıdır. 

Zorunlu seçmeli ders uygulamasından en çok din dersleri ve öğretmenleri 

etkilenmektedir. Öğretmen 01, istemeden din dersini almak zorunda kalan öğrencilerin 

ilgisiz olduğunu belirtmektedir. Öğretmen 06 ilgisizliğin yanında bir şeyler yapmak 

isteyen öğrencilere de olumsuz etki ettiğini sözleri ile belirtmektedir;  

Mesela adam. Ben cüz dağıtıyorum Kitapları getiriyor. Eksiklikleri olan da var 

onları da göreceğiz birazdan. Başlıyoruz. Çocuk yeni başlamış. Getiriyor cüzünü. 

Veya çalışmadım diyor. Ha zorlayamıyorsun şimdi. Ders var.  Kur’an-ı Kerim 

veya  Temel Dini Bilgiler işte Hz Muhammed’in Hayatı veya Temel Dini Bilgiler hani 

dersimiz açısından da çocuklara baskı vs. yapamıyorsun. Tabi ters tepki yapar diye. 

Onları da idare etmeye çalışıyorum. Ama öbürlerini olumsuz etkiliyor. 

 

Okul idareleri zorunlu seçmeli uygulamasını yapmalarını, okulun fiziki 

yapısındaki yetersizlik ve öğretmen normuna bağlamaktadırlar. Öğretmen 06 okul 

idaresinin ders dağılımı yaparken  “Öğretmenlerin bulunduğu norm kadroya göre ek 

ders olsun diye seçiyor.” dikkate aldığını belirtmektedir. 

Öğretmen 04 seçmeli derslerde, “Tabi yani sistem onu seçiyor ama bazı 

okullarda fiziki şartlardan dolayı sınıflar açılamayabiliyor.” sözleri ile seçildiği halde 

bazı derslere sınıf açılmadığını belirtmektedir. 

 

3.4.4. Öğretmenlere Göre Ders Seçiminde Din Derslerinin Etkisi 

Ders seçimine belirleyen kişilerden hareketle etki eden etmenler üzerinde 

yukarıda duruldu. Yapılan değerlendirmeler genel anlamda seçmeli bütün dersler 

kapsar nitelikteydi. Bu değerlendirmelere ek olarak, bu bölümde seçmeli din dersleri 

perspektifinde seçim konusu değerlendirmesi yapılacak.  
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İlk Başta Moda Sonra İhtiyaç 

Seçmeli dersler çıktığı ilk yıllar din derslerine yoğun bir talep vardı. Öğretmen 

13 “Benim gözlemlediğim kadarıyla ilk sene zaten velilerde de müthiş bir aşk vardı. 

Böyle bir şeyin olması. Yoğun bir talep. O yüzden bizim normu yükselttiler 

seçilmeyince de düşürdüler bu sefer.” ifadeleri ile ilk yıllarda ki talebin fazlalığına 

dikkat çekmektedir. Daha sonra talepte düşme olduğunu belirtilmektedir. İlk yıllardaki 

yoğun talebin sebebi ile ilgili Öğretmen 11 şunları söylemektedir: 

Modaya uyarak seçtiler, bir de bir akım vardı, bir rüzgâr vardı; idareler de 

baskılıyordu. İhtiyaçtan değil, ya ben Din Kültürü öğretmeniyim, çocuğumun seçmeli 

Matematik mi almasını isterim, yoksa seçmeli Hz. Muhammed’in Hayatı mı? Hz. 

Muhammed’in Hayatını zaten eline bir kitap verdiğimde, %90 öğrenecek, bir de Din 

Kültürü dersinde % 75 - % 80 öğreneceğini öğreniyor zaten. Öbür çocuğun vaktini 

almış olacak, kaç kişi mesela kaç tane Din Kültürü öğretmeni vardır çocuğuna seçmeli 

Matematik mi aldırır yoksa Hz. Muhammed’in Hayatını mı aldırır? 

 

Öğretmen 11 ilk yıllardaki yoğunluğu modaya, akıma benzeterek gelip geçici 

olduğunu vurgulamakta. Daha sonra velilerin hayatın gerçekleri ile karşılaşarak 

pragmatik anlamda faydasının olacağını düşündükleri dersleri seçme eğilimi 

gösterdikleri ifade edilmektedir. Ayrıca kendisi de bir DKAB ders öğretmeni olan 

Öğretmen 11, bazı din derslerinde verilen bilgilerin,  özel çaba ile öğrenilebileceğini 

belirtmektedir. Öğretmen 05 ‘de bu konuda Öğretmen 11’i destekler nitelikte “Neden 

oldu? Çünkü çocukların gördüğü yerde ekstra bir şey yok bunu zaten yaz kursunda biz 

öğreniyoruz. Şu mesela 42 kişini içerisinde gerçekten sıfırdan gelenler mesela 3 kişiydi 

onlar geçmişti yani o zaman diğerleri zaten biliyordu.” sözleri ile belirtmektedir. 
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Vasat ve Altı Öğrenciler Din Derslerini Seçmekte 

Katılımcı öğretmenlere göre genelde din derslerini seçen öğrencilerin başarı 

yönleri orta ve altı düzeydedir. Din derslerini seçen bütün öğrenciler orta ve altı değil 

tabi ama çoğunluğun vasat olduğu Öğretmen 7, 8 ve 9 tarafından belirtilmektedir. 

Katılımcı öğretmenlerin çalıştığı okulların bazılarında derslerin sınıf olarak seçildiği 

unutulmamalıdır. Öğretmen 08; “Evet aynen öyle. Geri kalanlar da işte daha böyle klas 

altı veya daha kötü ders durumu olan başarı durumu olan öğrenciler de bizim 

seçmeliye kalıyor. O konuda da biraz sıkıntımız oluyor tabi.” sözleri ile bu durumu 

belirtmektedir. Bu durumdan dertli olan Öğretmen 07, din dersini seçen öğrencilerin 

ilgisiz ve akademik anlamda düşük seviyede olduğunu belirtilmektedir.   

Şimdi çok ilginç bir şey var hocam. Bizim okulda arkadaşlar da aynı şeyi 

söylüyorlar. Kur’an-ı Kerim seçmeli sınıfında çocuklar ahlaken çok sıkıntılı. Yani 

benim mesela hem kendi sınıfım hem Kur’an-ı Kerim hem Hz Muhammed’in Hayatı 

seçmelisi birkaç öğrenci zorunlu olarak o sınıfa düşmüş. Bu seçmeliyi seçmemişler. 

Ama genel olarak gönüllü olarak gelmesine rağmen çocuklar aşırı derecede ilgisiz. 

Akademik başarı çok düşük. Davranış noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Ben de bazen 

bunu anlayamıyorum. Diyorum ki bizim en örnek olması gereken sınıflar hani gönüllü 

seçtikleri için diyorsun ki hani meyli vardır bu çocukların. Daha iyi olmaları 

gerekirken daha sıkıntılılar. Ve bakıyorum mesela o Matematik felan seçmelileri seçen 

çocukların akademik anlamda hani daha başarılı olduklarını görüyoruz. 

  

Öğretmen 04 bu konuda farklı düşünmekte ortalama ve üstü öğrencilerin daha 

fazla olduğunu belirtmektedir.  

Şimdi onda da şöyle şeyleri görmek mümkün. Çok başarılı olan öğrencilerimiz 

de geliyor. Çoğunlukla çok başarılı olan öğrenciler geliyor. Ama bunun yanında bazı 

veli tercihlerine baktığımızda yani hani sınıfın en alt seviyesindeki öğrencileri de velisi 

yönlendiriyor ki hani belki çocuk oradan bizim derslerimizden bir şeyler kapar daha 

disiplinli çalışır diye. Yani ortalamanın üzerinde yani genel durumlar ortalamanın 

üzerinde seviyeler var ama bunun yanında sınıfın yani en düşük sevisindeki öğrencileri 

de anne babaları belki öğretmenin etkisiyle hani biraz daha çocuk toparlanır diye 

yönlendiriyor. 
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Kur’an-ı Kerim Dersinin Tercih Edilme Sebebi 

Seçmeli din dersleri içinde en çok tercih edilen ders Kur’an-ı Kerim’dir. 

Kur’an-ı Kerim dersinin çok seçilmesi ile ilgili Öğretmen 10’a göre Kur’an-ı Kerim 

dersinin tercih edilmesinin en önemli sebebi toplumdaki din algısı. Kur’an okumayı 

bilmek iyi bir Müslüman olmak için önemli bir basamak, Kur’an okumayı öğrenmek 

için bu ders seçiliyor.    

Popüler olanlar Kur’an-ı Kerim sonra Hz Muhammed’in hayatı niye Kur’an-ı 

Kerim’i okumayı bildiğin zaman yüzde elli dinini tamamlamış algısı 

var  toplumda.  Kur’an-ı Kerimi okuyorum tamam artık iyi Müslümanım. Peygamberin 

hayatını da okudum öğrendim biliyorum peygamber şunları yaptı hayatında şu 

aşamalar  oldu vs. bunları yapınca zaten iyi Müslümanlığı tamamladığını düşünüyor 

insanlar. Temel dini bilgiler biraz daha sağlam bilgi biraz daha kitabi bilgi biraz daha 

mükellefiyet sorumluluklarla ilgili bilgiler olduğu için biraz zorlayacağı için insanlar 

buradan kaçıyor diye düşünüyorum veya bu konuda cahillik var bilinçsizler. Yani 

namazla ilgili farzlar var vacipler haramlar helallerle ilgili hayatı yönlendiren 

kurallar olduğu için bu biraz daha kültürden ziyade din olmuş oluyor. İnsanlar bu 

yüzden bunu tercih etmiyor diye düşünüyorum. Zordan kaçıyor insanlar. 

 

Yaz Kur’an kurslarına gitmiş olup Kur’an okumayı bilen öğrenciler Öğretmen 

16’ya göre Kur’an-ı Kerim dersini seçiyor. Çünkü Kur’an okumayı bildiği için bu 

derste başarısız olması söz konusu olamaz. Öğretmen 06’ya göre ise durum tam tersi. 

Kur’an kursuna gitmiş öğrenciler Kur’an-ı okumayı bildikleri için daha farklı derslere 

yönelmektedir. Öğretmen 06 bildiği ve istemediği halde Kur’an-ı Kerim dersini almak 

zorunda olan öğrencilerin olduğunu da belirtiyor. Din derslerini öğrencilerin almak 

zorunda bırakılması, istemediği halde öğrencilerin ve ailelerinin derslere karşı tepki 

almasına sebep olmaktadır.  

Ondan  işte not kaygısından dolayı. Yani bunu bilmiyorum nasıl çözümlerler 

de. Bir de beklenti. İşte girmiş o derse zaten öğrenci biliyorum diyor. Mesela 

öğrencilerim de var benim mesela. Şimdi 7’ye giriyorum ben. Hocam ben zaten 

yazında Kur’an-ı Kerim’e gittim. Kur’an-ı Kerim’e geçtim diyor. Ben zaten biliyorum 

diyor. Ben başka derse gitmek istiyorum diyor. Hani bazıları karşı olarak giriyor ya. 

Hani istemediğinden dolayı. Bu çocuk da kendini yeterli gördüğünden dolayı başka 

derse gireyim diyor daha faydalı diyor. Bu şekilde… 
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Başaramama Endişesi 

Kur’an-ı Kerim dersinin önemli bir bölümü Kur’an-ı Okuma üzerine 

kurulmuştur. Kur’an okumayı öğrenmek okul içi ve dışında öğrencilerin çaba 

göstermesini gerektirmektedir. Öğrenciler rahat edebilecekleri, gayret göstermeden 

yüksek puan alacakları dersleri almak istiyor. Bu durum Kur’an-ı Kerim dersinin az 

seçilmesine sebep olduğu düşünülmektedir. Öğretmen 09 bunu örnekler ile ifade 

etmektedir.   

Yani bu şey de olabilir. Öğretmenin performansının belki yeterli gelmeyişinden 

kaynaklanıyor olabilir. Etken olabilir. Seçen bir öğrenci daha rahat dersler var 

mesela. Kur’an-ı Kerim’e sonuçta çalışması gerekiyor. Ama seçmeli beden dersinde 

çocuk eşofmanı giyiyor, istediği oyunu ortamı oluşmuş oluyor. Veyahut da seçmeli 

zeka oyunları eğer hani seçmeli derse çocuk böyle zorlanacağı bir yer varsa veliler 

diyor ki, zaten gün boyu ders görüyor çocuk zorlanmasın diye şimdi Kur’an-ı Kerim’de 

ben mesela çocuk geldiği zaman ister istemez verim alabilmek için zorluyorsun zaten 

o etabı hareketli tutman gerekiyor. E şimdi çocuk o ortamı gördükten sonra dışarıda 

bakıyor bir Beden Eğitiminde biri oynuyor. E yani çocuk niye seçsin ki…”  

 

Kur’an-ı Kerim dersinde genelde öğretmenler bireysel olarak öğrenciler ile 

ilgilenmektedir. Öğretmen bir öğrenci veya grupla ilgilenirken diğer öğrenciler boş 

kalabiliyorlar. Öğretmen 14 “Kur’an-ı Kerim derslerinde bazen çok kendi başlarına 

kalıyorlar. Çünkü bireysel olduğu için öğretmen dersle ilgileniyor biri orda tek kalıyor. 

Bilmem şu bu oluyor Sonrada çocuk ben Kur’an-ı öğrendim diyor sekizde de 

seçmiyor. İlgileri daha başka şeylere kayıyor özelliklede en çok beden seçmek 

istiyorlar.” sözleri ile bu duruma dikkat çekmekte ve ilerleyen yıllarda öğrencilerin 

Kur’an-ı Kerim dersini seçmek istemediğini belirtmektedir. 
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Tekrar Seçimi Düşürüyor 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve TDB derslerinin içeriği ile ilgili öğretmenler 

düşüncelerini belirtirken, tekrar konusuna dikkat çekmişlerdi. Hz. Muhammed’in 

Hayatı ve TDB derslerinde, DKAB dersinden çok farklı şeyler sunmadığı öğrenci ve 

veliler tarafından görüldüğü tespiti katılımcılar tarafından yapılmaktadır. Ve bu tekrar 

bu derslerin seçimine olumsuz yansımaktadır. Öğretmen 03 velilerin karşılaştırma 

yaptığı ve TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerini seçmek istemediği 

görülmektedir. 

 Yani şimdi şöyle. Vatandaş sorduğunuz zaman dini konularda maalesef herkes 

uzman. Biliyoruz diyor ne öğretiyor işte namazın şartı, abdestin şartı bide Din Kültürü 

dersi hadis olduğu için zaten biz onu şeyde alıyoruz. Din Kültürü dersinde alıyoruz. 

Ben burada biraz daha seçmeli dersler içinde Kur’an dersi daha ön plana çıkmalı. 

Gerek Hz Muhammed’in hayatı, gerek Temel Dini Bilgiler Din Kültürü kitabının 

içinde işlendiği için veli ayrıca şey duymuyor. Seçme ihtiyacı duymuyor. Ama Kur’an 

dersine ilgi gösteriyorlar. Daha çok ilgi gösteriyorlar. 

 

Öğretmen 02; “Tekrar çok oluyor. Çocuklar çok tekrarı sevmiyor.”; Öğretmen 

14 “Birde Hz. Muhammed’in hayatı veya dini bilgileri seçiyorlar sonra çocuklar derse 

girip bakıyorlar ki din kültüründekiyle hemen hemen aynı tekrarı gibi görüyorlar. Din 

kültüründe görüyor diyelim ki 6. Sınıfta peygamber efendimizin hayatında da aynı 

şeyleri görüyor şimdi 7,8’ dede seçmeme ne gerek var, tekrarı gibi görüyor çocuk.”; 

Öğretmen 01 “Neye bağlıyorum. İşte dediğim gibi içeriği çok kötü.”  ifadelerinde 

tekrarın seçime olumsuz etki ettiği ifade edilmektedir. 

 

TDB Dersini Seçen Az 

Okul ders programı içinde zorunlu DKAB dersi bulunmaktadır. Bu dersin 

içeriğinde İslam Dinin İnanç ve İbadetleri konuları bulunmaktadır. Bu bağlamda TDB 



198 

 

dersi veli ve öğrenciler tarafından az tercih edilmektedir. Öğretmen 03 bu duruma 

dikkat çekmektedir.  

Yani şöyle. Din Kültürü tabi zorunlu bir ders. Her öğrencinin burada alması 

gerekiyor. Üçe ayrılması belki biraz mesela işte Temel Dini Bilgiler bana şey gibi 

geliyor. Fazla gibi geliyor. Genelde hani biz de idarecilik yaptığımız için pek mesela 

rağbet olmuyor Temel Dini Bilgilere. Diğer gruplardan 3-4 açabiliyorsak Temel Dini 

Bilgilerde bir tane açıyoruz. 

 

 

3.5. Öğretmenlere Göre Seçmeli Din Derslerinden Öğrenci ve Veli 

Beklentisi 

Seçmeli derslerin belirlenmesine etki eden önemli bir unsur da beklentilerdir. 

Öğrenci ve velilerin derslerden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri 

araştırmanın önemli bir sorusu olduğu için beklentileri seçim dışında ayrı bir başlık 

altında değerlendirildi. Katılımcı öğretmenlerin görüşleri çerçevesinde veli, öğrenci 

beklentileri ders ders aşağıda analiz edilecektir. 

 

3.5.1 Kur’an-ı Kerim Dersi 

3.5.1.1. Öğrenci Beklentisi 

Katılımcı öğretmenler öğrencilerin Kur’an-ı Kerim dersine gelirken 

beklentilerinin, bilinçli gelen öğrenciler için, Kur’an-ı okumayı bilmiyorsa, Kur’an-ı 

Okumayı öğrenmek; biliyorsa Kur’an-ı okumayı geliştirmek şeklinde olduğunu 

belirtmektedirler. Öğretmen 06 “Çünkü  Kur’an deyince yüzünden okumak veya ezber 

yapmak. Çocuklar ne zaman ezber yapacağız diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki hani 

buralar daha önemli. Oraya geçeceksin ama onu anlamak için neyi okudun? Amacın 
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olması lazım diye onları anlattım ama bu yıl yapmadım ben onu. Direk olarak 

başladım.” ; Öğretmen 03 yüzünden okuma ve ezber üzerine olduğu belirtilmektedir. 

 (öğrenci)Kur’an-ı kerimde çocukların hiç bilmeyeni geçmeye çalışıyor ama 

örneğin çocuk kendi değil de veli seçmiş ise çocuk o derste zorlanıyor. Bizde haliyle 

yani Kur’an-ı Kerim’den soğumasın diye çok üsteleyemiyoruz, oğlum niye çalışmadın 

niye işte şunu… yapamıyoruz, yapabildiği kadar kendi bulduğumuz materyallerle 

geliştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra ben hocam okuma biliyorum biraz daha seri 

okumak istiyorum diyenler var, tecvitli okumak istiyorum diyenler var. Ondan sonra 

hafızamda hani sure adedi çoğalsın ezber yapayım diyen öğrencilerimizde var.  

 

3.5.1.2.Kur’an-ı Kerim Veli Beklentisi 

Kur’an-ı Kerim dersi için velilerin beklentileri öğrencilerin beklentileri ile 

paralellik göstermektedir. Katılımcıların  tamamına göre veliler Kur’an-ı Kerim 

dersinde çocuklarının Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumasını istemektedirler. Dersteki 

başarıda çocuğunun Kuran’ı okumasını öğrenip öğrenememesine göre 

belirlenmektedir. Veliler seçmeli din dersleri içinde en çok tercih ettikleri ders olan 

Kur’an-ı Kerim dersinde anlam, mana değil de yüzünden okuma üzerinde 

yoğunlaşmışlar ve beklentileri bu şekilde yerleşmiş durumdadır. Öğretmen 01 “Ha 

yani şöyle Kur’an-ı Kerim’i çocuklar genelde öğrensin diye bakıyor aileler çünkü hani 

Kur’an öğrenme hani toplumumuzda çok olumlu karşılanıyor. Bu yaşlarda 

öğrenilmesi isteniyor. Bilen büyüyünce bilenleri bilmiyorum. İkisi de çocuğun bu 

yaşta şayet gönderirlerse öğrenilmesini istiyor.”; Öğretmen 07 “Velini beklediği şey 

kesinlikle Kur’an-ı Kerim okumadır. Yüzünden okumadır. Evet. Velini beklediği şey 

bu.”; Öğretmen 12 “Yani veliler çocuklarını da mutlaka düşünüyorlardır ama kendi 

eğilimlerine göre de mesela ben Kur’an-ı Kerim dersine girerken velilerin çoğu işte 

hocam biz zamanında öğrenemedik ya da ben biliyorum ama çocuk bizden çok fazla 
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öğrenmiyor. İstiyorum ki okulda hani akademik ortamda çocuğum Kur’an-ı Kerimi 

öğrensin.”  

3.5.1.3. Kur’an-ı Kerim Dersi Öğrenci Ve Veli Beklentisi Hakkında 

Öğretmenlerin Değerlendirmesi 

Kur’an-ı Kerim dersinde veli ve öğrencilerin Kur’an Okumayı öğrenme 

beklentisinin karşılanmasında farklı görüşler bulunmakta. Öğretmen 02 Kur’an 

okumayı öğrenen öğrencilerinin olduğunu belirtirken öğrenemeyen öğrencilerin 

mevcudundan da bahsetmektedir. 

Öğretmenler okul ortamında haftada iki saat ders ile mevcut sınıf yapısında 

Kur’an öğretiminin zorluğundan bahsetmekteler. Öğretmen 10 “Hiç Kur’an-ı Kerim 

okumayı bilmiyorsa okulda belki Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenecek diye umut 

ediyor ama okulda kuranı kerim okumayı öğrenmek asla mümkün olmuyor.” sözleri 

ile okulda Kur’an okumayı öğrenmenin zor olduğunu ifade etmektedir. Öğretmen 15 

“Ya istiyor ki haftada 2 saatlik dersle ben bu çocuğu ben burada hafız yapayım hani o 

şeyi vurgulamak için söyledim tabi ki çok büyük beklentileri var çocukların da haftada 

iki saat 80 dakikayla burada çok bir şey yapamıyoruz. Kur’an-ı Kerimi okuma üzerine. 

“ sözleri ile ders saatinde istenen beklentinin karşılanmasının çok zor olduğunu ifade 

etmektedir.  

Öğretmen 10 Kur’an-ı Kerim dersi için kendisini başarısız gördüğünü “Evet 

yüzünden okumasını öğrensin Arapça okumasını öğrensin istiyor. Kendisi biliyor veya 

bilmiyor çocuğu öğrensin istiyor. Okulda bir umut okulda seçmeli Kur’an-ı Kerim var 

Kur’an-ı Kerim öğrenebilir diye hayal ediyor bekliyor. Ben bilmeyen öğrenciye 

öğretemedim. Öğretemiyorum” sözleri ile ifade etmektedir. 
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Kur’an okuyacağım diyen öğrenciye ve çocuğum ne zaman Kur’an okuyacak 

diyen veliye, bekleyin şu konuları işledikten sonra dediğiniz de onları isteklerini kırmış 

olursunuz. Öğretmen 14 bu durumu belirtmektedir. 

 Kur’an-ı kerimin içeriği aslında o büyük bir yara şöyle büyük bir yara 

çocuklar ve veliler kesinlikle kuran okuyacağız diye geliyorlar. Ders kitabını açıyoruz 

olayın hikâyeler ve konu kısmı var. Şimdi biz burada Kur’an öğretmeden başlıyoruz. 

Vakit kalırsa baştan bir kısmını okutuyoruz. 

 

Katılımcı öğretmenlerden bazıları Kur’an-ı Kerim dersinde anlam, meal gibi 

konulara önem vermek istiyor. Bu istek veli ve öğrenci beklentileri ile çakıştığı için 

geri plana itmek zorunda kaldığını belirtmektedir. Öğretmen 07 bu konuda 

düşüncelerini şu şeklinde ifade etmektedir: 

 Nasıl hazırlardım? İşte hocam öncelikle bir amaç belirlememiz lazım. İşte 

diyorum ya amacımız ne olmalı? Kur’an-ı Kerim’i doğru öğretmek mi? Ben kesinlikle 

hocam onda çocuklar zaten yazın Kur’an kurslarında ve camilerde bu eğitimi 

alıyorlar. Ben Kur’an-ı Kerim’i daha çok anlamaya okumaya ve anlamaya yönelik 

yani meal ağırlıklı. Ben şu an çocuklar Kur’an öğrensinler. Madem seçtiler. Hani 

velilerin de beklentisi bu yönde olduğu için sadece şu an okumaya ağırlık veriyorum 

ama bana bıraksalar mesela şu an benim sınıfım herkes Kur’an-ı Kerim okumayı 

biliyor olsaydı ben öyle hatta düşünmüştüm 8. Sınıf çocukları bunlar biliyorlardır 

demiştim. 2-3 kişi biliyor diğerleri hiç bilmiyor. 

 

3.5.2. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 

3.5.2.1. Öğrenci Beklentisi 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinden öğrencilerin beklentisi; Hz 

Muhammed’in hayatını bilmek, O’nu daha iyi tanımaktır. Öğretmen 10’un 

“Hocam,  peygamberin hayatını daha iyi öğrenmek için şeklinde cevaplar geliyor. 

Peygamberin hayatını daha iyi tanımak, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, insan 

ilişkileri, doğayla ilişkileri işte Allah’a karşı davranışları vs.” ifadelerinde bu durum 

belirtilmektedir. Öğretmen 03 Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili öğrencilerin merak 
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ettiği sorular olduğunu “Hz Muhammed dersinde çok iyi. Yani çocuklar merak ediyor, 

soruyor. Hocam bu nasıl oldu, şu nasıl oldu? Şu kimdi? Bu kimdi?” sözleri ile ortaya 

koymaktadır.  

 

3.5.2.2. Veli Beklentisi 

Katılımcılara göre, veliler Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünnetlerinin 

bilinmesi beklenmektedir. Hz. Muhammed’in hayatında, annesinin adı, babasının adı 

gibi temel bilgilerin bilinmesi beklemektedir. Öğretmen 03 “Orada da biraz kronoloji 

istiyorlar ne zaman doğdu peygamberimiz ne zaman hicret etti ne zaman vefat etti işte 

ne zaman vahiy geldi.” sözleri ile Hz. Muhammed’in Hayatı dersi için veli beklentisini 

ifade etmektedir. 

Öğretmen 12 ise bazı velilerin Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde Hz. 

Muhammed sevgisinin çocuklarında yerleşmesi için bu dersi almak istemektedirler. 

Öğretmen 12 “Ya da aile de çocuğuna öğretebiliyor ama Hz Muhammed’in 

şahsiyetinin ön plana çıkarılması hani sadece bizim peygamberimizi de severiz. Son 

peygamberdir. ‘Saygı duyarızın dışında biraz da onu sevdirmeye yönelik yani bir 

kişisel olarak hani nasıl bir insandı? Farklı yönleriyle anlatmak için, anlasın diye.” 

sözleri ile bunu ifade etmektedir. 

 

3.5.3. Temel Dini Bilgiler –İslam- Dersi 

3.5.3.1. Öğrenci Beklentisi 

TDB İslam dersi ile ilgili öğrenciler dersin isminden de hareketle İslam dini ile 

ilgili temel dini bilgileri, DKAB dersinden daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi 
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beklemekte oldukları katılımcı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğretmen 13 “Dinin 

temel kurallarını öğrenecek diye özellikle onu seçiyorlar.” şeklinde ifade etmektedir. 

Öğrenciler dini yaşantı ile ilgili konuları günlük yaşantılarına dahil etmeyi, 

ilişkilendirmeyi de beklemekte olduklarını, Öğretmen 02 sözleri ile ifade etmektedir. 

 Ya orada genellikle bir olay üzerinde sohbet etmeyi bekliyorlar. Kendi 

birikimlerini işin içine katmayı bekliyorlar. Kendileri yorumlamayı bekliyorlar. Eğer 

can alıcı bir yerden yakalarsanız  onu günlük hayata taşırsanız ve onlar kendi 

birikimlerini onun içine dahil ederlerse ilgilerini çekiyor. Ama eğer böyle 

yapamazsanız o zaman sonuç çok sıkıcı oluyor. Sizin günlük hayata onu iyi taşımanız 

gerekiyor. 

 

TDB dersinde öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara cevap 

bulmayı beklediklerini “Güncel sorularıma… Müfredatta bence çok da fazla 

bulamıyorlar. Ya müfredat çok da onları böyle aman aman çocukların ben diyorum ya 

aradıklarını bulduklarına da inanmıyorum. Yani çocuğun kendi bile seçmiş olsa…” 

sözleri ile ifade eden Öğretmen 07, öğrencilerin TDB dersi için istediklerini 

bulamadıklarını da belirtmektedirler. 

Çankaya ilçesinde görev yapan Öğretmen 05 ise TDB dersini ilk yıl seçen 

öğrencilerin çokluğundan bahsederek, öğrencilerin bütün dinleri öğrenme beklentisi 

ile bu dersi seçtiğini, daha sonra içeriğin böyle olmadığını görünce dersi seçmekten 

vazgeçtiklerini “Bir –İki yıl bütün dinleri öğreneceğini zannediyorlar. Bütün dinleri 

evet.” ifade etmektedir. Burada özellikle öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili yeterli 

bilgi sahibi olmadıkları sonucu da çıkmaktadır. 

TDB dersini 8. Sınıfta alan öğrenciler ise TEOG sınavından dolayı, bu derste 

DKAB dersine takviye gibi işlemeyi beklemekte olduğunu Öğretmen 09’un “Temel 

Dini Bilgiler dediğiniz şey var mesela şu anda İslam II’yi veriyorum 8. Sınıflarda 

verdiğim bir ders seçmeli. 8’ler olduğu için mesela TEOG sınavına yönelik çocuklar 
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şey bekliyorlar aynı ünite konular işleyelim diye konular…” ifadelerinden 

anlaşılmaktadır. 

 

3.5.3.2.  Veli Beklentisi 

TDB dersinde veli çocuğunun İslam dinin temel bilgilerini, temel bilgiden 

kastedilen ilmihal bilgisini bilmesini, öğrenmesini beklemektedir. Öğretmen 04 

“Temel Dini Bilgilerde de bir dinini nasıl yaşayacak çocuk? Bilmesi gerekenler, 

ilmihal bilgileri o noktada öğrenci de veli de öğretmen de bakıyor.” sözleri ile bunu 

belirtmektedir. Aynı şekilde Öğretmen 07 “İşte Temel Dini Bilgilerde de aynen namaz 

orucunu felan öğrensin.”  ifade etmektedir. 

Öğretmen 06’ya göre TDB dersini öğrenciler veli isteğinden dolayı tercih 

etmektedirler. Velinin temel gayesi ise çocuğunun dinini öğrenmesidir. Öğretmen 06 

“Yani zor normalde Din Kültürü dersi gibi. Bu dersi de çocuğun ailesi istiyor. 

Çocuklar fazla bilinçli değil zaten de. Aile iyi bir eğitim almasını istiyor dini yönden 

yetişmesini istiyor.” Öğretmen 01 dersin beklentileri karşılamadığı için bu dersi 

seçenin bir daha seçmediğini  “temel dini bilgileri zaten alan bir kere alan ikinciyi 

almıyor kolay kolay ancak mecbur kaldığı zaman alıyor. Onda temel dini bilgilerin 

içeriğinin işte dediğim gibi değer eğitimi eksenli düzeltilmesi lazım.” cümleleri ile 

ifade etmektedir. 

 

3.6. Din, Ahlak Ve Değerler Derslerinin İşlenişi 

Seçmeli din derslerinde sınıf içinde neler yapıldığı, ne tür etkinliklerin 

yapıldığı ile ilgili öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler bu bölümde 
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değerlendirildi. Bu değerlendirmede Kur’an-ı Kerim ayrı bir başlık olarak 

değerlendirilirken, Hz. Muhammed’in Hayatı ve TDB dersleri ortak ele alındı. 

 

3.6.1. Kur’an-ı Kerim 

Katılımcı görüşlerinden anlaşıldığı üzere öğretmenlerin büyük bir kısmı 

Kur’an-ı Kerim dersinde, Kur’an-ı yüzünden okuma üzerine yoğunlaşmış durumdadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinde sınıflar seviye olarak farklılık gösterdiği için öğretmenlerin 

önüne iki seçenek çıkmaktadır. Birincisi sınıf 3-4 gruba ayrılarak gruplar halinde dersi 

işlemek, diğer bir yöntem ise öğrenciler ile bire bir ilgilenerek dersi işlenmektir. 

Burada da diğer öğrencilerin boş kalmaması için bilen ve bilmeyen öğrenciler 

eşleştirilerek bir birlerine destek olması sağlanmaktadır. 

Öğretmen 17 öğrenciler ile birebir ilgilendiğini ve bunu yapma sebebini şu 

şekilde belirtmektedir: 

 (Kur’an-ı Kerim dersinde birebir ilgilenme) Evet, öyle yapıyoruz çünkü bütün 

çocukların geldikleri sayfalar farklı oluyor aynı seviyede durmaları imkansız zaten o 

yüzden herkesin seviyesi oluyor ona göre çocuklara çalışmaları gereken yerlere nasıl 

çalışmaları gerektiğini söylüyorsun. Ona göre de bireysel olarak gidip 

ilgileniyorsunuz. Gidip de tahtada gösteremezsiniz. Çok farklı seviyeleri. 

 

Öğretmen 12 ilk başta sınıfı gruplara ayırdığını daha sonra bunun çözüm 

üretmediğini görünce, sınıfta ki bütün öğrenciler ile baştan sıfırdan başladığını 

belirtmektedir. Bu çözümün kendisi ve öğrenciler açısından faydalı olduğunu 

belirtmektedir. 

 

Şimdi yani Kur’an-ı Kerim dersinde dediğim gibi yani sınıfı başta ben bilenleri 

mesela hiç bilmeyen, az bilen ve iyi bilen olarak 3 gruba ayırdım başta. Baktım ama 

ona öğretiyorsun. Onları çalıştırırken siz biraz çalışın diyorum. Onlar mesela bir 
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gevşeklik gösteriyor. Bilenler zaten biz biliyoruz diyorlar. Öyle bir şey oluştu bende 

bir ay bir buçuk ay öyle bir denedim. Baktım ki olmuyor. Dedim ki sıfırdan başlıyoruz. 

  

Öğretmen 13 ise bilen ve bilmeyenleri eşleştirdiğini, bunu nasıl yaptığını 

belirtmektedir.  

Yok şöyle yaptım. Bunları samimi arkadaşlardan seçmedim. 1-2-3-4’e kadar 

saydırarak rastgele gruplar seçtirdim. Kuran bilenler-bilmeyenler arasında her Kuran 

grubunun mesela 1. Grubun yanında bir de bilmeyen kardeş grup var. Yani bunlar 

okumasını bitirdikten sonra kardeş grubun eğitimiyle meşgul oluyor. Daha sonra ben 

onlarla ilgileniyorum. 

 

Bu uygulamaya isim de verilerek daha dikkat çekici hale getirmektedir. 

Öğretmen 8’de benze uygulama yaptığını belirtmektedir.  

Valla ben akran grupları yapıyorum. En etkililerinden bir tanesi o olmuş 

oluyor. Bir de genelde hani bilenlerde çok mahreçleriyle felan bilmedikleri için onlara 

da size bir tekrarı olsun diye bir baştan alıyoruz. Diğerleriyle ama özel olarak 

ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Bir de etkinlik yaptırıyorum mesela onunla bunları 

yazdırıyorum daha böyle heyecan duyuyorlar daha güzel oluyor. O yüzden daha 

faydalı oluyor diye düşünüyorum. 

 

Kur’an-ı Kerim dersinde bulunan diğer konulara ise bazı katılımcılar vakit 

yetirememekte olduklarını Öğretmen 15 belirtmektedir.  

Bence direk cüzden başlamalı yani şey gibi olmalı öğretmen eğer etkinliklerle 

arada okuma parçaları olabilir aslında oda çok güzel. Oda çok güzel Kur’an-ı 

Kerim’in kıssalarının öğrenilmesi Kur’an-ı Kerim’in tanıtılması genel anlamda ama 

iki saat yeterli gelmiyor.  Ben cüz mü vereceğim çocuğa harf mi öğreteceğim kuran mı 

öğreteceğim onu öğreteceğim. Zaten açıkçası çoğunlukla da o tarafa pek bakmıyoruz. 

 

Bu durum Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretmenlerin büyük bir kısmı 

yaşamaktadır. 

Kur’an-ı anlamaya yönelik çalışmalara da ders içinde yer veren katılımcılar 

bulunmaktadır. Öğretmen 14 bu bağlamda meal ve yüzünden okumanın bir birine 

paralel yapılmasını ”Başlangıç kısmı bence seçilirken çocukların okudukları o şey 
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kısmı konu kısmı çocukların okudukları yüzüne okudukları ayetlerin Türkçeleri ve 

onların açıklamaları üzerine kurulursa çok güzel olur…”  önermektedir. 

Öğretmen 05 ise sınıfta öğrenciler ile meal çalışması yaptığını belirtmektedir. 

“Arapça. Ya şöyle ilgiyle açıp da bu da gerçekten ilginçmiş Kur’an’da bundan da 

bahsediyormuş mesela deyip, çünkü getiriyordum ben Kur’an-ı hem o 8’lere 7’lere o 

ünite gelince meal okuyoruz. Hani onu veren kişinin bile orada ilgisini çeker bir şey 

diye ama bakıyorsunuz. Çoğunluk boş vermiş durumda.” Öğretmen 05’in sözlerinden 

meal okuma çalışmasının beklediği ilgiyi görmediğini de belirtmektedir. 

Öğretmen 01 ise öğrencileri çok fazla sıkmadan hem onarın beklentilerini 

karşılayacak, hem de vermek istediği mesajları verecek şekilde işlemeye çalışmakta 

olduğunu sözleri ile belirtirken, ders içinde menkıbe ve hikayelerden yararlandığını 

ifade etmektedir.  

Çocukların sıkılmaması için Kur’an-ı Kerim okutuyorum. Ezber çok fazla 

sıkmıyorum. Her ne kadar aileler işte çocuklar hani çocuğun bunalıp bir dahaki 

dönem kaçmaması için çok fazla sıkmıyorum. Ama bunun yanında işte hikayelerle, 

menkıbelerle dersi doldurmaya çalışıyorum. Çünkü yani dediğim gibi zaten Kur’an-ı 

Kerim dersine gelen çocukların arasına bir şey var kimisi biliyor kimisi Elif Ba’dan 

başlıyor karışıklık var zaten ders içerisinde büyük zaman alıyor sıkıntı yaratıyor. İyi 

olan öğrencilerin sıkılmasına kötü olan öğrencilerin çalışmamasına sebep oluyor. 

Onun için bu şekilde dersi biraz daha çocukların dini anlamda Kur’an-ın önemini 

kapsaması  kavramında en azından yani bunu başarmaya çalışıyorum. 

 

Öğretmen 01 Kur’an-ı Kerim dersindeki zorluklarını vurgulayarak kendi 

çözümünü ürettiği görülmektedir. 

 

Kuran’ı Kerim Dersinden Başarılı Olamadım 

Katılımcı görüşmelerinde Kur’an-ı Kerim dersinde dikkat çeken bir başka 

husus da öğretmenlerin memnuniyetsizliğidir. Kur’an-ı Kerim dersinde öğrencilere 
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Kur’an-ı okumayı öğretemediklerini ifade etmektedirler. Derste istenilen başarıyı elde 

edemeyince öğretmenlerde hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Öğretmen 10 Kur’an-ı 

Kerim dersinde öğrencilere Kur’an-ı okumayı öğretemediğini, değişik sebeplerden 

dolayı Kur’an-ı Kerim dersinde beklentileri karşılayamadığını belirtmektedir.    

Ben Beşinci sınıflarda girmiştim. Altıncı sınıflarda yani öğretemedim.  Yani 

sınıfta otuz kişi vardı.  Hiç bilmeyen var. Hafif bilen var. Orta bilen var. İleri derece 

bilen var bir sınıfta iki ders boyunca gruplaştırma yapamadım.  İşte seviye sınıfı 

yapamadım. Tek öğretmen olmadı.  Belki çocukları yine yarısı orada da istemeden 

zorunlu şartlardan dolayı mecbur en zorunlu seçmeli olmuştu.  Ya Kur’an-ı Kerim 

okumasını yapamadım.  

 

Öğretmen 07’de sözleri ile Kur’an-ı Kerim dersine girmekten zevk almadığını 

belirtmektedir.  

Önce zevk almadığımı söyleyeyim mi hocam? Kur’an-ı Kerim derslerinden çok 

verim… Verim demeyim de keyif almıyorum şu açıdan. Hani Kur’an-ı Kerim dersleri 

bize bir anda böyle hani hiçbir hazırlığımız olmadan ya da bize bu noktada herhangi 

bir seminer verilmeden yönlendirilme yapılmadan direkt olarak bize denildi ki işte 

Kur’an-ı Kerim seçmelisi hani başladı kaç yıldır gidiyoruz ama hala sistem oturmadı 

Kur’an-ı Kerimde çünkü mesela sekizlere giriyorsunuz. Hiç bilmeyen daha harfleri 

hayatında görmemiş öğrenci var sınıfta ve aynı türlü neredeyse tecvitli benim kadar 

Kur’an-ı Kerim okuma becerisi olan öğrenci de var. 

 

3.6.2. Diğer Seçmeli Din Dersleri 

TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri öğretmenler işlerken günlük hayat 

ile ilişkilendirerek öğrencilerin dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada 

öğretmenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden birisi dramadır. Öğrenciler olayları 

sınıfta canlandırarak, yaşayarak öğrenmeye çalışmaktadır. Öğretmen 13 dersi işleme 

şeklini şu şekilde ifade etmektedir:   

Temel Dini Bilgiler dersinde mesela bir sofra adabını anlatacaksam onlara 

peygamberimiz sünnetine o da hani yemekle adabıyla ilgili tüm sünnetlere 

yemeklerimizi getirip ellerimizi yıkayarak veya işte bir orucu anlatıyorsam ben Din 

dersinde de öyle yapıyorum da. Orucu bölümlere ayırıyorum. İşte sahur vaktinin 

draması günlük oruçken imsak iftar bunları gruplara ayırıp drama yaptırabiliyoruz.  
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Güncel hayat ile ilişkilendirme Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde daha çok 

önemli olmaktadır. Öğrencilerin günlük hayatın içinden örnekler gördükleri din 

derslerine daha fazla ilgi göstermekte olduklarını, Öğretmen 12 ifade etmektedir.  

Hz Muhammed’in Hayatı dersi de yani bu benim 3. Yılım galiba. Hz 

Muhammed’in Hayatı dersine giriyorum. Seviyorum. Orada mesela bir iletişim konusu 

var. Ben işte oradakini alıyorum.  Normal günlük hayattan akademik bilgi işte 

televizyondan örnek veriyorum. Günlük hayattan örnek verip onu örtüştürüyorum. 

Somutlaştırma. Somutlaştırma ve bize daha yakın. Günümüze böyle hayali ütopik bir 

Hz Muhammed şöyleydi sadece peygamberlik yönü değil yani. 

 

Etkinlik Ağırlık Din Dersleri 

Seçmeli dersleri öğrenciler yeteri kadar önemsememektedir. Seçmeli dersler 

ana dersler gibi görülmemektedir. Nitekim Öğretmen 11; “Seçmeli ders işleyişi, bütün 

seçmeli derslerde mantık şudur hocam. Ya benim görebildiğim, burada 4. yılımdayım. 

Seçmeli dersler, adı üstünde seçmeli ve tali bir iş. Hiçbir seçmeli asıl ve ana ders gibi 

olmuyor.” Bu duruma dikkat çekmektedir. Öğretmen 12 ise din derslerini kendisi 

seçen öğrencilerin derse daha fazla ilgi gösterdiğini belirtmektedir. 

Seçmeli derste yani seçmeli derste tabi ki aslında zorunlu görüyor. Zorunlu 

derken not alıyorlar. Onunla onun arasında fark yok ama yine de çocuklar hani 

seçmeli ders olunca daha sanki şimdi kendileri seçmiş oluyor ya yani daha sanki bir 

özel ilgileniyorlarmış gibime geliyor. Yoksa diğerinde not alalım diye uğraşıyorlar 

temel ders olarak ama Hz Muhammed’in Hayatı hani biz bunu kendimiz seçtik. Diğeri 

sanki daha değişik bir duyguyla yaklaşıyorlar gibi geliyor bana. 

 

Seçmeli dersler ile ilgili her iki yaklaşımda öğretmenlerin seçmeli derslerde 

öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde ders işlemesini gerektirmektedir. Öğretmen, 

isteksiz öğrenciyi derse çekmeye çalışırken, istekli öğrencinin de beklentilerine cevap 

verebilmesi gerekmektedir. Aktif bir sınıf ortamına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
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noktada,  Öğretmen 17 öğrencilerin sıkılmayacağı şekilde bir ders anlatmanın 

gereklerini belirtmektedir.   

Ya benim en şey gördüğüm bu çünkü konular çok çok soyut mesela bir şey 

anlatıyorsun bir konu var. Hz. Muhammed’in ne diyelim mesela komşularına iyi 

davranır. Ya çok soyut çok hafif elle tutulur bir şey yok çocuklar sıkılıyor çünkü sadece 

dinleme üzerine bir şey yapamıyorsunuz çocuklar dinleyip anlayacaklar sanki 

bir  vaaz havasında geçiyor yani o sıkıntısı var  yoksa güzel bir ders ama.  

 

Öğretmenler öğrencilerin derse katılımı için farklı uygulamalar 

yapmaktadırlar; yarışmalar yapılmakta (Öğretmen 03),  Dikkat çekici kelimeler, 

cümleler tahtaya yazılmakta (öğretmen 02), öğrenciyi derse aktif olarak katıcı ödevler 

verilmekte (Öğretmen 03), oyunlara yer verilmekte (öğretmen 15), kıssa ve 

menkıbelerden anlatılmaktadır. ( Öğretmen 01,04) 

Bunun yanında sınıflarında akıllı tahta sistemi kurulu olan öğretmenler, 

öğrencilere hazırladıkları veya bir şekilde temin ettikleri görselleri, videoları izleterek 

derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlamaktadırlar. Öğretmen 02 buna dikkat 

çekerek akıllı tahtalardan sonra derste görsel ve içerik kullanmak daha kolay olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Dersin içeriği dolduğunda güzel doldurabiliyorsanız güzel. O da ekstradan 

bazı çalışmalar yapmayı gerektiriyor. İşte görsel…. Çoğaltmanız gerekiyor. Bize akıllı 

tahta gelinceye kadar sınıfımızda bilgisayar altyapısı ile ilgili sıkıntı vardı hani Akıllı 

kalemdir cep telefonudur kendi laptopumuzu kullanıyorduk ama çok etkili araçları 

kullanamıyorduk bilgisayardan dolayı. Böylelikle falan sıkıntılıydı. Bu aralar daha 

verimli oldu ama daha önceden bu boşluğu dolduramıyorduk.  

 

Tabi her öğretmenin materyal hazırlaması mümkün değildir. Bu noktada 

öğretmenler, MEB’in doküman paylaşım porteli olan EBA ve DKAB öğretmenlerinin 

hazırladığı internet sitelerinden faydalanmaktadırlar. 
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3.7. Öğretmenlerin Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler Derslerinin Ders 

Kitapları Hakkında Düşüncesi 

Seçmeli derslerin işlenişine etki eden önemli bir etkende ders materyalleridir. 

Seçmeli din dersleri ile ilgili ders materyalleri seçmeli ders uygulamasının başladığı 

ilk yıl hazırlandı ve pdf formatında internet ortamına öğretmenlerin hizmetine sunuldu. 

Daha sonra ki yıllar okullara ders materyalleri gönderildi. Görüşmelerimizden 

özellikle 2017 yılında ve diğer yıllarda ders materyallerinin eksik, geç geldiği 

şikayetleri ile çokça karşılaştık. Ders materyallerinin öğrencilere tam ve eksiz ulaşması 

konusunda okullarda problemler yaşanmaktadır. Hatta bazı okullara hiç ders materyali 

ulaşmamıştır. 

Öğretmenlerin ellerine ulaşan ders materyallerini de yeterli görmemekteler. 

Ders materyalleri ile ilgili görüş beyan eden öğretmenlerden Öğretmen 02, Kur’an-ı 

Kerim dersi 5. Sınıf ders materyali dışında diğer ders materyallerini, Öğretmenler 

01,02,04,05,06,07,08,10, 14, 15  Ders materyalleri içerik, metinlerin boyutu, görsellik, 

ilgi çekici olmayışı, öğrenci seviyesine uygun olmaması gibi hususlardan 

beğenilmemekte ve eleştirilmektedir. 

Öğretmen 07 “Kitapların en azından çocuklara hitap ediş tarzı da çocuklara çok 

fazla keyif vermiyor. Çok daha farklı işlenilebilir. Kitapların içerikleri ve müfredat 

gerçekten kaliteli olsa bence çok daha faydalı ve güzel olur. Yani” 

Öğretmen 08: 

 Aynı konular. Hem Din Kültüründe var. Hem de kendi içinde mesela atıyorum 

bir metni hani biraz öğrenci seviyesine göre daha kısa ve daha anlayabilecekleri 

şekilde anlatabilecekken mesela çok basit bir konu bile sayfalarca anlatıldığı için 

çocuklarda bir yani evet  daha kısa daha net bilgilerle daha güzel örnek hikayelerle 

felan olabilecekken sırf konu olarak dönüp dolaşıp mesela her paragrafta aynı 

şeylerden bahsedildiği için çok çok fazla uzatılmış konu aslında. Bu da çocuklarda 
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biraz böyle bıkkınlık olabiliyor. Zaten kitaptan hiç işleyemiyoruz biz. Ben daha 

kendim… 

 

Öğretmen 06 “Kitapta geçen ki yıl vermiştim ben çok sıkıcı…” ifadeleri ile 

ders materyalleri hakkında değerlendirmelerini yapmaktalar. 

3.7.1. Diyanetin Kaynakları Çok İyi 

Görüşmelerde öğretmenlerin büyük bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığının 

kaynaklarını kullandığı anlaşılmaktadır. Ders materyalleri değerlendirilirken bazı 

katılımcılar DİB yayınları ile karşılaştırma yapmakta ve DİB yayınları öğrenciler için 

daha uygun görülmektedir. Öğretmen 02 “Kur’an-ı Kerim ders kitabı 5. Sınıf ders 

kitabını kullandım ben. O güzeldi hatta birçok cüzden da daha iyidir. Diyanetin 

kitaplarının kalitesini yakalayamıyorum. Diyanetin kitapları daha iyi. Milli Eğitimin 

kitaplarından daha iyi Diyanetin kitapları.” ifadeleri ile DİB yayınlarının daha 

öğrencilere daha uygun olduğunu belirtmektedir. 

Öğretmenler 03, 05, 09 ve 15  DİB yayınlarını derste kullandıklarını 

belirtmekteler.  Öğretmenler  dilekçe ile  DİB’e kitap talebinde bulunmakta, DİB’de 

imkanları ölçüsünde okullara kitapları göndermektedir. Öğretmenler ihtiyacı olan 

kitapları öğrenciler için daha uygun gördükleri için DİB’dan temin etme yoluna 

gitmekteler. 

Öğretmen 03 her sene DİB’ten materyal temin ettiklerini belirtmekteler. 

 Genelde diyanetin eserlerinden temin ediyoruz. Her dönem, her dönem 

başında işte ibadetim, ahlakım, peygamberim kitapları var. Kuran mealleri alıyoruz. 

Dağıtıyoruz. Kur’an derslerini seçen çocuklara özellikle. Yani sağ olsun Diyanet bu 

konuda yardımcı oluyor. Daha çok Diyanetle çalışıyoruz. Güzel yayınları da var. 

Geliştirdiler. Çocuklar üzerine felan. Daha şey olabilir yani tabi netice itibariyle 

devlet kurumu olduğu için en sağlıklısı devlet kurumuyla çalışmak çünkü böyle 

yaptığımız zaman veli de bize çok tepki göstermiyor. Bu kimin kitabı, kimin görüşü 

değil yani. Diyanet işleri başkanlığının yayını. Yani o anlamda şeyimiz var. Materyal 

sıkıntımız yok şu anda…  
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3.7.2. Ders Materyal Önerileri 

Öğretmenler MEB’den ders materyallerini geliştirmesini, öğrencilerin ilgisini 

çekecek şekilde hazırlayarak sene başında okullara göndermesini beklemektedir. Bu 

noktada DİB ile iş birliği yoluna gidilebilir.  

Katılımcı öğretmenlerin kitaplar konusunda bir takım önerileri de 

bulunmaktadır. Bunun başında Kur’an-ı Kerim ders materyallinin her sınıf 

kademesinde cüz bölümünün olmasıdır. Dersi bilen ve bilmeyen öğrenciler 

seçtiğinden 6,7 ve 8. Sınıf ders materyallerinde Kur’an okumayı bilmeyenlere yönelik 

bir bölüm bulunmamaktadır. Her sınıf kademesinde cüz olursa, Kur’an-ı okumayı 

bilmeyenler o bölümden faydalanır diye düşünülmektedir. Bu ihtiyaçtan Öğretmen 03 

“Ama mesela bir 6. Sınıfta seçen çocuğun kitabında cüz yok. 7. Sınıfta cüz yok ve 

mecburen ona cüz aldırıyoruz.” Sözleri ile bahsetmekte ve “İşte Kur’an-ı Kerim 

mesela kitaplarda her sınıfın seviyesine mutlaka  bir cüz konmalı.” ifadesi ile çözümü 

sunmaktadır. 

Öğretmen 01 ise ders materyallerinde menkıbelere yer verilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Öğrencilerin menkıbeler ilgisini çekeceği ve konuları daha iyi 

anlamasını sağlayacağı aynı zamanda öğretmene dersi anlatması noktasında yardımcı 

olacağını, Öğretmen 01 belirtmektedir.  

Hani çok yetersiz çok hani bizim çocuklarımıza güzel hikayelerimiz var 

menkıbelerimiz var bir çok kaynağımız var bunu belki bireysel bazda biz yapıyoruz 

ama  bu kitap yani o kitabı ne deyim tecrübesiz öğretmenlere verseniz o kitaptan 

müfredatın dışına çıkılmayacak bir durum olsa o kitap çok yetersiz olur. O kitap ne 

öğretmeni işlemek mutlu eder ne öğrenciyi tatmin eder.  
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Öğretmenler derslerin daha verimli işlenmesi için çalışma kağıdı veya çalışma 

kitabı şeklinde çalışmaların olması gerektiğini ifade etmektedirler. Öğretmen 12 

uzunca bir şekilde bu düşüncesini ifade etmektedir. 

 Şöyle. Şimdi Din Kültürü seçmeli ders. İkisini de hani aynı tutuyorum. Diğer 

derslerde hep çalışma yaprakları, çalışma defterleri hani milli eğitim de gönderiyor 

bunları. Yani ben bizim dersimiz için ve seçmeli ders için böyle olmasını istiyor. 

Çalışma kağıtları olsun. Yani mesela değişik değişik çalışmalar olabilir. Hani özel 

yayınevleri bize gönderiyor. Mesela ben onları kullanmıyorum. Sadece ders kitapları. 

Çocuklar dışarıda gidip istediği şekilde çalışabilir ama çocuklarda şu merak özellikle 

ortaokulda ayrı bir çalışma defteri, kitabı olunca kendilerini daha bir özel hissettirir. 

Bunda ha bire veliler işte çalıştın mı? Yaptın mı? Hani sanki ders kitabını bitirip onun 

üstüne bir şey koyulmazsa eksik kalıyor gibi düşünüyor öğrenciler. O yüzden bizim de 

hani öyle bir çalışma defteri mi olur kitabı adı neyse öyle bir şey olursa daha renkli 

gibi, daha büyük resimli gibi daha iyi olur diye düşünüyorum. 

 

3.8. Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler Derslerini Uygulama 

Aşamasında Yaşanan Sorunlar 

Seçmeli din derslerinin uygulanması ve işlenmesinde ne tür problemlerin 

yaşandığı ve bu problemlerin neden kaynaklandığını ile ilgili öğretmenlerin görüşleri 

bu bölümde değerlendirilecektir. Yaşanan bazı problemler ders bazlı iken, bazıları da 

bütün seçmeli din derslerini kapsıyor niteliktedir. 

 

3.8.1. Genel Problemler 

3.8.1.1. Seçmeli Dersleri Günün Son Saatlerinde Olması 

Seçmeli dersler ile birlikte ortaokullarda ders saati 30’dan 35’e çıktı. Bununla 

birlikte bazı okullarda ölü saat olarak görülen son saatlere seçmeli dersler 

bırakılmaktadır. Katılımcılar bu duruma dikkat çekerek seçmeli derslerin verimli 

olmadığını belirtmektedirler. Öğretmen 10; “Seçmeliler günün son iki saatine kondu. 
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Son iki saatine konduğu için özel ve farklı ders gibi algılanıyor. Önemsiz ders gibi 

algılanıyor. Son iki saat olduğu için…” ifadeleri ile yukarıda belirtilen şekilde 

derslerin yerleştiğini belirtmekte. Öğrencilerinde seçmeli dersleri gereksiz, önemsiz 

ders olarak algıladığı görülmektedir. Öğretmen 05’de “…özellikle son saatlere 

sıkıştırılmış öğrencilerin bıktığı nefret ettiği bir saatte öğrencilere dayatıyorsunuz…” 

benzer ifadeler kullanmaktadır. Okullarda ikili eğitimin olması günlük yedi saat ders 

öğrencilerde ilgisizliğe neden olmaktadır. 

 

3.8.1.2. Zorunlu Seçmeli 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere bazı okullarda sınıf olarak veya 

zorunlu olarak öğrencilerin seçmeli dersleri belirlenmektedir. Bu durum Din 

derslerinde sıkıntılara sebep olmaktadır. Öğrenciler derslerde ilgisiz ve isteksiz tavırlar 

içinde bulunmaktadırlar. Bu durum istekli olan öğrencileri ve ders öğretmenin 

motivasyonuna zarar vermekte, sınıfın düzenini bozmaktadır. Şu da unutulmamalı ki 

ülkemizde zorunlu DKAB dersinin statüsü ile ilgili tartışmalar yapılmakta ve farklı 

zeminlerde mahkeme süreçleri yaşanmaktadır. Bu durumlar okullarda seçmeli din 

derslerine öğrencilerin kendisi veya velisinin onayı olmadan aldırmanın sebep olduğu 

durumlardan bazılarına örnektir. Ders öğretmenleri de bu durumdan şikayetçidirler. 

Öğretmen 06 isteği dışında din derslerini alan öğrenciler ile ilgili şunları 

söylemektedir: 

Mesela adam. Ben cüz dağıtıyorum Kitapları getiriyor. Eksiklikleri olan da var 

onları da göreceğiz birazdan. Başlıyoruz. Çocuk yeni başlamış. Getiriyor cüzünü. 

Veya çalışmadım diyor. Ha zorlayamıyorsun şimdi. Ders var.  Kur’an-ı Kerim veya 

Temel Dini Bilgiler işte Hz Muhammed’in Hayatı veya Temel Dini Bilgiler hani 

dersimiz açısından da çocuklara baskı vs. yapamıyorsun. Tabi ters tepki yapar diye. 

Onları da idare etmeye çalışıyorum. Ama öbürlerini olumsuz etkiliyor. 
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Öğretmen 10’da bu soruna dikkat çekmektedir.  

Yani sınıf otuz kişilik. Yirmi öğrenci seçmiş sadece isteyerek kendisi ve veli 

bilinçli olarak tercihine göre gelmiş olsa çok daha farklı işleyebiliriz. Araştırma 

ödevleri verebilir etkinlik yapabiliriz. Dersi öğrenciyle birlikte işleyebiliriz. Otuz 

öğrenciden on beşi dersi istemeden seçmiş zorunlu olarak bu derse gelmiş. Ve diğer 

öğrencilerin de bir takım haklarını da elinden almış oluyoruz. 

 

 

3.8.1.3. Ders Yapısından Kaynaklanan Problemler 

Seçmeli din derslerinde yaşanan bir başka problem bir dersi arada alan veya bir 

yıl alıp diğer yıl almayan öğrencilerde öğrenme eksiklerinin olmasıdır. Dersler yapı 

olarak bir birini tamamlar şekilde kurgulandığı için ve ara sınıflarda dersi alan 

öğrenciler önceki sınıfta seçmeli din derslerini almadığından problemler çıkmaktadır. 

Öğretmen 05; 

 Şimdi öğrenci bir kere bir seçtiğini bir daha seçmeyebiliyor. İslam I’i 

gördüyse II’ye gelemiyor. Dolayısıyla o yarım kalıyor orda. … Şimdi onu zannetmiş 

ki alan bir daha alacak o dersi gidecek. Ama hâlbuki öyle olmalı çocuk belki onu ilk 

defa alıyorsa ilk defaya göre hani derli toplu bir şey. 

 

3.8.2. Kur’an-ı Kerim Dersi İle İlgili Yaşanan Problemler 

Çalışma için okullara gidildiğinde bazı öğretmenlerin, Kur’an-ı Kerimile ilgili 

hemen dert yanmaya başladıkları gözlemlendi. Örneğin Öğretmen 06 “Kur’an-ı 

Kerimle ilgili en büyük problem olayına geçecek miyiz?”  ifadelerinden Kur’an-ı 

Kerim dersi ile ilgili dersi ile ilgili dertli olduğu fark edilmektedir.  

 

Öğrenci Seviyeleri Farklı 

Kur’an-ı Kerim dersinde en önemli problem sınıftaki öğrencilerin seviyelerinin 

karışık olmasıdır. Özellikler ara sınıflarda bu daha da önemli bir problem olmaktadır. 
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Öğretmenler dersi kime göre işleyeceğini bilememektedir. Bireysel veya grup 

çalışması yapıldığında, sınıflarda gürültü, öğrencilerde sıkılma olmaktadır. 

Öğretmen 06 “Şimdi bizde kurs sistemi olmadığından dolayı aynı sınıf 

içerisinde mesela 30 öğrencimiz var. Bilen var. Orta düz bilen var. Hiç bilmeyen var. 

Yani bunlarla uğraşmak beni yıpratıyor mesela. Olmuyor. Ben şimdi 30 kişilik sınıfta 

düşün. 2 dakika uğraşsan 60 dakika yapıyor. Yok, yoklaması şunu bunu vs.” sözleri 

ile durumu özetlemektedir. 

Öğretmen 13 “Bilen ve bilmeyen seviye farkının olması.” sözleri ile bu soruna 

dikkat çekmektedir. 

Katılımcılardan, Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretmenlerin çoğunluğu 

(Öğretmen 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 17) sınıflarda öğrenci 

seviyesinin karışık olmasından şikayetçidir. Sınıfların seviye gruplarına göre 

ayarlanması gerektiğini düşünmektedirler. 

Öğretmen 17  “Buradaki sıkıntıda şey seviye çok farklı çocuklarda o sıkıntı 

oluyor mesela bire bir ilgilenmek gerekiyor çocukla buda sınıf dağılmasına kopmasına 

3 dakika 5 dakika kendi kendine çalışıyor 6. Dakika kopuyor. Hepsiyle bireysel 

ilgilenmeniz gerekiyor o yüzden Kur’an-ı Kerim sınıflarının kalabalık olması iyi bir 

şey değil.” şeklinde seviye farklılığının yanında sınıfların kalabalık olması da 

eklenince işler öğretmen için daha da zorlaşmaktadır. Kur’an-ı Kerim dersinde sınıflar 

kalabalık olmakta bu durum öğretmenin sınıfı kontrolünü zorlaştırmaktadır. Öğretmen 

15 “Tabi muhakkak sayının fazla olması yani bizim okulumuzda derslik sayısından 

ötürü bölemiyoruz sınıfları çok fazla o yüzden o Kur’an-ı Kerim dersinde çok sıkıntı 

oluyor gerçekten.” ifadeleri ile bu durumu belirtmektedir.  
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Bazı Okulların fiziki şartlarında da yetersizlikler bulunmakta. Dersler için 

fazladan sınıf açmak istendiğinde derslik sıkıntısı çekilmektedir. Öğretmen 03 “Ya da 

fiziki anlamda kapasitesi yetersiz olduğu için yapılamaması…” şeklinde bu durumu 

belirtmektedir. 

Öğretmen 01 yaşanan olumsuzluğu belirtirken, bu problemi okul idaresine 

iletmesine rağmen çözüm bulamadığını belirtmektedir.  

Biz yani şöyle yetersiz.  Yani hani buradaki çocuk tamam yani hani Kur’an-ı 

Kerim’i okumasını belki öğreniyor ki büyük bir kısmı onu da öğrenemiyor niye çünkü 

her ne kadar Kur’an I istense de çocuk 5. sınıftaki çocuk  da Kur’an 1’i seçebiliyor. 7. 

sınıfa gelen çocuk da seçebiliyor. Ve bunu maalesef ben kaç senedir 

söylememe  rağmen okulda bile başarılı olamadık.  Yani bunun mesela Kur’an-ı 

Kerim’i II’yi seçecek öğrencinin 1’i mutlaka almış olması lazım. 

 

Ders Saati Yetersiz 

Kur’an-ı Kerim dersi haftada iki saat olan seçmeli bir derstir. Bazı katılımcılara 

göre Kur’an-ı Kerim dersinin ders saati  yetersizdir. Kur’an-ı Kerim dersi özellikle 

öğrenciler ile bire bir ilgilenmeyi gerektirdiği için vakit buna yeterli gelmemektedir. 

Bunun yanında dersin diğer konuları da eklenince ders süresi çok yetersiz 

kalmaktadır.  Öğretmen 08 “Çocukların sadece ders sayısının azlığı biraz bize sıkıntı. 

Hafta 2 saat Kur’an-ı Kerim için çok az oluyor.” sözleri ile belirtmektedir. 

Benzer şekilde Öğretmen 05 ders saatinin yetersizliğine değinmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’in içeriği güzel hani yıllık plan olarak güzel. Bana öyle geliyor. 

Onu hani şeyle işlerse ama öğrencilere şey o değil yani bilenle bilmeyen aynı sınıfta. 

Şimdi biz de öğretirken öteki kalıyor. Biri mesela çok iyi öğreniyor. Ona tecvit 

öğretmemiz gerekiyor. O seviyede. Biri daha hiç bilmiyor. Onunla ilgilenmeniz lazım. 

Ders sayısı kısıtlı. İki saatte yetmiyor. O yüzden baya bir sıkıntı oluyor. İçerik iyi ama 

o içeriği her öğrenciye öğretemiyorsun.  
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3.9. Din, Ahlak ve Değerler Derslerinde Öğretmen Yeterliliği 

Görüşme yaptığımız DKAB dersi öğretmenleri ile seçmeli dersler konusunda 

kendilerini yeterli görüp görmedikleri, formasyon yönünden, üzerine değerlendirmeler 

yapıldı. Öğretmenler özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde yeterlilik sorunu yaşandığını 

diğer derslerde bu anlamda bir problemin olmadığını belirtmektedir. Görüşme yapılan 

katılımcıların mezun oldukları bölümler aşağıda ki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 32  Öğretmen Mezun Olduğu Bölüm Dağılımı 

Cases Bölüm Katılımcı Öğretmen Sayısı 

Unassigned İlahiyat 13 

Unassigned İlköğretim Din Kültürü 3 

Unassigned Eğitim Bilimleri 1 

 

 

3.9.1. Kur’an-ı Kerim Dersinde Yeterlilik Problemi 

Katılımcılar özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde eksikliklerinin olduğunu 

hissetmektedirler. Özellikle İlahiyat Lisans bölümü dışında diğer bölümlerden mezun 

olan öğretmenlerde bu ihtiyacın daha fazla olduğu belirtilmektedir. İlahiyat lisans 

mezunu olan Öğretmen 03 kendisinin Kur’an-ı Kerim dersinde yeterlilik anlamında 
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bir eksiklik hissetmediğini belirtirken, çevresinde tanıdığı İlköğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi mezunlarının Kur’an-ı Kerim dersinde zorlandığını belirtmektedir.   

Bir dönem hani zannediyorum 2002 mi o dönem Din Kültürü ve İlahiyat diye 

şeyler ayrıldı. İlahiyatları ikiye ayırdılar. O ayrım hiç faydalı olmadı. Bizim branş için. 

Şimdi mesela arkadaşımız Din Kültürü mezunu. Normal hani orda müfredatta  şey 

görmediği için özellikle Kur’an dersini vermekte zorlanıyor. Yani özel bu dersi 

verebilmek için takviye alan arkadaşlar biliyoruz. Yani sınıfta çocuklara mahcup 

olmamak için yani kendini ifade edebilmek için yeterliliğini artırmak için şeyler 

alanlar var kurslar alanlar var. 

 

İlköğretim DKAB mezunu olan Öğretmen 07’de Kur’an-ı Kerim dersinde 

eksikliklerinin olduğunu belirtmektedir. İlahiyat Lisans mezunu olup Kur’an-ı Kerim 

dersi için kendisini yeterli görmeyen öğretmenlerde bulunmaktadır. Örneğin 

Öğretmen İlahiyat Lisans mezunu olan Öğretmen 06 “Din Kültürü ben giriyorum ama 

Din Kültüründe başarılı olduğun kadar Kur’an-ı Kerim’de başarılı değilim ben.” 

sözleri ile ifade etmektedir. 

Katılımcılar Kur’an-ı Kerim dersini TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersinden farklı görülmekte, bu anlamda Kur’an-ı Kerim  dersinin uzmanlık gerektiren 

bir alan olduğu belirtilmektedir. Öğretmen 06 “Yani özellikle mesela Kur’an-ı 

Kerim’e gelecek olursak yani o da ayrı bir ders yani. Onun için de bir formasyon 

alması gerekiyor.” İle Kur’an-ı Kerim dersinin ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini 

belirtmektedir. Öğretmen 09 “Çok yetersiz, aşırı derecede yetersiz görüyorum. Din 

Kültürü öğretmenlerinin kendim de dahil olmak üzere en başa da kendimi 

koyuyorum.  Bu alan için çok hazır olmadığımı çok yetersiz çok sorumsuz olduğumu 

görüyorum.” sözleri ile Kur’an-ı Kerim dersinde eksiklerinin olduğunu belirtmektedir. 
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3.10.Öğretmenlerin Diğer Seçmeli Dersler İle İlgili Düşüncesi 

Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri dışında diğer seçmeli derslerin okulda 

nasıl uygulandığı ile ilgili katılımcılar değerlendirmede bulundular. Katılımcılara göre 

seçmeli dersleri derslere takviye ve vakit geçirmeye yönelik olmak üzere iki grupta 

değerlendirebiliriz.  

3.10.1. Seçmeli Ders Etüt Saati 

Matematik Uygulamaları, Bilim uygulamaları gibi dersler etüt gibi, soru 

çözme, ana derslere destek amacı ile işlenmektedir. Hatta bazı okullarda bu dersler 

için öğretmenler yaprak test veya soru kitapları aldırarak bunun üzerinden derslerini 

işlemektedirler. Öğretmen 05 bu konu ile ilgili “Yok burada öyle değil. Test çözümü 

ekstradan. Velide onu bekliyor. Öğretmenler de o konseptte zaten yapıyorlar. İngilizce 

de aynı şekilde. Ciddi kitap alınıyor. Orada ders işleniyor. Ve verimli geçtiğini 

düşünüyorum. Onun haricindeki diğer derslerin daha relaks bir zamanda görüyorlar. 

Beden olsun Din olsun …” ifadelerinde bulunmaktadır. Öğretmen 12 seçmeli derslerin 

bazılarında, ders tekrarı şeklinde yapıldığını belirtmektedir. 

 Yani şöyle hani duyduğum ve gördüğüm kadarıyla izlenimlerimi söylüyorum. 

Mesela seçmeli Matematik vs. İngilizce gibi derslerde hani ayrı bir ders kitabı yok gibi 

sanki. Varsa bilmiyorum. Benim en çok dikkatimi çeken şey şu. İşte öğretmen 

arkadaşlar Matematikte bir konu işledi mesela… Onun hep test üzerine yani onu. 

Bizde de biz de hani konu ekliyoruz Ama diğer seçmeli dersler  biraz tekrar gibi yani. 

Teste yönelik.  

 

3.10.2. Günü Kurtarmanın Yolu 

Katılımcılara göre matematik, yabancı dil gibi dersler dışında kalan seçmeli 

derslerde, ders öğretmeni tarafından vakit geçirmeye yönelik işler yapılmaktadır. 

Öğretmen de öğrencide o ders saatini yorulmadan, bir şey yapmadan geçirmenin 
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yoluna bakmaktadır. Öğretmen 06 hem veli olarak hem de öğretmen olarak 

gözlemlerini belirtmektedir. 

 Yanlış giden yapılmıyor yani. Adı var uygulama yok. Öğretmen o gün 

rahatladığını zannediyor. Boş zaman zannediyor. İki gidiyor fotokopi çektiriyor. Hadi 

çocuklar diyor. Yatın diyor veya hadi kitap okuma saati diyor. Bu derste kitap 

okuyalım diyor. Bizim çocuklar da böyle mesela benimki. O şekilde yapılıyor yani. Bir 

faydası olmuyor yani. 

  

Öğretmen 03 “Ama bazı derslerde yani dedim ya öğretmen atıyorum işte bilim 

uygulamalarıdır, zeka oyunlarıdır öğretmenin yeteneğine kalmış yani geliyor bu derste 

ben ne yapayım diyor yani o gün gündelik çalışıyorlar. Bugün ne yapayım diyor 

satranç mı oynatayım, su doku mu yapayım yani bir şey takip edilmesi daha zor ama 

bizim o açıdan şansımız var yani” konuyla ilgili düşüncelerini ifade ediyor. Din 

dersleri program ve materyal olarak birçok seçmeli dersten daha iyi durumda olduğunu 

belirtmek gerekiyor. Bazı seçmeli derslerde öğretmenler ne yapacağını bilmemekte, 

günü kurtarmanın yolunu aramaktadır. 

 

3.11. Genel Değerlendirme 

 

Katılımcılardan, bir öğretmen hariç tamamı, okulda seçmeli din derslerinin 

olması ile ilgili DKAB öğretmenleri olumlu düşüncelere sahiptirler. DKAB dersinin 

kısıtlı içeriğe sahip olması, yaz Kur’an kurslarının yetersizliği gibi etmenler seçmeli 

din derslerinin okulda olmasını gerekli hale getirdiği düşünülmektedir. Bir öğretmen 

okulda seçmeli din eğitiminin olmaması gerektiği, bunun yerini Diyanet kurumları 

olması gerektiğini belirtmektedir. 

Öğretmenler üçlü seçmeli din dersi yapısı hakkında farklı düşüncelere 

sahiptirler. Mevcut yapıyı uygun bulan öğretmenler olduğu gibi, özellikle TDB ve Hz. 
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Muhammed’in Hayatı derslerini tek ders olması gerektiğini veya üç seçmeli din 

dersinin tek ders şeklinde verilmesi gerektiğini savunan katılımcılarda bulunmaktadır.  

Katılımcı öğretmenler tarafından, Kur’an-ı Kerim dersi en önemli seçmeli din 

dersi olarak görülmektedir.  

Kur’an-ı Kerim dersinin içeriğinden öğretmenler genel olarak memnun 

olmakla birlikte, Kur’an-ı Tanıyalım ünitesine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını 

öğretmenler belirtmektedirler. Bazı öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersinde sadece 

yüzünden okuma olması gerektiğini savunmaktadır. TDB ve Hz. Muhammed’in 

Hayatı dersleri için kendi içinde ve DKAB dersi ile bağlantılı tekrarlara dikkat 

çekilmektedir. Öğrencilerin bu tekrarlardan sıkıldığı belirtilmektedir. TDB dersi yapısı 

itibarı ile öğrenci seviyesinin üstünde olduğu belirtilmektedir. 

Velilerin seçmeli dersler konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı 

belirtilmektedir. Seçmeli derslerin belirlenmesinde din dersleri öğrenci ve veliler için 

ikinci sırada olduğu belirtilmektedir. Velilerin önceliği takviye dersler, öğrencilerin 

önceliğinin ise kolay ve yüksek puan alabileceği dersler olduğu belirtilmektedir. 

Öğretmen görüşmelerinde de okul idareleri tarafından seçmeli derslerin belirlendiği 

ifade edilmektedir. Bazı öğrencilerin ve velilerinin istemediği halde seçmeli din 

derslerini almak zorunda kaldığı, bazı öğrencilerinde istediği halde seçmeli din 

derslerini alamadıklarını bazı katılımcılar ifade etmektedirler. 

Öğretmenlere göre Kur’an-ı Kerim dersinden öğrenci ve velilerin Kur’an-ı 

okumayı öğrenmeyi ve geliştirmeyi beklemektedirler. Diğer seçmeli din derslerinde 

ise orta derecede temel dini bilgileri ve Hz. Muhammed’in Hayatını öğrenilmesi 
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beklenmektedir. Bazı katılımcılar derslere amaçsız gelen öğrencilerinde olduğunu 

belirtmektedirler. 

Öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersinde beklentilerden hareketle okuma 

üzerinde durmaktadırlar. Sınıfta bireysel veya grup halinde ders işlendiği veli 

görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Diğer seçmeli din derslerinde ise etkinlik ağırlıklı, 

video izleterek, yarışmalar yaparak dersler işlenmektedir. 

Öğretmenler genel anlamda ders kitaplarını yetersiz bulmaktadır. Katılımcı 

ifadelerinden, derslerde DİB kaynaklarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Seçmeli din derslerinde zorunlu seçimden kaynaklanan problemler yaşandığı 

öğretmenler tarafından ifade edilmektedir. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim dersinde 

sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin seviyelerinin farklı olması derslerin 

işlenmesine olumsuz etki etmektedir. 

Bazı öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersi için yeterlilik anlamında sorun 

yaşadığını belirtirken, diğer derslerde bu anlamda sorun yaşanmadığı belirtilmektedir. 

DKAB ders öğretmenlerine göre diğer seçmeli dersler amacına göre 

işlenmemektedir. Seçmeli dersler boş dersler olarak değerlendirilmektedir. 
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4. BÖLÜM 

BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARTIŞMA 

 

Analiz sürecinde seçmeli din dersleri programlarının betimsel analizi ile 

öğretmen, öğrenci ve veli mülakatlarından elde edilen verilerin analizlerden elde 

edilenler, bulgular bölümünde ortaya kondu. Seçmeli ders programları doküman 

analizine tabi tutularak programlar amaç, konu ve kazanım yönlerinden betimlendi. 

Görüşme verileri ise araştırma soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları 

çerçevesinde oluşturulan temalara sınıflandırıldı. Tema içindeki veriler açık kodlama 

ile kodlanarak, elde edilen kodlar kategorilere ayrılarak bulgular bölümünde, temaların 

altında alt başlıklar halinde açıklandı.  

Bu bölümde elde edilen tüm bulgular, araştırma soruları ve analizler etrafında 

oluşan temalar altında; veli, öğrenci, öğretmen görüşleri ve öğretim programları 

betimsel bulguları çerçevesinde karşılaştırılacaktır. Ulaşılan veriler, alanda yapılmış 

diğer bilimsel çalışma verileri karşılaştırılarak irdelenecektir. 

 

1. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin okul programında yer alması nasıl karşılanmaktadır? 

2012 yılında yapılan değişiklikle birlikte eğitim sistemine seçmeli din dersleri 

girmiş oldu. Bu dersler ile ilgili öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerini; birincisi okulda 

seçmeli din derslerinin yer alması, ikincisi ise verilen din dersleri hakkında düşünceler 

olmak üzere iki grupta toparlayarak ele alabiliriz. 
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Din eğitimi anayasada ve uluslararası sözleşmelerde var olan bir haktır (ERG, 

2012). Görüşme yapılan hiçbir katılımcı din eğitimi alınması hakkı hususunda 

olumsuz bir değerlendirme yapmamakla birlikte okulda zorunlu DKAB dersi yanında 

seçmeli din derslerinin de yer alması konusunda farklı görüşler dile getirilmiştir. 

Elde edilen verilere göre, veli ve öğretmenler, din eğitimi ihtiyacının devlet 

kurumları aracılığıyla karşılanmasını istemektedirler. Devlet din eğitimini Diyanet 

İşleri Başkanlığı ve MEB aracılığı ile verebilmektedir. Araştırma yapıldığı süreç 

içinde yaşanan olayların da etkisiyle öğretmen ve velilerde sivil oluşumlara karşı bir 

güvensizliğin ürünü olarak, din eğitimi ihtiyacını devlet bünyesindeki kurumlar 

aracılığı ile giderme isteği bulunmaktadır. Bu anlamda seçmeli din dersleri önemli bir 

ihtiyacı karşılamaktadır. Katılımcılar seçmeli din dersleri ile birlikte öğrencilerin 

İslam dinini doğru ve güvenilir kaynaktan öğrenmelerinin sağlandığını 

belirtmektedir. Bahçekapılı tarafında yapılan çalışmada da seçmeli din derslerinin din 

eğitimi ihtiyacını karşılayacağı belirtilmektedir (Bahçekapılı, 2013: 244). Araştırma 

verileri ile Bahçekapılı’nın verileri bir birini destekler niteliktedir. Yine seçmeli din 

derslerinin uygulanmaya başlandığı yıllarda din derslerine gösterilen ilgi, velilerin 

okulda verilen seçmeli din derslerini önemsediğini göstermektedir. 

Okulda verilen din eğitimi Kur’an Kursundan daha iyi ve verimli olmaktadır. 

Veliler Kuran kurslarında verilen din eğitiminden yeterince memnun olmadıklarını 

dile getirmekte ve okulda din eğitiminin verilmesinin daha iyi olacağını 

belirtmektedirler. Öğretmenler de benzer şekilde, okulda verilen din eğitiminin daha 

kapsayıcı ve etkili olduğunu belirtilmektedir. Bunun tersini düşünen veli ve 

öğretmenler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, okulda seçmeli din derslerinin yer 

almasını eleştiren bir öğretmen, din eğitiminin DİB’na bırakılması gerektiğini ifade 
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etmektedir. Okulun akademik eğitim yeri olduğunu belirten bir veli ise din eğitiminin 

Kur’an kurslarında alınabileceğini belirtmektedir. Din eğitiminde, Kur’an kursları 

alternatifi olsa da verimlilik anlamında problemler yaşanmakta olduğu öğrenci 

görüşmelerinden de anlaşılmaktadır. Kur’an kursunda din eğitiminin sürekliliğinde 

problemler yaşandığı görülmektedir. Öğrenciler bir süre devam ettikleri Kur’an 

Kursuna, zamanla gitmemeye başlamaktadırlar. Nitekim araştırma yaptığımız 

öğrencilerden sadece iki tanesi Kur’an Kursuna gitmemekte geriye kalan 14 

öğrenciden ise dördü sürekli Kur’an Kursuna gittiğini ifade etmektedir. Kurslarının 

kalabalık olması ve yaş grubunun karışık olması bu duruma etki etmektedir. Diğer bir 

husus öğrencilerin yazın tatile gitmeleri ve yaz ayını dinlenmek için fırsat olarak 

görmeleridir. Nitekim Bahçekapılı da çalışmasında cami ve Kur’an Kurslarında 

verilen din eğitiminin yetersiz olduğunu ve devamın sağlanamadığını belirtmektedir 

(Bahçekapılı, 2013: 247).  

Öğretmen ve veliler, seçmeli din derslerinin okulda olması ile ilgili büyük 

mutluluk duymaktadırlar ve çok önemli görmektedirler. Yaşça büyük olan ve dini 

yaşantı anlamında öne çıkan, geçmişte bir takım zorluklar çeken kişiler için seçmeli 

din derslerinin okulda olması büyük bir olaydır. Öğretmenler bu dönüşümden, yani 

seçmeli din derslerinin okulda olmasında memnun olmaktadırlar. Öğretmenler ile 

yapılan mülakatlarda kıdemli ve özellikle bayan öğretmenlerin seçmeli din derslerinin 

okulda olmasından mutluluk duyduğu heyecanlarından belli olmaktaydı. Değerler 

Eğitim Merkezi tarafından hazırlatılan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve 

Değerlendirme Raporu’nun takdim bölümünde seçmeli din derslerinin eğitim 

sistemine konması Türkiye’de din eğitimi açısından önemli köşe taşıdır denilmesi bu 

bağlamda yerinde bir tespittir (Kaymakcan vd., 2013:3). 
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Seçmeli din dersleri ailede alınamayan din eğitimi için fırsat olarak 

görülmektedir. İnsanların bilgi ve birikimleri bir birinden farklı düzeydedir. Her 

ailenin dini bilgisi ve yeterliliği aynı değildir. Bu anlamda seçmeli din dersleri, ailelere 

çocuklarına vermeleri gereken din eğitimi sorumluluğundan kurtulmak için bir imkan 

sunmaktadır. Ailede alınamayan din eğitiminin okulda seçmeli din dersleri aracılığı ile 

alınabilmesi beklenmektedir. Seçmeli din dersleri üzerinden, öğrencilerin 

öğrendiklerini ailelerine taşımaları vasıtasıyla, aileler de din ile ilgili konularda bilgi 

sahibi olabilmektedir. Bahçekapılı çalışmasında seçmeli din derslerinin aileleri için 

yeni bir alternatif oluşturduğundan bahsetmektedir (Bahçekapılı, 2013: 246). 

Araştırma verileri ile bu anlamda örtüşmektedir. Bahçekapılı’nın velilerin 

çocuklarında “İslami bir bilinç oluşturmalıdır” tespiti ile ilgili sadece bir velinin ifadesi 

bulundu, bunun dışında İslami yaşam veya hayat vurgusuna araştırma verilerinde 

ulaşılmamaktadır. 

Bazı veliler, okulda verilen din eğitimini fırsat bilerek çocuklarına din 

derslerini seçtiklerini ancak seçmeli din derslerinin çocuklarına bir şey 

kazandırmadığını ve bundan dolayı okulda seçmeli din derslerine gerek olmadığını 

belirtmektedirler. Katılımcı öğretmen tarafından yapılan, seçmeli din derslerinin moda 

akımı gibi, medyadaki haberler vs. ile insanların yöneldiğini, daha sonra beklediklerini 

alamayınca çocuklarının ihtiyaç duydukları farklı dersleri seçtikleri tespiti ile veli 

tavırları bir biri ile örtüşmektedir. Veliler seçmeli derslere sonuç odaklı 

yaklaşmaktadır. Seçmeli din derslerinin beklentileri karşılayamadığını göstermektedir. 

Seçmeli din dersleri ile uygulamalı din eğitimi alma fırsatı olmaktadır. 

Öğretmen ve veliler dini ritüellerin nasıl yapıldığını çocuklarının öğrenme imkanı 

sunması açısından ve öğrendiklerini yaşantısına aktarabilme fırsatı bulabilecekleri için 
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seçmeli din derslerini önemsemektedirler. Bahçekapılı çalışmasında elde ettiği 

verilerde din derslerinde bilginin davranışa dönüşmesi gerektiği beklentisi sonucuna 

ulaşmıştır (Bahçekapılı, 2013:245). Bu veri araştırma verileri ile benzerlik taşıması ile 

birlikte araştırmamızda veliler çocuklarının dini bilgilerin ne olduğu, nasıl yapıldığını 

bilmesini daha ön planda tutmaktadırlar. Bilsin ne zaman isterse o zaman yapar 

düşüncesi ağır basmaktadır. Öğrenciler de bu düşünceye benzer şekilde, seçmeli din 

derslerini dini bilmek açısından önemsemektedirler. 

Seçmeli din dersleri sadece dini bilgi anlamında değil, ahlaki eğitim 

anlamında da öğrenci ve aileler için bir fırsat olarak görülmektedir. Öğretmenler 

özellikle bazı velilerin ahlaki anlamda gelişim için son çare olarak din derslerini 

seçtiklerine dikkat çekmektedirler. Veliler de seçmeli dersleri ahlaki anlamda eğitim 

için bir fırsat olarak görmekte olduklarını ifade etmektedirler. Seçmeli din derslerinin 

öğrencilerin ahlaki gelişimini sağlamalarında önemli bir fonksiyonu yerine getireceği 

düşünülmektedir. Doğan, Uğurlu ve Demir tarafında yapılan “4+4+4 Eğitim 

Sisteminin Okul Paydaşlarına Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Yönetici Görüşlerine 

Göre İncelenmesi” adlı çalışmada da seçmeli din derslerinin ahlaki gelişime katkı 

sağlayacağı öğretmen ve okul yöneticileri tarafından belirtilmektedir (Doğan vd., 

2014:132). İlgili araştırma verileri ile yapılan araştırmada seçmeli din derslerinin 

ahlaki gelişim için fırsat olarak görülmesi bir birini desteklemektedir. Velilerin bu 

konuda seçmeli din derslerini çok önemsediği öğretmen ve veli mülakatlarında dikkat 

çekmektedir. Veliler seçmeli din derslerini, kendilerinin veremediği veya vermekte 

zorlandığı ahlak eğitimi için bir fırsat olarak görmektedir.  

Araştırma verilerine göre öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Kur’an-ı 

Kerim dersi en önemli seçmeli din dersi olarak görülmektedir. Toplumda yaygın olan 
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din anlayışının bir yansıması olarak Kur’an-ı Kerim dersi önemsenmektedir. Bu durum 

seçmeli ders tercih oranlarına bakılınca da görülmektedir. Diğer seçmeli din 

derslerinin içeriğine DKAB dersinde az veya çok değinilmektedir. Kur’an-ı Kerim 

dersi Kuran kurslarına alternatif olmaktadır. Bu durum da dersi daha önemli hale 

getirmektedir. Kur’an-ı Kerim dersi öğrencilere içsel bir haz, rahatlama da 

vermektedir. 2013 yılında ERG’nin yaptığı çalışmaya göre öğrenci, veli, okul 

yönetimi, öğretmen seçmeli ders tercihi yaparken din dersleri içinde önceliği Kur’an-

ı Kerim dersine vermektedirler (Gürkan vd., 2014: 54). Bu durum yapılan araştırma 

verilerini destekler nitelikte olup seçmeli din dersleri içinde en çok Kur’an-ı Kerim 

dersinin önemli bulunduğunu göstermektedir.  

Hz. Muhammed’in Hayatı ve TDB dersleri DKAB dersinin devamı 

niteliğinde görülmektedir. Kur’an-ı Kerim dışında diğer seçmeli din dersleri DKAB 

dersi ile ilişkilendirilmektedir. Bu durumdan memnun olup DKAB dersinin devamı 

olan bu derslerin yararlı olduğu ve devam etmesi gerektiğini düşünen öğrenci, veli ve 

öğretmenler olduğu gibi tekrar çok oluyor, hep aynı şeyleri görüyoruz düşüncesine 

kapılıp bu dersleri gereksiz gören katılımcılar da bulunmaktadır. Katılımcı 

öğrencilerden bazıları da seçmeli din derslerini değerlendirirken tekrarın çokluğuna 

dikkat çekmektedirler. Tekrardan dolayı seçmeli din derslerinin tek ders olması veya 

Hz. Muhammed’in hayatı ve TDB derslerinin birleşmesi gerektiğini düşünen 

katılımcılar bulunmaktadır.  Hasan Meydan tarafından yapılan ‘Din Ahlak ve Değerler 

Alanı Seçmeli Derslerinin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi’ adlı 

nicel çalışmaya göre öğrencilerin %56,9’u  seçmeli din derslerini DKAB dersinin 

tekrarı gibi görürken, yalnızca %15,9’u seçmeli dersleri DKAB dersinin tekrarı gibi 

görmemektedir (Meydan, 2013:246). Meydan’ın yaptığı araştırma, bulgularımızı 
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destekler nitelikte olup seçmeli din derslerinin DKAB dersinin devamı gibi 

görüldüğünü ortaya koymaktadır. 

Seçmeli din dersleri ile ilgili önemli bir eleştiri de kullanılan dil formlarının 

din eğitimine uygun olmamasıdır. Örneğin ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ 

isimlendirmesinin sahiplenme duygusundan uzak olduğu ve normal bir ders imajı 

verdiği katılımcılar tarafından ifade edilmektedir. Ders program incelendiğinde 

konularda da (Kur’an-ı Kerim dersi hariç)   bu durum görülmektedir. Seçmeli bir din 

dersinde öğrencilerin sahipleneceği ifade biçimlerinin kullanılması beklenmektedir. 

Yeni hazırlanan Programda Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin adının 

Peygamberimizin Hayatı dönüştürülmesi bu anlamda önemli bir gelişmedir. Bu 

değişiklik ile katılımcı öğretmenlerin önerilerinden birisinin MEB tarafından tespit 

edilerek, yenilenen programda düzeltilmesi araştırmada elde edilen verilerini 

desteklemesi adına güzel bir durum olmaktadır. TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı 

derslerinde konular bazında da ifadelerde değişmeler olmakla birlikte yeterli düzeyde 

olmadığı programdaki konu isimlendirme ifadeleri ve konu dağılımı incelendiğinde 

görülmektedir. Konu isimlendirmelerinin ben ve biz dili ile yapılması öğrencilerin 

konuları ve dersleri sahiplenmesi açısından daha iyi olacaktır. Kaymakcan tarafından 

seçmeli din derslerinin öğretim programı ve materyallerini inceledikleri çalışmada, 

kullanılan dil eleştirilerek, öğrencilerin sahipleneceği dil kullanılması tavsiye 

edilmiştir (Kaymakcan vd., 2013:55,31). 

2.Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin tercih edilme/edilmeme sebepleri nelerdir? 

Araştırma verilerine göre seçmeli derslerin belirlenme sürecinde aile, 

öğrenci ve okul idareleri belirleyici olmaktadır. Her üç katılımcı grubu seçmeli 
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derslerin belirleyicisi olarak; aile, öğrenci ve okul idarelerini göstermektedir. Hangi 

grubun daha ağırlıkta olduğu ile ilgili araştırmada tespitte bulunulmadı. Seçmeli 

derslerin belirlenmesi ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda da aile, öğrenci ve okul 

idareleri ön plana çıkmaktadır (Çelik vd.,2013; Bahçekapılı,2013;Özüt,2014). 

Seçmeli dersler hakkında öğrenci ve velilerin yeterli bilgilerinin olmadığı 

görülmektedir. MEB dersler ile ilgili tanıtım videoları hazırlayarak, EBA üzerinden 

erişime açmıştır. Ders tercih dönemlerinde okullardan derslerin tanıtımının öğrenci ve 

velilere yapılmasını istenmektedir. Araştırma yapılan okullarda böyle bir çalışmanın 

yapılmadığı görülmektedir. Dersler hakkında bilgi sahibi olunmadan ders isimleri 

üzerinden seçimleri yapılmaktadır. Tecrübe ile dersler hakkında bilgi sahibi 

olunmaktadır. Bu durum ders tercihlerinin bilinçli yapılmamasına sebep olmaktadır. 

ERG tarafından Çocukların Gözünde Okulda Yaşam adlı çalışmada seçmeli ders 

konusunda öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesinde problemler yaşandığı 

belirtilmektedir. Söz konusu araştırmaya katılan öğrencilerin %55’i okul başlamadan 

önce bilgi almadığını, %35i ise ders seçimi için form almadığını belirtmesi ile ilgili 

veriler bu konuda araştırmamızı destekler niteliktedir (Sarıışık vd., 2016:11-12). 

Velilerin seçmeli ders tercihlerinde öncelikleri akademik başarıyı artıracak 

dersler iken öğrenci önceliği rahat edebileceği ve yüksek not alacağı derslere 

vermektedir. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve yeteneğini geliştirmeye yönelik, 

zorunlu dersler dışında sisteme dahil edilen dersler olmasına rağmen, veliler seçmeli 

dersleri zorunlu olan temel derslerin devamı gibi görmektedirler. Bu durumu veliler 

içselleştirmiş ki, öğrenci ve öğretmenler de velilerin ders tercihinde akademik başarıyı 

öncelediğini belirtmektedirler. Veliler sınav endeksli eğitim sisteminde başarının bu 

şekilde geleceğini düşünmektedirler. Veliler seçmeli derslere faydacı açıdan 
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yaklaşmakta, kendileri açısından en faydalı gördükleri dersleri tercih etmektedirler. Bu 

anlamda veliler Matematik Uygulamaları, Bilim uygulamaları, Yabancı Dil gibi 

dersleri daha çok tercih etmektedirler. Öğrenciler ise rahat edebilecekleri ve yüksek 

not alabilecekleri dersleri seçme eğilimindedirler. Bu konuda özellikle öğretmenlerin; 

öğrencilerin dışarı çıkmak istemeleri, seçmeli derslerde bir şey yapmak istememeleri 

tespitleri önemlidir. Bunun yanında bazı öğrencilerin, özellikle akademik başarıya 

önem veren öğrencilerin, derslere takviye yönünü de düşündükleri görülmektedir. 

Uysal’ın, Ankara örnekleminde yaptığı çalışmasında en çok tercih edilen dersler; 

matematik uygulamaları, İngilizce ve spor ve fiziki etkinlikler dersleri olması, ders 

seçimi konusunda araştırma verilerini destekler niteliktedir (Uysal, 2015: 41).  

Veli ve öğrencilerin ikinci önceliği din dersleri olmaktadır. Öğrencilerin din 

derslerini seçmesindeki en önemli faktör araştırma verilerine göre ailelerdir. Veliler 

çocuklarının en azından bir seçmeli din dersini almasını istemektedirler. Veliler, 

araştırma verilerine göre, yoğun bir din eğitiminden ziyade temel dini bilgiler denilen 

otuz iki farz boyutunda ve Kur’an-ı okumayı bilme düzeyinde bir din eğitimini tercih 

etmektedir. Yoğun din eğitimi almak isteyen veliler çocuklarını İmam Hatip 

ortaokullarına göndermektedir. Veliler ders seçiminde çocuklarını ikna etmeye 

çalışmakta veya üç dersten bir ikisini veli diğerlerini öğrenci seçmektedir. Bu durumda 

velinin önceliği zorunlu derslere takviye niteliğindeki dersler ve din dersleridir. ERG 

tarafından hazırlanan ‘Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi’ adlı 

çalışmaya göre Anne ve Babaların ders seçimindeki ilk dört ders sırasıyla şunlardır: 

Matematik Uygulamaları, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in 

Hayatıdır (Gürkan vd., 2013:54). Bu verilere göre de velilerin birinci önceliği 

akademik başarıyı artırıcı dersler, ikinci önceliği ise din dersleridir. Bazı ailelerde 
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kendilerinin din eğitimini çocuklarına verdiğini veya çocuğunun kendisinin kitap 

okuyarak dini konularda bilinçleneceğini düşündüğü için din derslerini tercih 

etmemektedirler. Bu yönde tercih yapan veliler okulu sadece akademik eğitim yapılan 

bir kurum olarak görmektedir.  

Örs tarafından Ankara ilinde yapılan çalışmaya göre 5. Sınıf öğrencilerin 

seçmeli ders öncelikleri sırasıyla; spor ve fiziki etkinlikler, zeka oyunları, yabancı dil, 

görsel sanatlar, Hz. Muhammed’in hayatı, Matematik Uygulamaları ve Kur’an-ı 

Kerim şeklinde sürmektedir (Örs, 2015:272). İlgili araştırmada öğrencilerin rahat 

edebilecekleri dersleri öncelediği daha sonra din derslerini tercih ettiği görülmektedir. 

Öğrencilerin de ikinci önceliği din dersleri olmaktadır. 

Akademik başarı anlamında çocuğundan bir beklentisi olmayan veliler ile 

davranış problemi yaşayan öğrencilerin velileri çocuklarını din derslerine 

yönlendirmektedir. Akademik başarı anlamında velide, bir beklenti olmadığı için din 

derslerinde en azından ahlaki gelişimi olumlu olur diye tercih edilmektedir. 

Öğretmenlerin, derse gelen öğrencilerin vasatın altında olduğu şeklindeki tespitlerinin 

altında bu anlayış bulunmaktadır. Bu durum din derslerinin yanlış yorumlanmasına 

sebep olduğu öğrenci ifadelerinden anlaşılmaktadır. Çünkü bazı öğrenciler din 

derslerini başarısız öğrencilerin seçtiğini belirtmektedir. Bu durum seçmeli din 

derslerinin kötü reklamının yapılmasına sebep olacaktır. Bu durumun ortaya 

çıkmasındaki sebeplerden biri de okul idarelerinin şu uygulamasıdır: Bazı okul 

idareleri üçlü ders grupları yaparak öğrencilerden birisini seçmesini istemektedir. Bu 

gruplamalarda din derslerinin içinde bulunduğu gruptaki dersler içinde akademik 

başarıya destek olacak derslerin olmamasıdır. 
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7 ve 8. Sınıflarda öğrencilerin ders seçiminde TEOG sınavının etkisi 

görülmektedir. Bu durum kendisini iki farklı şekilde göstermektedir. Birincisi sınavda 

sorumlu olunan derslere destek olma, ikincisi çok ders çalışıyorum en azından seçmeli 

derslerde kolay dersleri seçerek rahatlama amaçları şeklinde olmaktadır. Üçüncü bir 

durum da okul yönetimleri okul başarısını artırmak için özellikle sekizinci sınıfta 

TEOG sınavına yönelik dersleri öğrencilere aldırmaktadır. Bu durumlar 7 ve özellikle 

8. Sınıfta din derslerinin seçimine olumsuz yansımaktadır, din derslerine tercihi 

azaltmaktadır. 

Öğrenciler sevdikleri öğretmenin derslerini seçmek istemektedirler. 

Öğretmen ve veli gözlemlerinde de ön plana çıktığı gibi, öğrenciler kendilerini yakın 

hissettikleri, sevdikleri öğretmenlerin derslerini seçme eğilimindedirler. Bazı katılımcı 

öğretmenler öğrencilerin kendilerine hangi derslere gireceklerini sormakta olduklarını 

ve ders tercihlerini bu yönde yaptıklarını belirtmektedirler. Yine öğrenciler ders 

öğretmenine göre tercih yaptıklarını belirtmektedirler. Din derslerine giren 

öğretmenlerin öğrenciler ile kuracağı iletişim önemli olmaktadır. Bu iletişim 

kurulamadığı zaman din derslerinin seçimi düşmektedir. Araştırma yapılan bir okulda 

yedinci sınıflarda seçmeli din derslerinin tercih edilmemesi, önceki yıl derse giren 

öğretmenlerden kaynaklandığı ifade edilmişti. Yine bir velinin seçmeli din dersi 

öğretmenin çocuğunu rencide ettiği için din derslerini seçmeyi düşünmediğini ifade 

etmesi de bu durumu ortaya koymaktadır. Meydan’ın araştırma verilerine göre 339 

öğrenciden 207’si kendi ilgi ve merakından dolayı din derslerini seçerken, 30 öğrenci 

ailesinin yönlendirmesi ile din derslerini seçmiştir (Meydan, 2013:242). Meydan’ın 

verilerinden, öğrencilerin din derslerini ilgi duydukları için seçtikleri anlaşılmaktadır. 

Bu veri öğrenci görüşme verileri ile örtüşmektedir. Çünkü öğrenciler sevdikleri 
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dersleri seçme eğilimindedirler. Fakat yaptığımız araştırma verilerinde; öğrenci, 

öğretmen ve veli katılımcıların ifadelerine bütüncül açıdan değerlendirildiğinde din 

derslerinin seçiminde ailenin rolü, öğrenci tercihinden daha ön plandadır. Öğrenciler 

daha çok serbest kalacakları dersleri seçme eğilimindedirler. 

Ders seçimlerinde öğrenci ilgisi ve yetenek ön plana çıkmamaktadır. 

Öğrencilerin din ile ilgili birtakım merakları bulunmaktadır. Özellikle Hz. 

Muhammed, ahiret, melekler gibi konular merak edilmektedir. Öğrencilerin 

bazılarında dini öğrenme isteği bulunmaktadır. Bu istek doğrultusunda seçmeli din 

dersleri tercih edilebildiği özellikle öğrenci görüşmelerinden anlaşılmaktadır. 

Katılımcılar, öğrenciler hariç, ders seçimine etki eden unsurlardan bahsederken ilgi, 

merak ve yetenek gibi unsurlara değinmemişlerdir. Bu yaklaşım seçmeli dersleri 

zorunlu derslere takviye, etüt, öğrenme eksikliklerini gidermek için fırsat olarak 

görmekten kaynaklanmaktadır. Bu durum da din derslerinin geri plana itilmesine 

sebep olmaktadır. Ortaokulun ilk yıllarında seçmeli din derslerinin bir iki defa alınması 

yeterli görülmektedir. Acuner’in araştırmasına göre öğrencilerin Kur’an-ı Kerim 

dersini seçmesinde %62 oranında ilgi ve merakı etkili olmaktadır (Acuner, 2016:858). 

araştırma verileri öğrencilerin kendi yaptıkları tercihlerde ilgi ve meraklarına yönelme 

açısından araştırma verilerini desteklemektedir. İlgili araştırma da öne çıkan bir 

tespitte Kur’an dersini bir veya iki yıl alanlar bir daha seçmek istememektedir (Acuner, 

2016:857). Araştırma verilerini destekler nitelikte öğrenciler seçmeli din derslerini bir 

iki dönem alması yeterli görülmektedir.  

Öğrencilerin ders seçimine etki eden diğer bir unsur da arkadaşlarıdır. 

Katılımcılar öğrencilerin bir birinden etkilendiklerini ders tercihlerini de bu yönde 
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yaptıklarını belirtmektedir. Öğretmen ve velilerde benzer ifadelerde bulunmaktadır. 

Arkadaş gurupları ders seçiminde bir birini etkilemektedir. 

Seçmeli dersleri belirlemede okul idareleri de belirleyici olabilmektedir. Bazı 

okul idareleri seçmeli ders tercihlerini, kendileri için kolay olacak şeklide yapma 

eğilimindedirler. Okul öğretmen mevcudu, kendi görüşü, okulun alt yapısı gibi 

durumlara göre öğrencileri derslere yönlendirmektedir. MEB’in yönergelerine aykırı 

bir şekilde dersleri sınıf olarak veya zorunlu olarak seçtirme yoluna gitmektedirler. 

Sınıfın çoğunluğunun istediği veya sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesi ile dersler 

belirlenmektedir. Bu gibi durumlarda istemeden din derslerini almak zorunda olanlar 

olabildiği gibi, istediği halde din derslerini alamayan öğrenciler de olmaktadır. Okul 

idareleri özellikle 7 ve 8. Sınıfta TEOG sınavına yönelik ders dağılımı yapmaktadır. 

Araştırma yapılan bir okulda, 5 ve 6. Sınıflarda derslerin seçimini öğretmenlere 

bırakıldığı, 7 ve 8. Sınıflarda ise okul idaresi tarafından yapıldığı belirtilmişti. ERG 

tarafından yapılan çalışmada okul idarelerinin ders seçimi konusunda öğrencileri 

yönlendirdikleri veya sınırlamalar getirdikleri belirtilmektedir. İlgili araştırmada 

yedinci sınıflarda %54 ve 5. Sınıflarda %22 oranında okul idaresinin yönlendirmesi 

bulunmaktadır (Sarıışık vd., 2016:38). EBS tarafından hazırlanan 4+4+4 Eğitim 

Reformu İzleme Raporunda da okul idarelerinin seçmeli dersleri belirlemesi üzerinde 

etkili olduğu belirtilmektedir (Çelik vd., 2013:58). İlgili raporlar araştırmamızda elde 

edilen verileri destekler niteliktedir. Bu durumlar din derslerinin seçimini etki 

etmektedir.  

Seçmeli din derslerinin seçimini öğrencilerin yaz Kur’an kurslarına/Camiye 

gitme durumları da etki etmektedir. Yaz aylarında Kur’an kurslarına giden öğrenciler 

seçmeli din dersleri konusunda iki farklı tavır içindeler. Bazıları yazın kursta din 
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eğitimi alındığı için okulda tekrar din derslerini almak istememektedir. Diğerleri ise 

Kur’an kursunda öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve ilerletmek için din derslerini 

seçmektedir. Bazı veliler çocuklarının yazın Kur’an kurslarına gittiğini ve okulda 

akademik eğitime yönelmeleri gerektiğini belirtirken, bazıları ise okulda seçmeli din 

dersleri ile Kuran kursunda öğrendiklerini pekiştirdiğini bu anlamda seçmeli din 

derslerinin özellikle Kur’an-ı Kerim dersinin faydalı olduğunu belirtmektedirler. 

Acuner çalışmasında öğrencilerin Kur’an Kursuna gitmesi ile Kur’an-ı Kerim dersini 

seçmeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespitine ulaşmıştır (Acuner, 

2016:856). Buradan ilgili araştırma verileri ile yapılan araştırma verilerinin bir birini 

desteklemediği gibi bir sonuç çıkmamalıdır. Araştırma verilerinde Kur’an kursuna 

gitmiş olma durumu dersleri iki şekilde de yani seçme veya seçmeme yönünde etki 

etmektedir. 

Seçmeli Din derslerinden Kur’an-ı Kerim dersinin seçiminde başaramama 

endişesi de bulunmaktadır. Öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinde, farlı bir alfabe ile 

karşılaşmaktadırlar. Bu durum bazı öğrencilere zor gelmekte, tercihlerini diğer din 

derslerinden yana kullanmaktadırlar. Veliler çocuklarının en azından bir seçmeli din 

dersini almasını istemektedir. Veli önceliği Kur’an-ı Kerim dersi iken öğrenciler 

öğrenemem, başaramam endişesi ile TDB veya Hz. Muhammed’in hayatı dersini 

seçmek istemektedirler. Bahçekapılı’nın çalışmasında da öğrencilerin özellikle 

Kur’an-ı Kerim dersini seçmeme sebebinin başaramama endişesi olduğu 

görülmektedir (Bahçekapılı, 2013:249). 

Araştırma verilerinde DKAB öğretmenlerinin ders seçiminde etkilerinin 

olmadığı görülmektedir. Katılımcı öğretmenler öğrenci ve velilerin kendilerine ders 

seçimi konusunda danışmadıklarını belirtmektedirler. Veli ve öğrencilerde ders 
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seçiminde DKAB öğretmenlerine danıştıkları ile ilgili bir veri bulunmamıştır. DKAB 

öğretmenleri öğrenci ve ailelerin ders seçimini özgürce yapmalarını istemektedirler.   

Ders seçimine etki eden diğer unsurlar olan beklenti, içerik, derslerin işlenişi, 

uygulanması ve ders materyalleri araştırmanın diğer soruları da tartışılacağı için ilgili 

bölümlere bırakılmıştır. 

 

3.Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin içeriği ile ilgili beklentiler nelerdir? 

Seçmeli din dersleri içinde öğrenci ve veliler beklentilerini Kur’an-ı Kerim 

dersinde net bir şekilde ifade ederken TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde 

genel ifadeler kullanmaktadırlar. 

Veli ve öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ın okunmasının 

öğrenilmesini ve okumanın geliştirilmesini beklenmektedir. Kur’an-ı Kerim 

okumayı bilmek önemli bir dini görev olarak kabul edilmeli ki, Kur’an-ı Kerim 

dersinde Kur’an-ın Arapçasını, anlama girmeden okumanın öğrenilmesi ve kısa sure 

ve duaların ezberlenmesi beklenmektedir. Seçmeli din dersleri içinde en çok Kur’an-ı  

Kerim’in seçilmesinin sebebi de yine Kur’an-ı  okumanın öğrenilmesi isteğinde 

yatmaktadır. Kur’an-ı okumayı bilenler ise Kur’an-ı okumayı geliştirmeyi ve 

beklenmektedir. Bahçekapılı araştırmasında Kur’an-ı Kerim dersi için Kur’an-ı 

okumanın bilinmesi şeklinde tespit etmiştir (Bahçekapılı, 2013: 251-252). Beklentinin 

karşılanması noktasında farklı görüşler bulunmakla birlikte sıfırdan yani hiç bilmeden 

Kur’an öğrenmeye başlayan öğrencilerin sınıfta öğrenme oranının çok düşük olduğu 

katılımcı veli, öğrenci ve öğretmenlerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bunda 
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öğrencilerin bir daha dersi seçmesi için zorlamamanın da etkisi bulunmaktadır. Ders 

amaçları ile beklentiler arasında Kur’an-ı okumayı öğrenme konusunda paralellik 

bulunmaktadır. Acuner’in araştırmasında Kur’an-ı Kerim dersinde öğrencilerin 

Kur’an-ı okumayı öğrenme oranı %64’tür. Bunun yanında üç yıl Kur’an-ı Kerim 

dersini almış olup da Kur’an-ı okumayı öğrenememe oranı ise %30’dur (Acuner, 

2016:861).  Bazı öğretmenlerin, öğrencilerin Kur’an-ı okumayı öğrenememesinden 

dertli olması ve her türlü yöntemi denemesine rağmen başarılı olamaması ile ilgili 

araştırma verilerinde özellikle bu araştırma verileri bir biri ile örtüşmemektedir. İlgili 

araştırma sorusunun olumsuz ifade içermesi yönünden problemlidir. “Bu derste 

Kur’an-ı okumayı öğrenemedim; hayır, kısmen, evet”(Acuner,2016:861). 

Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı anlama, yorumlama gibi konularda veli 

ve öğrencilerin bir beklentisi bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim dersinde 

öğretmenlerin bu yönde beklentileri bulunmakta ve çalışmalar yapmakta iken öğrenci 

ve velilerin bu yönde belirgin bir beklentisi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinde veli ve öğrenci beklentisi ile programın genel 

amaçları arasında içerik hakkında bilgi sahibi olmak dışında uyum olduğu 

görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi veli ve öğrenciler Kur’an-ı okuma 

üzerine yoğunlaşmışlardır. Bahçekapılı çalışmasında öğrencilerin Kur’an mesajını 

öğrenmek istedikleri tespiti, araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinde bu yönde bir 

beklentinin olduğu, alt kademedeki öğrencilerde böyle bir beklentinin olmadığı 

görülmektedir. Öğretmen görüşmelerinde öğrencilerin Kur’an okuma üzerine 

yoğunlaştıkları da görülmektedir. Araştırmamıza göre öğrencilerin ilgi 

göstermediğiKur’an mealinin ve peygamber kıssalarını, Acuner’in çalışmasında 

öğrencilerin öğrenme oranları yüksektir (Acuner, 2016:863-864).  Öğrencilerin 
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Kur’an-ı okuma konusu dışında fazla bir beklentisinin olmamasına rağmen, 

öğrencilerin bu konuları öğrenme oranları yüksektir. 

Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı anlamaya ve yorumlamaya yönelik 

çalışmaların daha çok olması gerektiği öğretmen katılımcılar tarafından ifade 

edilmektedir. Dersin programının %42’si Kur’an-ı anlama üzerine konular 

içermektedir. Kur’an-ı anlama, kıssalar ve kavramlar üzerinden de yapılmaktadır. 

Programın amaçları arasında da Kur’an-ı anlama, Kur’an hakkında bilgi sahibi olma 

şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim dersinde ağırlığın okuma üzerine 

kurulduğu görülmektedir. Bunun tersi olması veli ve öğrenci beklentileri ile 

örtüşmeyecektir. 

Seçmeli TDB dersinde, dini öğrenme beklentisi vardır. Öğrenci ve veliler 

TDB dersinde dini öğrenmeyi beklediklerini ifade ederken, bu beklentinin bilişsel 

düzeyde olduğu görülmektedir. İslam’ın ve İmanın şartlarının bilinmesi bu ders için 

yeterli görülmektedir. Veliler TDB dersinde imanın ve İslam’ın şartlarının 

öğrenilmesini beklemektedirler. Bu beklentiler DKAB dersi içeriğinde bulunmakta 

iken TDB dersi neden seçilmektedir, sorusu akıllara gelmektedir ki TDB dersinin 

seçilme oranında ki düşüklük bize bu konuda cevap vermektedir. Ayrıca velisi 

tarafından bir din dersi seçmesi istenen öğrenciler kolaylık ve yüksek puan alacakları 

düşüncesi ile TDB dersini seçebilmektedirler. Öğrencilerin din ile ilgili merak ettiği 

konular bulunmakta, öğrenciler bu merak ettikleri konulara TDB dersinde cevap 

almayı beklemektedirler. Öğrenciler kafalarındaki bazı sorulara TDB dersinde cevap 

aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler farklı dinleri de merak etmektedirler ki, 

araştırma yapılan okulların birisinde öğrencilerin TDB dersinde bütün dinleri 
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öğreneceklerini düşünerek dersi seçtiklerini öğretmen belirtmiştir. Tabi bu beklenti 

ders türü, statüsü ve yapısı ile uyumlu değildir. 

8. sınıfta TDB dersini alan öğrenciler TEOG sınavına destek olacak bir ders 

içeriği beklemektedir.TEOG sınav derslerinden birisi DKAB dersi olduğundan, sınava 

yönelik bir ders içeriği beklentisi bulunmaktadır. Bu beklenti 8. Sınıf öğrencilerinde 

görülmektedir. Dersin programı bu beklentiyi karşılayacak düzeyde değildir. 

Dersin amaçları ile (eski ve yeni programlar) öğrenci ve veli beklentileri 

bilişsel düzeyde olmaları, temel dini bilgileri öğrenmeleri anlamlarında 

örtüşmektedir. İslam’ın hayata bakışı hakkında bilgi sahibi olma noktasında, 

Kaymakcan’ın araştırmasının aksine veli ve öğrencilerin beklentilerine, araştırma 

verilerinde bir örnek dışında rastlanmadı (Kaymakcan vd.,2013). 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde Hz. Muhammed’i tanıma onun hayatını 

ahlaki örnekliğini öğrenme beklentisi öğrenci ve velilerde bulunmaktadır. Veliler 

özellikle Hz. Muhammed’in hayatı dersinde, çocuklarının Hz. Muhammed’in 

tanımalarını, O’nun ahlakını örnek almalarını beklemektedir. Öğrenciler ise Hz. 

Muhammed’i tanıma, dini öğrenme beklentileri bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerin 

beklentilerinin belirsizliği dikkat çekmektedir. Öğretmenler velilerin Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersinde çocuklarının O’nun yaşamını öğrenmelerini 

beklemektedir. Öğretmenlerin ifadeleri ile veliler dersin amacına hizmet edip 

etmediğini sorgulamak için, çocuklarına   ‘Hz. Muhammed kaç yılında doğdu, ne 

zaman peygamber oldu, annesinin adı nedir’ gibi sorular sormaktadır. Bu noktada 

velilerin beklentisi Hz. Muhammed’in hayatının tarihsel yönün bilinmesi üzerinedir. 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde tarihsel bilgi beklentisi daha ön plana çıkmaktadır. 
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Bunun yanında Hz. Muhammed’in ahlaki yönünün öğrenilmesi yönünde veli 

beklentisi de bulunmaktadır. Bahçekapılının çalışmasında Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersi ile ilgili öğrenci ve veli beklentileri araştırma verilerinde olduğu gibi Hz. 

Muhammed’in hayatının ve kişiliğinin bilinmesidir (Bahçekapılı, 2013:254). 

Hz. Muhammed’in Hayatı ders programının amaçları daha çok İslam’ın 

anlaşılmasında Hz. Muhammed’in rolü üzerine yoğunlaşılmış olduğu görülmektedir. 

Yeni hazırlanan ve 2017/2018 eğitim öğretim yılında kademeli olarak yürürlüğe 

girecek olan Peygamberimizin Hayatı ders programında Hz. Muhammed’in örnekliği 

ön plana çıkmıştır ki veli beklentisi ile daha çok örtüşmektedir. 

4. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin programları içerik açısından yeterli mi? 

Derslerin içeriği öğretmen görüşleri ve ders programları çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Velilerin derslerin içeriği hakkında yeterli bilgileri 

bulunmamaktadır. Öğrencilerin dersin işlenişi ile ilgili verdikleri bilgilerde içerik ile 

ilgili veriler bulunmaktadır. İçerik ile ilgili değerlendirmelerde bu verilerden de 

faydalanılmıştır. Ayrıca içerik ile ilgili veriler beklentiler ile karşılaştırılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim ders programının içeriği Kur’an-ı Kerim’i tanıma ve 

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma konularından oluşmaktadır. Programın % 58’i 

yüzünden okuma geri kalan kısmı ise Kur’an-ı tanıma ünitelerinden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin ders programının bu yapısı hakkında farklı düşüncelere sahip oldukları 

görülmüştür. Uygun bulanlar olduğu gibi tamamının yüzünden okuma olması 

gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır.  
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Veli ve öğrenci beklentileri okuma üzerine yoğunlaştığı için dersin yapısı 

buna uygun değildir. Veli ve öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ın 

Arapçasını okumak istemektedirler. Özellikle 5. Sınıf seviyesindeki öğrencilerin ve 

velilerin önceliği Kur’an-ı okumayı öğrenmektir. Ders öğretmenleri diğer üniteleri 

işlediğinde, ‘hocam ne zaman Kur’an okuyacağız’ şeklinde isteklerin geldiği araştırma 

verilerinde görülmektedir. Kur’an-ı Kerim dersinin en çok tercih edilen seçmeli din 

dersi olmasının sebebi de yine Kur’an-ı okuma isteğidir. Kur’an-ı okumaya gelen 

öğrencileri farklı konular anlatıldığında, öğrenci ve velilerin isteklerinde kırılmalar 

olabilmektedir. Nitekim bu yönde veli ve öğrencilerin ifadeleri bulunmaktadır. 

5 ve 6. Sınıflarda yüzünden okuma ön planda olmakta iken öğrencilerin yaşları 

ilerledikçe sorgulamaya başlamaktalar. ‘Niçin, neden’ sorularını sormaya başlamakta 

oldukları araştırmada görülmektedir. Bu anlamda programın içeriğinde öğrenci 

seviyelerinin dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım ünitesi Kur’an-ı Kerim ile ilgili temel bilgiler (niçin 

önemli, niçin okumalıyız, tecvit v.b) ve Kur’an-ı  Kerim’in mesajını öğreniyorum alt 

başlıklarından oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in mesajını öğreniyorum bölümünde 

bulunan bazı konuların öğrenci seviyesinin üstünde olduğu öğretmenler tarafından 

belirtilmektedir. Meydan’ın çalışmasında öğretmenler, Kur’an-ı Kerim’in ilk ünitesine 

öğrencilerin ilgi göstermediğini, öğrencilerin Kur’an dersinden temel beklentisinin 

Kur’an-ı okuma olduğunu dile getirmişlerdir  (Meydan, 2015:684). 

İlgili bölümler incelendiğinde kıssalar, kavramlar, sureler ve dualar 

arasında anlamsal bir bütünlüğün olmadığı görülmektedir. Bu durum program 

için bir eksiklik oluşturmaktadır.  
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Kur’an-ı Kerim dersi içeriğinde beşinci sınıfın yoğun olduğu görülmektedir. 

Kazanım sayısı diğer sınıf seviyelerinin üstündedir. Bu durumun Kur’an-ı Kerim’i 

yeni seçen öğrencilerin dersten soğumasına ve gelecek yıllar seçmemesine sebep 

olabilmektedir. Ders yoğunluklarının yıllara dengeli yayılması gerekmektedir. 

Kur’an-ı Kerim dersinde bulunan tecvit konuları bir bütün şeklinde 

verilmeli. Ders öğretmenlerinin çok azı tecvit konuları ile ilgili değerlendirmede 

bulundu. Programda tecvit konuları dört yıla yayılmış durumdadır. Tecvit bilgilerinin 

tek yılda bir bütün olarak uygulamalı olarak verilmesi, bütünlüğü görme açısından 

faydalı olacağı savunulmaktadır. Kaymakcan tecvit konusunun yıllara dağıtılarak veya 

toplu olarak verilmesi konusunun uzmanlar tarafından ele alınması gerektiğini ifade 

etmektedir (Kaymakcan vd., 2013:77). 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin içeriği yetersiz görülmektedir. Hz. 

Muhammed’in hayatında öğrenciler yeni bilgiler öğrenmektedir. Bu yönde içerikle 

ilgili olumlu değerlendirmeler bulunmakla birlikte, tekrar, bazı konuların gerçek 

hayattan uzak olması ve konu bütünlüğünün olmaması yönlerinden program içeriği 

yetersiz görülmektedir. Gürer ve Keskiner’in çalışmasında öğretmenlerin büyük bir 

kısmı Hz. Muhammed’in hayatı dersinin içeriklerini yetersiz görmekte olması, 

araştırmamızı desteklemektedir (Gürer ve Keskiner, 2016:238). 

Hz. Muhammed’i Hayatı dersi programı tematik hazırlanmıştır. Hz. 

Muhammed’in hayatında olan olayların olduğu zaman ve özellikleri bilmek dersi 

kavramak açısından önemli olduğunu belirten öğretmenlere göre Hz. Muhammed’in 

hayatı bütüncül açıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Hz. Muhammed’in 

Hayatı dersinde kronolojiye yer verilmesi gerekmektedir. Peygamberimizin Hayatı 
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dersi programında kronoloji ve tematik yön beraber ifade edilmiş olup, dersin bu 

eksikliği giderilmeye çalışılmıştır. Veliler ve öğrencilerin Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersinde tarihsel bilgilerin öğrenmesini de istemekte oldukları için olumlu bir 

gelişmedir. Hz. Muhammed’in hayatı dersinde öğretmenler Hz. Muhammed’in hayat 

hikayesini hatırlayalım ünitesinde zaman sorun yaşamaktadırlar. İlgili öğrenme 

alanında konu sınırları net çizilmediği ve kısaca bahsedilmesi istendiğinden bunu 

sağlamakta öğretmenler zorlanmaktadırlar. Yeni programda da benzer sorun 

yaşanması muhtemeldir. Çünkü Hz. Muhammed’in hayatı dönemlere ayrılsa da ilgili 

dönemin öncesi ve sonrası özet olarak konuların içinde mevcuttur. Bu konuda 

Kaymakcan’da benzer tespitleri yaparak dersin içeriğinde kronolojiye yer verilmesi 

gerektiğini belirmektedir (Kaymakcan vd., 2013:54). Yenilenen ders programında 

kronolojiye de önem verileceği belirtilmiştir. İlk ünite detaylandırılarak konular 

verilmiştir. İlk ünitede öğretmenler yine zaman, konu sınırlarını koruma gibi 

konularda sıkıntı yaşanması muhtemeldir. 

Hz Muhammed’in Hayatı dersinde örneklik üzerinde yoğunlaşıldığı için ve 

dört yıllık bir ders olduğundan programı doldurmak için konularda gerçek yaşamdan 

uzaklaşma veya konuları gereksiz uzatmalar bulunmaktadır.  Estetik ve güzellik gibi 

konular bazı katılımcılar tarafından fantastik bulunmaktadır. Programın 

incelenmesinde konuların gereksiz uzatıldığı görülmektedir. Bu durum dersin 

amacından uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Kaymakcan da program 

değerlendirmesinde bu yönde tespitleri bulunmaktadır. (Kaymakcan vd., 

2013)Meydan’ın çalışma verilerine göre de öğretmenler Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersinin güncellik ilkesinde problemler bulunmaktadır. Öğrenciler Hz. Muhammed’in 
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hayatı dersi konularını yaşantılarına aktarmakta sıkıntı yaşamaktadır.(Meydan, 

2015:683) 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin içeriği ile ilgili tekrar vurgusu öğretmen 

ve öğrencilerin ifadelerinde öne çıkmaktadır. Konularda DKAB dersi ile ve kendi 

içinde tekrarlar bulunmakta olduğu programın konuları incelendiğinde görülmektedir. 

Öğrenciler özellikle tekrar vurgusunu çokça yapmaktadır. Meydan çalışmasında 

öğrencilerin % 57’si seçmeli din derslerini DKAB dersinin tekrarı olduğunu 

düşünmektedir (Meydan, 2013: 246). Tekrar konuların öğrenilmesi, pekişmesi 

açısından önemlidir. Katılımcılar bunu belirtirken belirli bir süre sonra öğrencilerin 

dersten bağlarını kopardıklarını belirtmektedir. Din dersleri yapısı içinde tekrarın hiç 

olmaması düşünülemez, tekrarları en aza indirmek veya konuları geliştirilmesi 

gerekmektedir. Öğrenciler ders seçiminde tekrardan etkilenmekteler. Çok tekrar 

gördükleri dersleri seçmek istememektedirler. Peygamberimizin Hayatı dersinde 

DKAB dersi ve kendi içinde tekrara düşülmemek için dikkat edilmiş, içeriği 

farklılaştırmak için Hz. Muhammed ve Sahabileri diye yeni bir ünite eklenmiştir. Yine 

her ünite sonuna, ünite ile ilgili bir hadis öğrenilmesi ve yorumlanması eklenmiştir.  

Temel Dini Bilgiler İslam I ve II ders programının içeriği DKAB dersinin 

tekrarı gibi görülmektedir. TDB dersi konuları DKAB dersi ile benzerlikleri 

bulunmaktadır, bu anlamda öğrenci ve öğretmenler tarafından tekrar konusu ön plana 

çıkmaktadır. Program incelendiğinde TDB dersinde DKAB dersinden farklı konuların 

bulunduğu görülmektedir. Örneğin ‘İslam’a Göre Yaratılış, Günlük Hayatta İslami 

Kurallar, İnsanın Ruhsal Yönü’ gibi üniteler DKAB dersi içinde içerikleri 

bulunmamaktadır. Bu ünitelerin dışında kalan dokuz ünite doğrudan veya dolaylı 

olarak DKAB dersinin tekrarı niteliğindedir. Ayrıca inanç esasları ve ibadetler ilk yıl 
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özet, ikinci yıl daha ayrıntılı şekilde TDB dersi programında bulunmaktadır. İki defa 

aynı dersi alan öğrenci için bu durum sıkıcı olmaktadır. TDB dersi DKAB dersinin 

devamı niteliğinde olması dersin seçimine de olumsuz yansımaktadır. Gürer ve 

Keskiner’in çalışmasında TDB dersinin seçilmeme nedenini öğretmenler DKAB dersi 

ile içeriğinin benzer olmasına bağlamaktadır (Gürer ve Keskiner, 2016:234). 

Yenilenmiş program ile birlikte TDB dersi ‘İnanç’ ve ‘İbadet’ olmak üzere ikiye 

ayrıldı. Yeni yapısı ile birlikte DKAB dersinin tekrarı olma oranı daha da artığını 

programın konuları incelendiğinde görülmektedir. Yeni yapı veli ve öğrenci beklentisi 

ile örtüşmektedir.  

TDB dersinde içeriğinin öğrenci seviyesine uygunluğu noktasında 

problemler yaşanmaktadır. Ders öğretmenleri TDB dersinin içeriğini öğrenci 

seviyesinin üstünde görmektedirler. Bunda dersin yapısının da etkisi bulunmaktadır. 

TDB dersi 5-8. Sınıflar arasında iki defa alınan bir ders olması nedeni ile aynı programı 

5. Sınıf öğrencisi ile 8. Sınıf öğrencisi alabilmektedir. Ayrıca program incelendiğinde 

DKAB dersinde 8. Sınıfta olan ve bu sınıf kademesinde kavranılması zor olan kaza-

kader gibi konuların alt sınıf kademelerinde kavranılması zor olmaktadır. Bu durum 

dersin etkin bir şekilde işlenmesine engel olmaktadır. Yeni program ile birlikte TDB 

dersinde farklı bir uygulamaya geçilmiştir. TDB İslam I İnanç, TDB İslam II İbadet 

şeklinde ayrılmış olup öğrenci istediği dersi alabilecektir. Bu durum da yine dersin 

içeriğinin öğrenci seviyesine uygun olmasını sağlamayacaktır.  

Seçmeli din dersleri programlarında kullanılan dil ve kazanımlar, seçmeli 

din dersi yapısı ile uyuşmamaktadır. Seçmeli din derslerinin özellikle Hz. 

Muhammed’in hayatı ve TDB derslerinde konuların ifade edilişinde problemlerin 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sahipleneceği ve davranış kazandırmaya yönelik 
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isimlendirme yapılmadığı araştırma verilerinden anlaşılmaktadır. Kazanımlar da 

bilişsel düzeyin bilme ve kavrama düzeyinde kaldığı, duyuşsal ve psikomotor alanlar 

ile ilgili kazanımların az olduğu, kazanımlar ile dersin amaçları arasında 

uyumsuzlukların oldukları da görülmektedir. Yenilenen programlarda bunlara dikkat 

edilmeye çalışılsa da benzer durumlar devam etmektedir. Kaymakcan’ın seçmeli din 

derslerini incelemesini yaptığı çalışmada da kullanılan dil, kazanımların yetersizliği, 

amaç, konu ve kazanım uyumsuzlukları tespit edilmiştir (Kaymakcan vd.,2013). 

 

 

5. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

dersleri etkin bir şekilde işleniyor mu? 

Seçmeli din derslerinin işlenişi Kur’an-ı Kerim dersi ve diğer seçmeli din 

dersleri olan TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı şeklinde iki grupta inceleyebiliriz. 

Kur’an-ı Kerim dersinde yüzünden okumaya ağırlık verilmektedir. Öğretmen 

ve öğrenci katılımcılar özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı okumayı öğrenme 

ve geliştirme yönünde çalışmalar yapıldığını belirtmektedirler. Bazı katılımcılar meal 

çalışması ve Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım ünitesini işlemeye çalıştıklarını ifade etmeye 

çalışsalar da ders saatinin buna yeterli gelmediğini belirtmektedirler. Öğrenci ve 

velilerin beklentileri de Kur’an-ı okuma yönündedir. 

Kur’an’ın Öğretimi konusunda öğretmeler öğrenciler ile bire bir ilgilenmeye 

çalışmaktadırlar. Kur’an-ı Kerim dersi sınıflar gruplara ayrılarak veya bireysel 

şekilde ders işlenmektedir. Her iki durumda da bir grup öğrenci boş kalmakta ve ders 

dışı işlerle ilgilenmektedir. Bu durum dersin verimli işlenmesine engel olmaktadır. 
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Öğrencilerde dersten soğumaya veya sıkılmalarına sebep olmaktadır. Öğretmenler 

öğrenciler ile birebir ilgilenmeye çalışsalar da dersin haftada iki saat olması, son 

saatlerde olması, öğrencilerin evde çalışmamaları derste başarıyı düşürmektedir. 

Yapılan görüşmelerde hiç Kuran okumasını bilmeden okuldaki Kur’an-ı Kerim dersi 

ile bunu öğrenen öğrenci sayısı çok az olması da yine dersin verimli işlenemediğini 

göstermektedir. Öğrencilerin derste boş kalmaları, Kur’an-ı okumayı öğrenememeleri 

öğrenci ve velilerin Kur’an-ı Kerim dersini seçmelerine olumsuz yansımaktadır.  

Öğretmenler özellikle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunları 

kendilerini Kur’an-ı Kerim dersinde yeterli görmemektedirler.  Araştırma verilerinde 

Kur’an-ı Kerim öğretimi ayrı bir formasyon alanı olarak görülmekte ve özellikle 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan DKAB 

öğretmenleri bu konuda donanımlı görmemektedirler. Bunun yanında eski İlahiyat 

denilen hazırlıklı İlahiyat Fakültesi mezunu öğretmenler ise özellikle Kur’an-ı Kerim 

dersine girmek istemektedirler.  Bu durum da dersin verimli işlenmesine etki 

etmektedir. Yorulmaz tarafından yapılan “DKAB öğretmenlerinin seçmeli Kur’an-ı 

Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve TDB derslerine ilişkin öz algıları” adlı çalışmaya 

göre, DKAB dersi öğretmenlerinin Kur’an- Kerim öğretim yöntemleri konusunda 

kendilerini yeterli hissetme durumları şöyledir; “Çok İyi, %15, İyi, %52, Orta, %28 ve 

Yetersiz, %5,5” bu verilere göre öğretmenlerin %67’si Kur’an öğretimi için kendisini 

yeterli görmektedir. Bu oran Hz. Muhammed’in hayatı dersinde %83, TDB dersinde 

%91’dir  (Yorulmaz, 2014). Bu veriler araştırma verilerinde olduğu gibi Kur’an-ı 

öğretme konusunda eksikliklerin olduğu görülmektedir. İlgili araştırmada 

öğretmenlerin mezun olduğu bölüme göre bir sınıflandırma yapılmamıştır. 
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Okulda yapılan etkinlikler Kur’an-ı Kerim ve diğer seçmeli din derslerine 

olumlu yansımaktadır. Araştırma sırasında Kur’an-ı Kerim dersi öğretmenin yılsonu 

programını izleme fırsatı bulunuldu. Öğrenci ve velilerin programa yoğun bir ilgisi 

bulunmakta olduğu görüldü. Muhtemelen bir daha ki yıl o öğretmenin okutacağı 

seçmeli din dersini öğrenciler ve veliler seçmek isteyecektir. Bu ve buna benzer 

etkinlikler de seçmeli din derslerinin tercih edilmesine olumlu yansımaktadır.  

Hz. Muhammed’in hayatı ve TDB dersi etkinlik ağırlıklı işlenmektedir. Ders 

öğretmenleri öğrencilerin derslere karşı ilgisini toplamak ve dersleri öğrencilere 

sevdirmek için etkinlik ağırlıklı ders işlemektedirler. Derste yarışmalar, drama vb. 

etkinlikler yapılarak öğrencilerin dersleri sevmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler 

özellikle Hz. Muhammed’in hayatı ve TDB derslerinde yapılan etkinlikleri 

unutmadıkları ve bundan memnun oldukları görülmektedir. Bu bağlamda derste 

etkinliklerin artırılması ve farklılaştırılması faydalı olmaktadır.  

Okullarda kurulan akıllı tahtalarda derslerin verimli geçmesini 

sağlamaktadır. Öğretmenler akıllı tahtaları derste kullandıklarını ve seçmeli derslerde 

faydalı olduğunu belirtmektedirler. Öğrencilerde özellikle Hz. Muhammed’in hayatı 

dersinde izledikleri videoları, görselleri unutmadıklarını belirtmektedirler. 

Derslerde hikayeler, kıssalar ve menkıbeler öğrencilerin ilgisini çekmektedir. 

Hz. Muhammed’in hayatı dersini alan öğrenci derste öğretmenin anlattığı 

menkıbelerden etkilendiğinden bahsetmektedir. Yine bazı öğretmenler derslerde 

menkıbe, kıssa ve hikayelere yer verilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Din 

derslerinde öğrenciler üzerinde iz bırakacak menkıbe ve kıssalardan bahsetmek faydalı 

olacaktır. 
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6. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin ders kitapları yeterli mi? 

Seçmeli ders kitapları öğretmenlerin ilgisini çekmemektedir. Öğretmenler 

ders kitapları ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde ders kitaplarını yetersiz 

görmektedirler bu yetersizlik özellikle görsellik ve etkinliklerin azlığından 

kaynaklanmaktadır. Ders kitapları incelendiğinde etkinliklerin soru cevap şeklinde 

olduğu görülmektedir. Ders kitaplarının görselliğinde albenisi bulunmamaktadır. 

Özellikle seçmeli ders kitaplarında farklı etkinliklerin olması ve dikkat çekici olması 

gerekmektedir. Ders kitapları öğrencilerin seçmeli dersleri belirlemesini doğrudan 

etkilememektedir. Fakat içeriği zengin, dikkat çekici ve farklı etkinliklerin olduğu, 

ders kitapları öğretmenlerin dersleri daha verimli işlemesine yardımcı olacaktır. 

Doğrudan olmasa da dolaylı olarak seçmeli derslerin belirlenmesine ders kitapları etki 

etmektedir. Meydan’ın çalışmasına göre öğrenciler ders materyallerinden %71 

oranında ilgi çekici bulmaktadırlar (Meydan, 2013:240). Yapılan çalışmada Anadolu 

ve Fen lisesi öğrencilerin ders materyalleri beğenme oranı%50’lere düşmektedir. 

Meydan’ın öğretmenler ile yaptığı çalışmada ise ders kitaplarının görselliği, ders içi 

örnek etkinlikler bulundurması, kitapların kalitesi yönlerinden yetersiz görülmektedir 

(Meydan, 2015:685-686). 

Seçmeli derslere giren öğretmenler Diyanet işleri Başkanlığının yayınlarının 

dersler için daha uygun olduğunu belirtmektedirler.  

DİB’in yaz kursları için hazırladığı kitaplar etkinlikler ve görsellik olarak 

öğrencilerin ilgilerini çekmekte olduğu ve derslerde kullanıldığı görülmektedir.  
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Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı okumayı bilmeyen öğrenciler düşünülerek 

bütün kitaplara elif-ba kısmının bırakılması gerektiği öğretmenler tarafından 

belirtilmektedir. 

7. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

dersleri uygulama alanında ne tür problemler yaşanıyor? 

Seçmeli din derslerinin okulda uygulanması ve sınıf içinde işlenmesi sırasında 

yaşanan problemler araştırma verilerinden hareketle tespit edilmiştir. 

Seçmeli din derslerinin yapısından kaynaklanan problemler yaşanmaktadır. 

Her hangi bir seçmeli din dersini öğrenci hangi sınıfta seçmiş ise o sınıfın dersini 

almaktadır. Önceki yıllardaki bilgiler eksik kalmakta veya öğretmenin geriye dönerek 

o konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Öğretmenler bu durumdan memnun 

değildirler, çünkü sürekli başa dönme ihtiyacı duymaktadırlar. Hz. Muhammed’in, 

yeni adı ile Peygamberimizin Hayatı dersinin ilk ünitesinde bu problem çokça 

yaşanmaktadır. Bu durumun Kur’an-ı Kerim dersinde daha çok problemlere sebep 

olmakta olduğu öğretmen görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Yönerge ve genelgelere 

göre bu tür problemlerin yaşanmaması gerekmektedir. Çünkü sınıf kademelerinde 

seçmeli ders saatlerinin aynı saatte olması ve Kur’an-ı Kerim dersini ilk defa seçen 

öğrenci hangi sınıfta olursa olsun 5. Sınıf öğrencileri ile birlikte Kur’an-ı okumayı 

öğreniyorum ünitesini alması gerekmektedir. Uygulamada bu durumun 

gerçekleşmediği araştırma verilerinden anlaşılmaktadır. Ara sınıflarda Kur’an-ı Kerim 

dersini seçen öğrenciler ve onlara Kur’an-ı okumayı öğretecek olan öğretmenler zorluk 

çekmektedir. TDB dersinde yeni program ile birlikte TDB I İslam İnanç ve TDB II 

İbadet şeklinde iki derse ayrılarak öğrenci istediği dersi alabileceği için bu bağlamda 
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sorun çözülmüştür. Kur’an-ı Kerim dersi için de kağıt üzerinde sorun 

bulunmamaktadır, fakat uygulama teorikten farklı olmaktadır. 

Seçmeli dersler konusunda yaşanan en önemli problem derslerin seçiminin 

zorunlu yapılması, öğrencilerin dersleri zorunlu almasıdır. Okulların bazılarında 

seçmeli derslerin sınıf olarak aldırıldığı, sınıfın çoğunluğunun istediği derslerin 

seçildiği, bazı okullarda da doğrudan idare tarafından seçildiği veli, öğrenci ve 

öğretmen görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Her iki durumda da öğrenciler 

istemedikleri dersleri almak durumunda kalmaktadırlar. Bu durumlarda en çok 

olumsuzluğu seçmeli din dersleri yaşamaktadır. İsteğe bağlı din derslerinde öğrencileri 

istemediği din derslerini aldırmak kişisel haklar ve din ve vicdan özgürlüğü 

bağlamında sorunların çıkmasına sebep olmaktadır. Benzer şekilde din derslerini 

seçmek isteyip seçemeyen öğrenciler içinde geçerlidir.  Bireylerin din eğitimi alma 

hakkı ulasal ve uluslar arası yasalar ile koruma altına alınmışken, seçmeli din 

eğitiminde öğrencileri bir şeylere mecbur kılmak doğru olmamakla birlikte kişisel hak 

ve hürriyetlere aykırı olmaktadır. Zorunlu seçimlerin yapıldığı sınıflarda öğretmenler 

istemeden dersi alan öğrencileri sıkmamaktadır, bu durum isteyerek gelen öğrencilerin 

isteğinin kırılmasına sebep olmaktadır. Katılımcı öğretmen okulda ders seçiminin 

zorunlu yapıldığını belirtirken, bu durumda olan öğrencilerin özellikle Kur’an-ı Kerim 

dersinde bir şeyler yapmaya zorlayamadığını belirtmektedir. Bazı veli ve öğrenciler 

din dersleri ile ilgili seçim yaptıklarını fakat aldıkları dersler içinde bulunmadığını 

belirtmektedirler. MEB ders seçimlerinin zorunlu yapılmaması ve on öğrencinin 

istemesi halinde o dersin açılması gerektiğini belirtmektedir. Okul idareleri de 

öğretmen mevcudu, okulun fiziki şartları ve okul içinde kargaşa olmaması için 

uygulamayı bu şekilde yaptıklarını belirterek kendilerini savunmaktadırlar. Bu 
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savunmaların birçoğu idare eli ile çözüme kavuşturulabilecekken, okul idareleri kendi 

iş yüklerini hafifletmek adına böyle bir uygulama yapma ihtiyacı duymaktadır. Ders 

seçimi isteğe bağlı olduğunda ders programını ayarlama, öğrencileri sınıflara dağıtma 

gibi iş ve işlemler ile uğraşmalarına gerek kalmamaktadır. 

2017 yılında yapılan değişiklikle ders seçiminde okul idarelerine her ders 

grubundan olma şartı ile en az on dersten oluşacak seçmeli ders grubu oluşturulması 

ve ders seçimlerinin bu havuzdan yapılması istenmektedir. Bu durumun da zorunlu 

seçmeli ders uygulamasına çözüm olup olmayacağı önümüzdeki eğitim öğretim 

yıllarında görülecektir. 

Ortaokul öğrencilerinin günlük yedi saat dersleri olmakta ve okulların ikili 

olduğu düşünüldüğünde giriş ve çıkış saatleri geç saatlere gelmektedir. Bunun yanında 

seçmeli derslerde günün son saatlerine bırakılması derslerin verimli işlenmesi 

açısından problem oluşturmaktadır. Katılımcılar ortaokulda ders saatinin fazla 

olmasından şikâyetçilerdir. Bu şikâyetlerin temelinde de okulların ikili eğitim vermesi 

yatmaktadır. Ders saatindeki fazlalık ve seçmeli derslerin son saatlerde olması derslere 

olumsuz yansımaktadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinde sınıf seviyeleri ve mevcudu yönünden 

problemler yaşanmaktadır. Görüşmelerde öğretmenlerin hemen Kur’an-ı Kerim 

dersi ile ilgili dertlerini saymaya başlamakta olduklarına çokça şahit olduk. 

Öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersinde sınıfta bulunan öğrencilerin seviyeleri arasında 

farklar olduğundan ve bunun derslerin verimli işlenmesine engel olduğundan dem 

vurmaktadırlar. Kur’an-ı Kerim dersinde seviye sınıfları olması gerektiği 

belirtilmektedir. Özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde sınıftaki seviye farkı ders 
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işlenişine olumsuz yansımakta, öğretmenin sınıfla beraber ortak ders işleyememesine 

sebep olmaktadır. Öğretmenlerde hangi öğrenci ile ilgileneceği konusunda zorluk 

yaşaması öğrenci ve velilerin dersten memnun olmamasına sebep olmaktadır. Kur’an-

ı Kerim dersine giren öğretmen kendisi ile aynı saate Kur’an-ı Kerim dersine giren 

öğretmen ile konuşarak Kur’an-ı Kerim dersini alan öğrencileri bilenler ve 

bilmeyenler olarak ikiye ayırdıklarını ve sınıfları paylaşarak seviye grupları 

oluşturduklarını ifade etmektedir. Tabi her okulda bu durum yapılamamaktadır. Seviye 

farkının yanında Kur’an-ı Kerim sınıflarının kalabalık olması da derslerin işlenmesine 

olumsuz etki etmektedir. Öğretmenler Kur’an-ı Kerim dersinde öğrenciler ile birebir 

ilgilenmeleri gerektiğini belirterek sınıf mevcutlarının çok olmaması gerektiğini 

belirtmektedirler.Meydan’ın çalışmasında da öğretmenlerin en çok problem 

yaşadıkları ders Kur’an- Kerim dersi olduğu görülmektedir. Temel problemler ise 

sınıfların kalabalık olması, ders saatinin öğrenciler ile ilgilenmeye yetmemesi ve 

okulların fiziki imkanlarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır 

(Meydan,2015:688). 

Diğer seçmeli derslerin amacına uygun işlenmemesi de seçmeli din 

derslerine olumsuz yansımaktadır. Seçmeli diğer ders programları incelendiğinde 

derslerin uygulaması ile amaçlarının çok farklı olduğu görülmektedir. Örneğin seçmeli 

bilim uygulamaları dersinin amacı şöyledir :“öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen 

olayların bilimsel temellerini keşfetmelerini amaçlayan, eğlenerek ve deneyerek çeşitli 

etkinliklerle işlenecek 5,6,7, ve 8. Sınıfa giden 9-13 yaş grubuna yönelik uygulamalı 

bir derstir” (MEB, 2013a). Dersin içeriğinde soru çözme veya teorik bilgi aktarmanın 

olmadığı, öğrencilerin ilgileri ölçüsünde deney, gözlem yapmaları gereken bir ders 
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olduğu görülmektedir. Matematik Uygulamaları dersi de öğrencilerin belirli 

problemleri çözmeye çalıştığı uygulamalı bir derstir (MEB, 2013b). 

Seçmeli diğer derslerin amaçlarına göre işlenmemesi, din derslerinin seçimini 

de etkilemektedir. Öğrenciler rahat edecekleri dersler yönelmektedirler. Öğretmen ve 

öğrenci mülakatlarında bazı seçmeli derslerde bir şey yapılmadığını, öğretmenin sınıfı 

serbest bıraktığını, bahçeye çıkardığı belirtilmektedir. Bunu gören öğrenciler dışarı 

çıkmak ve boş kalmak istemektedir. Seçmeli din dersinde sınıfta olan öğrenci sonraki 

yıllarda ders seçimini bu yönde yapmaktadır.  ERG’nin verilerine göre seçmeli dersler 

içinde düzenli olarak işlenen dersler sırasıyla Kur’an-ı Kerim, Matematik 

Uygulamaları, Temel Dini Bilgiler ve Görsel Sanatlardır (Sarıışık vd.,2016: 39). 

 

8. Genel Değerlendirme 
 

Katılımcılar din eğitiminin olması gerektiğini savunmaktadır. Din eğitimi 

konusunda devlet kurumlarına güvenilmektedir. Bu bağlamda okulda seçmeli din 

derslerinin olması, ahlak eğitimi ve ailede alınamayan din eğitimi açısından önemli 

görülmektedir. Seçmeli din dersleri içinde en önemli ders Kur’an-ı Kerim dersi olarak 

görülürken, TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri DKAB dersinin devamı olarak 

görüldüğü için TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerinin gerekliliği konusunda 

öğretmenler arasında farklı düşünceler bulunmaktadır.  

Seçmeli ders belirleme sürecinde öğrenci, veli ve okul idarelerinin etkileri 

olduğu görülmektedir. Öğrenci ve velilerin ikinci önceliği din dersleri olmaktadır. 

Öğrencilerin önceliği kolay başarabilecekleri,  kendilerine artı bir yük getirmeyecek 
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ve yüksek not alabilecekleri dersler iken, veliler akademik başarıyı artıracak dersleri 

tercih etmektedir. Okul idareleri; öğretmen ihtiyacı,  sınıf dağılımını yapmanın 

zorluğu, iş yükünü azaltmak, derslik yetersizliği gibi sebeplerden dolayı ders seçimini 

zorunlu seçmeli ders şeklinde yapmaktadır. Bununla birlikte veli ve öğrencilerin 

seçmeli dersler hakkında yeteri bilgisinin olmadığı da araştırma sürecinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Seçmeli din derslerinde öğrenci ve velilerin beklentileri benzer niteliktedir. 

Seçmeli din dersleri ile ilgili beklentiler Kur’an-ı Kerim dersi için Kur’an-ı okumayı 

öğrenme, TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde ise dinini öğrenme ve Hz. 

Muhammed’i tanımadır.  

Kur’an-ı Kerim dersinin içeriği ile ilgili genel anlamda memnuniyet 

bulunurken, TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri kendi içine ve DKAB dersinin 

tekrarı ve öğrenci seviyesine uygunluk yönünden eleştirilmektedir. TDB ve Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersleri içeriğinde kullanılan dil anlamında da seçmeli din 

dersleri için uygun görülmemektedir. Öğretmenler TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı 

dersleri içerik bağlamında, gerekliliği tartışılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinde bireysel veya grup çalışmaları yapılmaktadır. Dersin 

etkin işlenmesinde problemlerin bulunduğu öğrenci ve öğretmen katılımcılar 

tarafından belirtilmektedir. TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı derslerinde 

öğretmenlerin etkinlik ağırlıklı ders işlemektedir. Öğrenciler derslerde izledikleri 

videolardan etkilendiklerini, özellikle belirtmektedirler. 

Seçmeli din derslerinin kitaplarının okullara ulaşması anlamında problemler 

yaşanmaktadır. Bununla birlikte seçmeli din derslerinin kitapları öğretmenler 
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tarafından yeterli görülmemektedir. Öğretmenler seçmeli din derslerinde, Diyanet 

İşleri Başkanlığı yayınlarını kullandıklarını belirtmektedirler.  

Seçmeli din derslerinin uygulanması aşamasında yaşanan en önemli sorun ders 

seçiminin zorunlu yapılmasıdır. Öğretmen ve veliler özellikle zorunlu seçmeli ders 

uygulamasından rahatsızlıklarını belirtmektedirler. Kur’an-ı Kerim dersinde, sınıfların 

kalabalık ve öğrencilerin seviyelerinin farklı olması, derslerin etkin işlenmesine 

olumsuz etkilemektedir.   
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1. SONUÇ 

Öğretmen, öğrenci ve veli görüşme bulguları ve din derslerinin öğretim 

programlarının incelemeleri, bunlar üzerine yapılan tartışmalardan hareketle aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. Belirtilen sonuçlara, yapılan araştırma verilerinin analizleri 

sonuçları çerçevesinde ulaşılmıştır. 

 

1.1. Seçmeli Din Derslerine Bakış Açıları İle İlgili Sonuçlar 

Veliler din eğitiminin devlet eliyle yapılmasını istemektedir. 

Veli, öğrenci ve öğretmenler seçmeli din derslerinin okulda olmasına olumlu 

yaklaşmaktadırlar. 

Okulda verilen din eğitim Kur’an kursu ve camilerde verilen din eğitiminden 

daha verimli olmaktadır. 

Seçmeli din dersleri ailede öğrenilemeyen din eğitiminin öğrenilmesi için veli 

ve öğrencilere imkan sunmaktadır. 

Seçmeli din dersleri ile öğrenciler dini ritüelleri yaşantı haline getirme fırsatı 

bulmaktadır. 

Seçmeli din dersleri ile değer aktarımı, ahlaki eğitim imkanı sağlanmaktadır. 
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Seçmeli din dersleri içinde tüm katılımcı grupları için en önemli ders Kur’an-ı 

Kerim dersidir. 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve TDB dersleri DKAB dersinin devamı gibi 

görülmektedir. 

 

1.2. Seçmeli Din Derslerinin Tercih Edilme Veya Edilmeme Durumları İle 

İlgili Sonuçlar 

Seçmeli dersler aile, öğrenci veya okul yönetimlerince belirlenmektedir. 

Seçmeli dersler hakkında öğrenci ve velilerin yeterli bilgisi olmadığı gibi okul 

tarafından yeterli bilgilendirme yapılmamaktadır. Öğrenci ve velilerin dersleri 

bilinçsiz seçmesine sebep olmaktadır. 

Velilerin ders seçiminde önceliği akademik başarıyı artırıcı derslerdir. 

Öğrencilerin ders seçiminde önceliği kolay ve rahat edebileceği derslerdir. 

Öğrenci ve velilerin ikinci önceliği din dersleridir. Bu durum seçmeli din 

derslerinin seçim oranını düşürmektedir. Öğrenci ve veliler seçmeli din derslerinin 

tamamından ziyade üç dersten kendisine uygun olanı almak istemektedir. Bu 

bağlamda velilerin önceliği Kur’an-ı Kerim dersi iken öğrenciler zorlanmadan 

başarabileceği din dersini seçmek istemektedir. Bu düşüncede olan öğrenciler Kur’an-

ı Kerim dersini almak istememektedir. 

Davranış problemi yaşayan veya akademik başarısı düşük olan öğrenciler 

velileri tarafından din derslerine yönlendirilmektedir. 
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Öğrenci ve veliler ders seçimini TEOG sınavı etki etmektedir. 7 ve 8. sınıflarda 

din derslerinin seçim oranın düşmesine sebep olmaktadır. 

Öğrenciler sevdikleri, ilgi duydukları ve arkadaşlarının seçtikleri dersleri alma 

eğilimindedirler. Dini konulara ilgi duyan öğrenciler din derslerini tercih etmektedir. 

Seçmeli derslerin yetenek ve yeteneği geliştirme yönü dikkate alınmamaktadır. 

Veliler ve özellikle öğrenciler seçmeli ders tercihlerinde ders öğretmenine göre 

karar verebilmektedir. Öğrenciler sevdikleri öğretmenin dersini almak istemektedir. 

DKAB dersi öğretmenlerinin öğrenciler ile iletişimi önemlidir. 

Okul idareleri seçmeli derslerde öğrencileri yönlendirmektedir. Bu 

yönlendirme zorunlu seçmeli ders uygulamasına dönüşmektedir. İsteyip de din dersini 

alamayan öğrencilerin veya istemeden zorunlu olarak din derslerini alan öğrencilerin 

olmasına sebep olmaktadır. 

Yaz Kur’an Kursuna gitme veya gitmeme durumu din derslerinin tercih 

edilmesine veya edilmemesine etki etmektedir. 

 

1.3. Seçmeli Din Dersleri İle İlgili Beklentiler 

Veli ve öğrenciler seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinden Kur’an-ı güzel okumayı, 

bazı kısa sure ve duaları ezberlemeyi beklemektedir. 

Kur’an-ı Kerim dersinde öncelik Kur’an-ı okuma, sonra Kur’an mesajını 

öğrenmedir.  
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Veliler beklentilerinin karşılanmadığını gördüklerinde seçmeli din derslerini 

seçmemektedir. Özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde bu durum yaşanmaktadır. 

TDB dersinden öğrenci ve veli beklentisi dini öğrenmedir. Veliler ilmihal 

boyutunun öğrenilmesini isterken, öğrenciler merak ettikleri konuları öğrenmek 

istemektedir. 

TDB dersinden öğrenci ve veli beklentileri bilgilerin bilişsel düzeyde 

öğrenilmesidir. 

Hz. Muhammed’in hayatı dersinden öğrenci ve veli beklentisi öncelikle Hz. 

Muhammed’in tanınması, yaşamının tarihsel olarak bilinmesidir. 

Veliler özellikle Hz. Muhammed’in örnekliğinin de öğrenciler tarafından 

öğrenilmesi ve uygulamasını beklemektedir. 

 

1.4. Seçmeli Din Derslerinin İçerikleri İle İlgili Sonuçlar 

Kur’an-ı Kerim dersinin programı ile öğrenci ve veli beklentilerini karşılama 

konusunda Kur’an-ı Kerim’i tanıma ünitesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Veli ve 

öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersinde Kur’an-ı okuma ve ezber yapmayı beklemektedir. 

Bu durum velilerin Kur’an dersini tercihlerini etkilemektedir. 

Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım ünitesinin alt konuları arasında anlam bütünlüğü 

bulunmamaktadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinin içeriği sınıflara dengeli ağırlıkta dağıtılmamıştır. 

Kur’an-ı kerim dersinde tecvit konusu üzerine tartışılması gerekmektedir. 
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Hz. Muhammed’in Hayatı dersi öğrenci ve veli beklentisini karşılamaktan 

uzaktır. Ders içeriği yetersizdir. 

Hz. Muhammed’in hayatı dersi programı Hz. Muhammed’i bütüncül olarak 

değerlendirmekten uzaktır. 

Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde kendi içinde ve DKAB dersi ile tekrarları 

katılımcılar tarafından belirtilmektedir. Program incelendiğinde tekrarlar 

görülmektedir.  

TDB dersi içeriğinde DKAB dersinin konularının olduğu ve TDB dersinde 

konuların DKAB dersinden daha dar kapsamlı verilmektedir. Yenilenen program 

tamamen tekrarı niteliğinde olmaktadır. 

TDB dersinde konuların öğrenci seviyesine uygunluğunda problemler 

bulunmaktadır. 

Seçmeli din derslerinin programlarında, kazanım ve konu ifadeleri seçmeli din 

dersi mantığından uzaktadır. Derslerde ben dilinin hakim olması gerekmektedir. 

Seçmeli din derslerinde, özellikle TDB ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde 

kazanımların büyük bir kısmı bilişsel düzeyin bilme ve kavrama düzeyinde kalmıştır.  

Bu durum da seçmeli din dersleri açısından anlaşılır değildir. 

 

1.5. Seçmeli Din Derslerinin İşlenişi İle İlgili Sonuçlar 

Kur’an-ı Kerim dersinde öğretmenler Kur’an okuma öğretimi üzerine 

yoğunlaşmaktadırlar. Kullanılan yöntemden dolayı öğrenciler boş kalabilmektedir. Bu 
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durum öğrencilerin sıkılmasına, ders dışı işler ile uğraşmasına sebep olmaktadır. 

Bundan dolayı bazı öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersini seçmek istememektedir. 

Öğrenciler Kur’an dersinde Kur’an okumaktan haz almaktadır. Kendilerini iyi 

hissetmektedirler 

Kur’an-ı Kerim dersinde bazı öğretmenler kendilerini yeterli görmemektedir. 

Kur’an öğretimi ile ilgili destek almaya çalışmaktadır. 

Seçmeli din dersi öğretmenlerinin yaptığı sosyal etkinlikler öğrencileri din 

derslerine yönlendirmektedir. 

TDB ve Hz. Muhammed’in hayatı derslerinde öğretmenler etkinlik ağırlıklı 

ders işlemektedir. Derslerde görseller kullanılmakta, bu durum öğrencilerin derse ilgi 

göstermesine sebep olmaktadır. 

Akıllı tahtalar seçmeli din derslerinin etkili işlemesi noktasında faydalı 

olmuştur. 

Öğretmenler din derslerinde menkıbe, kıssa ve hikayeler anlatmaktadır. 

Öğrenciler bu anlatımlardan etkilenmektedir. 

 

1.6. Seçmeli Din Derslerinin Kitapları İle İlgili Sonuçlar 

Ders kitapları görsellik yönünden öğretmenlerin ilgisini çekmemektedir. 

Öğrenciler ise ders kitapları konusunda farklı düşüncelere sahiptir. Ders 

materyallerinde öğrencilerin ilgisini çekecek ve öğretmenlerin sınıf içinde 

kullanabileceği etkinliklerin olması beklenmektedir. 
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Ders kitaplarındaki etkinlikler öğrenci farklılıkları dikkate alınarak 

hazırlanmamaktadır. Farklı etkinlikler olmakla birlikte, içerik olarak tek düzedir. 

Öğretmenler seçmeli din derslerinde DİB’nın kitaplarını kullanmaktadır. Bu 

kitaplar öğrencilerin ilgisini daha çok çekmektedir. 

Kur’an-ı Kerim ders kitabı tasarım olarak kullanışlı değildir. 

Seçmeli derslerde, ders kitapları fazla kullanılmamaktadır. 

1.7. Seçmeli Din derslerinin Uygulamasında Yaşanan Problemlere Dair 

Sonuçlar 

Seçmeli din derslerin seçiminde süreklilik olmadığı için ders amaçları tam 

gerçekleşmemektedir. Seçmeli din dersleri, TDB dersi hariç, doğrusal bir yapıya sahip 

olup, önceki dönemin üzerine kurgulanmıştır. Seçmeli din derslerini arada alan 

öğrenciler için tekrarlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum derslerin 

verimli işlenememesine sebep olmaktadır.    

Uygulama aşamasında öğretmenler tarafından vurgulanan en önemli bir sorun 

seçmeli din derslerinin, öğrencilere zorunlu aldırılmasıdır. Böyle öğrenciler dersle 

ilgilenmedikleri gibi diğer öğrencilerin isteğini de kırmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim dersinde sınıfların kalabalık olması ve öğrencilerin Kur’an-ı 

okuma konusunda seviyelerinin farklı düzeyde olması dersin amacına ulaşmasına 

engel olmaktadır. 

Okulların fiziki şartlarının yetersiz olması, öğrencilerin abdest almakta 

zorlanması da yaşanan problemlerdendir. 
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Diğer seçmeli derslerin amacına uygun işlenmemesi, öğrencilerin başı boş 

kalması, seçmeli din derslerine olumsuz etki etmektedir. Öğrencilerin derse olan 

ilgileri kırmaktadır. 
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2. ÖNERİLER 

Araştırma süresince elde edilen verilerin bağlamında önerilerimiz aşağıda 

sıralanmıştır. 

2.1.Seçmeli Din Derslerinin Yapısı İle İlgili Öneriler 

I. Seçmeli din dersleri üç ders yerine tek derste verilmesi. Bu tek ders üç dersin 

içeriğini kapsayacak şekilde oluşturulabilir. Özellikle bu Kur’an-ı Kerim dersi içinde 

önce Kur’an öğretimi ile başlanarak daha sonra dini bilgiler bu program içinde 

verilmesi mümkün olabilir. Konular Kur’an, hadis gibi farklı boyutları ile öğrenci 

seviyesine uygun olarak verilebilecektir. Öğrenciler İslam Dini ile ilgili bilgileri 

bütüncül açıdan öğrenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenci ve veliler hangi seçmeli dersi 

seçeyim kaygısı içine düşmeyeceklerdir. Diğer taraftan öğretmen, öğrenci ve veliyi 

içerik ve uygulama noktasında tatmin edici bir ders olacaktır. 

 

II. İkinci önerimiz ise DİB’in Kur’an Kurslarında uyguladığı ihtiyaç odaklı din 

öğretimi yöntemi model alınarak, ortaokul süresince alınacak dersler yerine yıllık veya 

dönemlik dersler oluşturulabilir. Örneğin Kur’an-ı Kerim dersi yerine ‘Kur’an-ı 

Okumayı Öğrenme’, ‘Güzel Kur’an Okuma’, ‘Tecvit’, ‘Kur’an Mesajı’ gibi sınıf 

seviyelerine uygun farklı dersler oluşturulabilir. Bu derslerin dönemlik alınması ile 

öğretmenlerin sınıfta ne yapacağını bilememesi ve öğrencilerinde ne istediklerini 

bilerek dersi alması sağlanmış olur. Özellikle Kur’an-ı Kerim dersinde öğrenci 

seviyeleri konusunda yaşanan problemin önüne de geçilmiş olunacaktır. Ayrıca 

seçmeli derslerde öğretmenlerin, dersi ara dönemlerde alan öğrencilerden kaynaklanan 

problemleri yaşanmasının önüne geçilecektir. Bahsedilen uygulama TDB dersinde 
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yeni program ile birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu diğer din derslerinde de 

uygulanabilir. 

 

2.2. Ders Öğretmenleri Öneriler 

1. Seçmeli derslerde yönetmeliklerin kendilerine tanıdığı esneklikten hareketle 

konular ve üniteler üzerinde ihtiyaca göre düzenleme yapmaları gerekmektedir. 

2.  Kur’an-ı Kerim dersini sınıf bütünlüğü korunarak işlenmesi sağlanmalıdır. 

3. Seçmeli derslerin etkinlik ağırlıklı işlenmesi ve görseller ile desteklenmesi 

gerekmektedir. 

4. Seçmeli din derslerinde farklı materyaller, hikayeler, menkıbeler kullanarak 

dersi zenginleştirmesi ve özellikle DKAB dersinin bir adım ötesine geçecek içerik 

öğrencilere sunması gerekmektedir. Böylece öğrencilerin konu tekrarından kaynaklı 

sıkılma ve bıkkınlıklarının önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

5.Seçmeli din dersine giren öğretmen, öğrencilere kendini ve dersini 

sevdirmesi ve öğrencilerin onurunu kırıcı davranışlar içinde olunmaması 

gerekmektedir. 

6.Seçmeli din derslerinde notun bir silah olarak kullanılmaması,diğer taraftan 

emeksiz, çabasız öğrencilere not verilmemesi gerekmektedir. 

7. MEB veya farklı kurumlar tarafından açılan hizmet için kurslara katılarak, 

bilgi ve birikimini geliştirecek ve canlı tutacak faaliyetler içinde olunması, mesleki 

yeterliliğini geliştirici çalışmalar içinde olunması gerekmektedir. 
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2.3. Okul Yöneticilerine Öneriler 

1. Seçmeli derslerin, ilgili yönergelere göre uygulanması sağlanmalıdır. 

2. Seçmeli dersler ile ilgili öğrenci ve velilere gerekli tanıtım ve bilgilendirme 

yapılmasını sağlanmalıdır. 

3. Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde DKAB öğretmenleri ile iş birliği yaparak 

seviye sınıflarının kurulması sağlanmalıdır. 

4. Seçmeli din dersi öğretmen ihtiyacını ücretli veya farklı branş öğretmenleri 

yerine Kur’an kursu öğreticileri aracılığı ile gidermeye çalışılmalıdır. 

6. Seçmeli derslerin boş ders saati olmaması konusunda okulda gerekli 

denetimin yapılması gerekmektedir. 

 

2.4. Milli Eğitim Bakanlığına Öneriler 

1. Seçmeli derslerin tercih sürecinde zorlamalara yer verilmeden ve ilgili 

genelgeler doğrultusunda ders seçiminin yapılmasının MEB tarafından denetlenmesi 

gerekmektedir. 

2. Seçmeli derslerin amacına uygun olarak işlenmesinin kontrolü 

sağlanmalıdır. Seçmeli ders konusunda keyfi uygulamalara son verilmelidir. Derslerin 

amaçlarına uygun işlenmesi sağlanmalıdır. 

3. Seçmeli derslerin ilgili genelgede belirtildiği gibi haftanın bir günü ve ortak 

saatte yapılması sağlanmalıdır. Bu durum sağlandığında özellikle Kur’an-ı Kerim 

dersindeki seviye grubu oluşturulmasına imkan oluşacaktır. Aynı saatte iki veya daha 

fazla sınıf Kur’an-ı Kerim dersi alacağından öğretmenler kendi arasında öğrencileri 

gruplayabilecektir. 
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4. Din derslerinde özellikle Kuran’ı Kerim dersinde öğrenci gruplarını az 

tutulmasından doğacak veya zaten var olan öğretmen ihtiyacı için ücretli öğretmen 

yerine gerekirse il veya ilçe müftülükleri ile protokoller imzalanarak Kur’an kursu 

öğreticileri ile ihtiyaç karşılanması sağlanmalıdır. Aynı zamanda Kur’an kursu 

öğreticileri Kur’an öğretiminde uzmanlaştıkları için ücretli öğretmen veya derse 

girecek diğer öğreticilerden daha faydalı olacaklardır. 

5. DKAB öğretmenleri özellikle Kur’an-ı Kerim dersi için gönüllülük esası ile 

hizmet içi eğitime alınmalıdır. Seçmeli din derslerinin öğretim yöntemleri konusunda 

DKAB öğretmenleri hizmet içi eğitimden geçmelidir. 

6. Ders kitapları DİB yayınları örnek alınarak öğrenci seviyesine uygun şekilde 

etkinlik ağırlıklı hazırlanılmalıdır. Kur’an-ı Kerim ders kitabı, ön yüzde birinci ünite, 

arka yüzde ise ikinci ünite başlayacak şekildeiki kapaklı olarak hazırlanmalıdır. 

7. Öğretmenlerin sınıf içinde kullanabileceği çalışma kağıtları veya etkinlik 

kitaplarının hazırlanması sağlanmalıdır. 

8. Öğretmenlerin sınıf içinde kullanımı için e-materyaller hazırlanmalı ve 

zenginleştirilmelidir. 

9. Ders içeriklerinde konu ve kazanımların din eğitimi açısından uygunluğu 

kontrol edilmelidir. Seçmeli din dersleri din eğitimi amaçlanarak kazanım ve konular 

şekillenmelidir. 

10. Seçmeli din derslerinin konu ve kazanımları belirlenirken hedef kitlenin 

özellikleri dikkate alınmalıdır. Özellikle TDB dersinde konular öğrenci seviyesine 

uygun şekilde yerleştirilmelidir.  Ders programı hazırlanırken zorunlu DKAB dersi ile 

paralel hazırlanmalıdır. Konular bir birini destekler nitelikte olmalıdır. 
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11. Seçmeli din derslerinin içerik ve kazanımları zorunlu DKAB dersinden ileri 

düzeyde olması gerekmektedir.  

12. MEB, Üniversiteler ile işbirliği yaparak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmeni yetiştirme programlarında(İlahiyat fakülteleri) seçmeli din derslerinin 

özellikle Kur’an-ı Kerim dersinin özel öğretim yöntemlerinin, uygulamalı bir ders 

olarak okutulması sağlanmalıdır.  

13. MEB, YÖK ile işbirliği yaparak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

öğretmenleri için seçmeli din dersleri özel öğretim yöntemleri yüksek lisans programı 

açılarak yüz yüze veya uzaktan, öğretmenlerin eğitim alması sağlanmalıdır. 
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3. Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu 
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6. Veli Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu 
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ÖZET 

 

Harun ÇİFTÇİ 

Ortaokul Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinin Öğretmen, Öğrenci ve 

Veli Görüşleri İle Değerlendirilmesi 

Yüksek Lisans Tezi 

Kasım , 2017 

 

Araştırmanın konusu; ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri 

olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve veli görüşleri çerçevesinde 

seçim, beklenti, içerik ve uygulama boyutları ile tespiti ve değerlendirmesidir. Bu 

bağlamda araştırmanın amacı Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Kur’an-ı Kerim derslerinin seçilme/seçilmeme sebeplerini ortaya koyarak irdelemek 

ve çözüm önerileri geliştirmek; derslerin amaçları, muhtevaları, programları ve 

işlenişleri vb. hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Araştırma nitel 

durum desenli bir çalışma olup görüşme ve doküman incelemesi teknikleri ile veri 

toplanmıştır. Görüşmeler araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formları ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında 17 Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni, 16 öğrenci ve 15 veli ile görüşme 

yapılmıştır. Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim 

derslerinin öğretim programları amaç, konu ve kazanım yönlerinden incelenmiştir. 

Veri analizi bilgisayar destekli NVivo Pro 11 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliliği bağlamında yapılan çalışmalar yöntem 

kısmında anlatılmıştır. Tartışma bölümünde elde edilen veriler kendi içinde ve alanda 
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yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada bulgular çerçevesinde elde 

edilen sonuçlar; din derslerine bakış açıları, derslerinin tercih edilme veya edilmeme 

durumları, seçmeli din dersleri ile ilgili beklentiler, seçmeli din derslerinin içerikleri, 

seçmeli din derslerinin işlenişi ve seçmeli din derslerinin uygulamasında yaşanan 

problemlere başlıkları altında yazılmıştır. Araştırma sonuçları bağlamında din kültürü 

ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve Milli Eğitim Bakanlığına 

önerilerde bulunulmuştur. Aynı zamanda yaşanan problemlerden hareketle, seçmeli 

din derslerinin yapısına yönelik öneride bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, Seçmeli Din Dersleri, Kur’an-ı Kerim Dersi, 

Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi 
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ABSTRACT 

 

Harun ÇİFTÇİ 

Evaluation Of The Secondary School Elective Courses Which The Religion, 

Morality, And Values Within The Frame Of The Opinions The Teachers, The 

Students And Parents 

Master’s Thesis 

November, 2017 

 

The subject of the research is the determination and evaluation of the secondary 

school elective courses; the Holy Quran, Life of Prophet Muhammad and Fundamental 

Religious Knowledge, which the Religion, Morality and Values group courses, in 

election, expectation, content and implementation aspects within the frame of opinions 

of the teachers of Religion Culture and Moral Education course, the students and 

parents. The goal of the researcher, in this context, is to reveal and examine thoroughly 

the reasons behind election / non-election of the Holy Quran, Life of Prophet 

Muhammad and Fundamental Religious Knowledge courses; to develop solution 

recommendations; to make observations and evaluations about the objectives, 

contents, course programs and teaching and so on of the courses. The research is a 

qualitative case pattern study and the data was collected by means of interviews and 

document examination and review techniques. The interviews were made using semi-

structured interview forms prepared in line with the goal of the research. In the 

research, interviews were made with 17 teachers of Religion Culture and Moral 

Education, 16 students and 15 parents. Holy Quran, Life of Prophet Muhammad and 
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Fundamental Religious Knowledge course programs were examined in terms of 

objectives, subjects and learning outcomes. Data analysis was done with the computer-

aided NVivo Pro 11 program. The studies conducted within the context of validity and 

reliability of the research are described in the method chapter. In the discussion 

chapter, the data obtained are compared with each other and with other studies in the 

field. Within the framework of the study findings, the results obtained are given under 

their respective titles of point of view towards religious courses, situations for election 

or non-election of these courses, expectations from the elective religious courses, 

teaching method of the elective religious courses and programs experienced in 

teaching of elective religious courses. Recommendations were made for the teachers 

of the Religion Culture and Moral Education course, school administrators and the 

Ministry of National Education within the context of the research findings. Further 

recommendations were made regarding the structure of the elective religious courses 

based on the problems experienced in these courses.  

 

KeyWords: ReligiounsEducation, ElectiveReligious Courses, the Holy Quran 

Course, Life of Prophet Muhammad Course, Fundamental Religious 

Knowledge Course, 

 


