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Ek- 1: Bilimsel Etik Sayfas

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

MSEL ET K SAYFASI

Bu tezin proje safhas ndan sonuçlanmas na kadarki bütün süreçlerde bilimsel

eti e ve akademik kurallara özenle riayet edildi ini, tez içindeki bütün bilgilerin etik

davran  ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu unu, ayr ca tez

yaz m kurallar na uygun olarak haz rlanan bu çal mada ba kalar n eserlerinden

yararlan lmas  durumunda bilimsel kurallara uygun olarak at f yap ld  bildiririm.

Havva YENEN
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Ek- 2: Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

YÜKSEK L SANS TEZ  KABUL FORMU

Havva YENEN taraf ndan haz rlanan Ders Kitab nceleme Tekniklerine Göre K z
Kur’an Kursu Ö reticilerinin ‘ badetim’ Ders Kitab  Hakk ndaki De erlendirmeleri
(Meram ve Selçuklu Örne i) ba kl  bu çal ma ……../……../…….. tarihinde yap lan
savunma s nav  sonucunda oybirli i/oyçoklu u ile ba ar  bulunarak, jürimiz taraf ndan
yüksek lisans tezi olarak kabul edilmi tir.

Ünvan , Ad  Soyad Ba kan mza

Ünvan , Ad  Soyad Üye mza

Ünvan , Ad  Soyad Üye mza
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ÖNSÖZ

nsan ve toplumla ilgilenen bilimler, dinin ferdi ve sosyal bir ihtiyaç oldu u

hususunda ayn  görü ü payla maktad rlar. As l problem var olan bu ihtiyac n do ru ve

sa kl  olarak ne zaman, nerede, nas l ve ne ekilde kar lanaca  hususunda

dü ümlenmektedir. Örgün ve yayg n din e itimi ve ö retiminin görevi; ferdin ve

toplumun dini ihtiyaçlar  dinin asl na uygun olarak kar lamak, dini bat l inanç ve

hurafelerden ar nd rmak, toplumda birlik ve beraberli i sa lamakt r. nsan dini

ihtiyaçlar  kar lanmad  takdirde bunun huzursuzlu unu ya ayacak ve farkl

ekillerde kar lama aray nda olacakt r.

Dinin ve Kur’an’ n mesaj  anlamak ve ona uygun bir hayat ya amak isteyen

Müslümanlar, Hz. Peygamber’den günümüze kadar her dönemde Kur’an ö retimine

büyük önem vermi ler ve bunun için çe itli kurumlar geli tirmi lerdir. Bugün

ülkemizde bu ö retimin kurumsal anlamda yap ld  yerlerden birisi de Diyanet leri

Ba kanl ’na ba  Kur’an Kurslar r.

Bilindi i üzere Kur’an Kurslar n bu görevi ba ar  ile yürütebilmesi derste

kullan lan ders araç gereçlerinin yeterlili iyle do ru orant r. Dersteki araç

gereçlerin en yayg n kullan lan n da ders kitaplar  oldu u üphesizdir.

Ders Kitab nceleme Tekniklerine Göre K z Kur’an Kursu Ö reticilerinin

badetim’ Ders Kitab  Hakk ndaki De erlendirmeleri ad  ta yan bu çal ma, ders

kitaplar n e itimdeki öneminden hareketle Kur’an Kurslar nda okutulan ‘ badetim’

adl  ders kitab n de erlendirilmesini kapsamaktad r.

Ara rma iki bölümden olu maktad r. Birinci bölüm, Kur’an Kurslar , Kur’an

retimi ve Ders Kitaplar  ad  ta maktad r. Bu bölümde Kur’an e itiminin

önemine, Kur’an Kurslar n i levine ayr ca ders kitaplar n ta mas  gereken

özelliklere yer verilmi tir.

kinci bölüm, tezimizin de ad  olan ‘Ders Kitab nceleme Tekniklerine Göre K z

Kur’an Kursu Ö reticilerinin ‘ badetim’ Ders Kitab  Hakk ndaki De erlendirmeleri’

ad  ta maktad r. Bu bölüm, Kur’an Kursu ö reticilerine ölçekteki sorular n

uygulanmas , istatistikî verilerin i lenmesi ve bunlar n de erlendirilmesinden

olu maktad r.
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Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular n genel bir özeti ve de erlendirmesi

yap ld ktan sonra “ badetim” kitab yla ilgili öneriler sunulmu tur.

Bu çal mamda bana yol gösteren ve yard mlar  esirgemeyen de erli hocam

Prof. Dr. Mustafa Tavukçuo lu’na  te ekkür ederim.

Havva YENEN
Konya 2010
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Ek- 3: Türkçe Özet Formu

T.C.

SELÇUK ÜN VERS TES
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

re
nc

in
in

Ad  Soyad Havva YENEN Numaras  : 074245061001

Ana Bilim /
Bilim Dal

Felsefe ve Din Bilimleri

Din E itimi

Dan man Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUO LU

Tezin Ad Ders Kitab nceleme Tekniklerine Göre K z Kur’an
Kursu Ö reticilerinin ‘ badetim’ Ders Kitab
Hakk ndaki De erlendirmeleri (Meram ve Selçuklu
Örne i)

                                                                      ÖZET

Ara rmam n konusu din e itimi ve ö retimi alan nda Kur’an kurslar nda

kullan lan ders kitaplar n yeterlili inin tespitidir.  “ badetim ders kitab n eksileri

daha iyi olmas  için yap labileceklerin; ayr ca kitab n yazar, biçim-tasar m, içerik ve

ölçme de erlendirme aç ndan yeterlili ine dair ö reticilerin görü lerinin belirlenmesi

amaç edinilmi tir. lgili literatür tarand ktan sonra örneklem belirlenen Kur’an

Kurslar nda çal an ö reticilere 128 soruluk bir anket çal mas  uygulanm r. Anket

çal mam n sonucunda ö reticilerin dil ve imla kurallar ; görselli in kullan

konular  d nda ders kitab  istenen özelliklerde bulduklar  tespit edilmi tir.
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Ek- 4: ngilizce Özet Formu

T.C.

SELÇUK ÜN VERS TES
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü

re
nc

in
in

Ad  Soyad Havva YENEN Numaras : 074245061001

Ana Bilim /
Bilim Dal

Felsefe ve Din Bilimleri

Din E itimi

Dan man Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUO LU

Tezin ngilizce Ad According To The Techniques Of Examining Textbook
Evaluations Of Female Qoran Course’s Instructors
About The Textbook “Ibadetim (My Worship)” (Sample
For Meram And Selçuklu)

                                                              SUMMARY

The subject of our study is to identify the adequacy of textbooks instructed in the

Qoran  Courses  in  the  area  of  religious  education  and  instruction.  It  is  aimed  to

determine the views of instructors about the negative aspects of the textbook

badetim/(My Worship)”,  and  the adequacy of the book in terms of what are to be

able  to  be  done  in  order  for  the  book  to  be  better  as  well  as  author,  form  –design,

content and assessment and evaluation. After reviewing the relevant literature, a

survey study of 128 questions was carried out on the instructors serving in Qoran

Courses determined as sample. As a consequence of our survey study, it was

determined that the instructors found the textbooks in desired quality except for the

subjects  such as  language and  syntax, and the use of visual quality.
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1. KONU ve PROBLEM

Din e itimi; bireylerin dini kavramlar  do ru olarak anlamalar , slam’ n iman,

ibadet ve ahlak esaslar  kavramalar , dini bat l inanç ve hurafelerden ay rt ederek

alg lamalar  sa lar. Ayr ca din konusunda kötü niyetli insanlar n istismar na

kap lmay  önlemeyi, ak l, bilim ve din çat mas n olmad  benimsemelerini

sa layarak bireysel ve toplumsal refah ile düzeni sa lamay  hedef al r.

Din e itimi ve ö retimi hem örgün hem de yayg n e itim ile bireylere dini

bilgiler vererek onlar  din konusunda yeterli seviyeye ula rmaya çal r. Bu hedef

çerçevesinde bireylerin geli im seviyesine uygun olarak çe itli materyalleri kullan r.

Bunlardan en çok kullan lan  da ders kitaplar r. Ders kitaplar  ö retmen ve

rencilerin en çok kulland  ö retim materyalidir, dolay yla program n ba ar ya

ula mas na katk  sa layacak en önemli unsurlardan biridir.

Kur’an Kurslar nda okutulan ‘ badetim’ ders kitab n art lar , eksileri daha iyi

olmas  için ö reticilerin önerilerinin tespiti; ayr ca kitab n yazar, biçim-tasar m, içerik

ve ölçme de erlendirme aç ndan yeterlili ine dair ö reticilerin görü lerinin

belirlenmesi çal man n problemini olu turmaktad r.

2. ARA TIRMANIN AMACI ve ÖNEM

Din, din e itimi-ö retimi ve dini ya ay  üzerine yap lan ilmi ara rmalar

göstermektedir ki, Türkiye’de din e itimi ve ö retimi; örgün-yayg n e itim alanlar nda

dini, siyasi, idari ve hukuki birçok ve çok çe itli yönlü ara rmalara konu olacak kadar

önemli bir problemdir.

Din e itimi-ö retimi alan nda yap lan ara rmalar giderek artmas na ra men -

literatür tarand nda- din e itimi kurumu olan Kur’an Kurslar  üzerinde yap lan

ara rmalar n yetersiz oldu u görülecektir.

Bu ara rman n öncelikli amac  din e itimi ve ö retimi alan ndaki geli melere

de erlendirme ve önerilerle katk da bulunmakt r. kinci olarak –s rl klar yla

birlikte- Kur’an Kurslar nda ö reticilik görevi üstlenen e itimcilerin ‘ badetim’ adl

ders kitab  bir ders kitab nda bulunmas  gereken özellikler yönüyle yeterli görüp

görmediklerinin tespitini yapmakt r. Bir di er husus ö reticilerin anket sorular na
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verdikleri cevaplardan hareketle bak  aç lar  belirlemek, yeni bak  aç lar

olu turmak, ö reticilerin ders kitaplar yla ilgili tecrübelerini artt rmak, ö reticilere

kitapla ilgili dü üncelerini ifade etme f rsat  sunmak ve onlar  daha donan ml  hale

getirmektir.

Bu ara rma, din e itimi ve ö retimi alan ndaki geli melere katk da bulunmak,

bat l inanç ve hurafelerden ar nd lm  bir dini anlay  ve ya ay n olu turulmas na

yard mc  olmak üzere, çocu un ve yeti kinin özellikleri dikkate al narak, ö retim ilke

ve yöntemlerine göre dinin ö retilmesinde görev ve sorumluluk üstlenen Kur’an

Kurslar nda kullan lan ‘ badetim’ adl  ders kitab  de erlendirmeyi amaçlamaktad r.

Bu amaçla konuyla yak ndan ilgili ve görevli olan Kur’an Kursu Ö reticilerinin ad

geçen ders kitab  hakk ndaki dü ünce ve görü leri belirlenmeye ve de erlendirilmeye

çal lm r.

Bu çal mada ortaya ç kan sonuçlar, ders kitab n ö reticiler taraf ndan hangi

konularda yeterli görüldü ünü, hangi noktalar n eksik bulundu unu ortaya koyacak

ve daha sonra haz rlanacak ders kitaplar n daha kaliteli olmas na katk  sa layacakt r.

Ayr ca, ara rman n bulgular n de erlendirilip sonuçlar n yayg nla lmas ,

Kur’an kurslar ndaki e itim ö retim etkinliklerine rehberlik edecektir,

dü üncesindeyim. Çal ma alan ara rmas  olmas  nedeniyle konuyla ilgili yeni

ara rmalara  dikkat çekerek, ara rmalar n artmas na öncülük edecektir. Ara rma

bu özellikleri itibariyle de önem arz etmektedir.

3. ARA TIRMANIN VARSAYIMLARI

Bu ara rman n dayand  temel varsay mlar unlard r;

Ara rmaya konu olan ‘ badetim’ ders kitab , kitab  derste kullanan ö reticiler

taraf ndan be enilmektedir.

reticilerin ‘ badetim’ ders kitab  be enmelerinin en önemli nedeni  önceki

llarda kullan lan materyallerle k yaslanmas r.

reticiler, ders kitaplar  d nda yeterince e itim araç-gereci

kullanmamaktad r.

Ara rmaya kat lan K z Kur’an kursu ö reticileri ders kitab  inceleme ölçe ini

doldururken gerekli hassasiyeti göstermi tir.
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Veri toplama arac  amaca uygun verileri toplayabilecek özelliktedir.

Örneklem evreni temsil etmektedir.

4. ARA TIRMANIN SINIRLILIKLARI

Böyle bir ara rman n Türkiye genelinde yap lmas  ku kusuz ekonomik aç dan

ve insan kayna  bak ndan ciddi bir organizasyonu gerektirmektedir. Bu tür anket

ara rmalar n genellikle bölgesel temelli yap lmas n en önemli nedeni de bu

zorluktur. Dolay yla verilerin daha güvenilir olmas  temin etmek bak ndan bu

ara rma Konya ili Selçuklu ve Meram ilçelerinde  görev yapan K z Kur’an kursu

reticileri, 2009-2010 ö retim y  ve Diyanet leri Ba kanl  taraf ndan haz rlanan

badetim’ ders kitab  ve uygulanan ölçekle s rland lm r.

5. ARA TIRMANIN METODOLOJ

Bu tip bir ara rmada genellikle iki temel problemle kar la lmaktad r. Birisi

ilmi güvenirlilik ve geçerlilik ölçülerine uygun olarak bilgilerin toplanmas , di eri ise

yeterli derece olmak kayd yla toplanan verilerin ayn  de er ölçülerine uygun olarak

sistematik ekilde i lenmesi ve sonuçland lmas r. Bu nedenle her eyden önce

ara rmada takip edilecek metot ve tekniklerin belirlenmesi gerekir.

Ülkemizde kendi sosyo-kültürel yap  ve artlar za göre yap lm  alan

ara rmalar n az olmas , baz  zorluklarla kar la lmas na neden olmaktad r. E itim-

retim etkinliklerinin planlanmas  ve uygulanmas nda sosyal,kültürel ve ekonomik

etkenlerin tesiri olmakla birlikte, ilmi ara rmalarda metot ve tekniklerin evrensel

oldu u görü ü yayg nd r.1

Sosyal ilimler alan nda Fen ve Teknik ilimlerinde oldu u gibi tek ve kesin bir

metot hakim olmad ndan, sosyal olaylarla ilgili ara rmalarda konunun özelli ine

göre birden çok metottan faydalan lmas  imkan ve zorunlulu u nedeniyle,

ara rmam zda çe itli metot ve teknikleri kulland k. Konunun özelli ini, zamani emek

ve ekonomik güçlükleri de dikkate alarak ara rmam zda ankete dayal  bir metot olan

ders kitab  inceleme ölçe inin en iyi sonuç al nacak yol oldu unu dü ündük.

1  Selçuk, Mualla, Çocu un E itiminde Dini Motifler, 3.bs., TDVY, Ankara 2005,  s. 17.
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Ara rman n metodik de erlendirmesini ölçek olu turmakla birlikte, gözlem ve

görü me tekniklerinden de faydaland k.

Ara rman n amaç ve içeri i do rultusunda, ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak

için önce imkanlar ölçüsünde ilgili literatür taranm r. Ara rmam zda i leyece imiz

verileri hedef alan sorular belirlenmi tir. Ara rmalarda veri toplamada önemli

hususlardan birisi de bilginin kimden toplanaca n belirlenmesidir. Kur’an

kurslar ndaki ders kitab n de erlendirilmesinde, en sa lam bilgi kayna n

reticiler oldu u dü ünülmü  ve ankete kat mc  olarak Kur’an kursu ö reticileri

seçilmi tir. Ö reticilerin seçilmesinde, kitab  tan yor olmalar n yan nda, ö retimde

etkin güç olma özelli i ta malar  da etkili olmu tur. Ayr ca anket tekni i içinde yer

alan Ders Kitab nceleme Ölçe i kullan lm r.

Bir konuda bilgi toplaman n; haz r bilgilerden faydalanmak, do rudan do ruya

gözlem, ki iyi konu turmak gibi çe itli teknikleri vard r. Biz bu çal mam zda,

önceden haz rlanm  sorular n cevaplar  yaz  olarak toplamak üzere yap lan

görü me olarak tan mlayabilece imiz anket tekni ini kulland k. Ölçeklerin

reticilere da  ve toplanmas nda az da olsa s nt larla kar la lm , sonradan

yap lan yüzyüze görü melerle zorluklar a lmaya çal lm r.

Ara rmam z tarama modellidir. Kur’an kurslar nda okutulan ‘ badetim’ ders

kitab , yazar, biçim-tasar m, içerik ve de erlendirme aç lar ndan incelenmi tir. Ölçek

formlar  de erlendirilerek tablolar halinde getirilmi tir.

6. ARA TIRMANIN EVREN ve ÖRNEKLEM

Ara rman n evreni 2009-2010 ö retim y nda Konya ili Selçuklu ve Meram

ilçelerinde Diyanet leri Ba kanl na ba  olarak faaliyet gösteren K z Kur’an

Kurslar nda görev yapan Kur’an Kursu Ö reticileridir. Toplam ö retici say  Selçuklu

ilçesinde 77, Meram ilçesinde ise 78 ki idir. Selçuklu ve Meram ilçelerinde 9 yat

kurs bulunurken 150 civar nda da sadece gündüz e itim veren kurs bulunmaktad r.

Örneklem olarak seçilen kurslar ise Selçuklu ve Meram ilçelerindeki kurslar

içinden kura tekni iyle belirlenmi tir. Seçilen kurslar n 12’si Selçuklu, 12’si Meram

ilçelerinde bulunmaktad r. Her iki ilçede de 3’er kurs yat  e itim verirken 9’u

gündüzlü e itim uygulamaktad r. Böylece örneklem 24 kurs ve 80 ö reticiden
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olu mu tur. Bununla birlikte anket uygulamas na kat lan ö reticilerin önlisans ve

lisans mezunu olmalar  gözetilmi tir.

7. ÖLÇME ARACININ ÖZELL KLER

Kur’an Kurslar ndaki Ders Kitaplar nceleme Ölçe i daha önceden Konu

Alan  Ders Kitab nceleme K lavuzunda geçen ilk defa  bizzat Prof. Dr. Cemal Tosun,

Doç.Dr. Recai Do an ve Yrd. Doç. Dr. Ay e Korkmaz taraf ndan Prof.Dr.Leyla

Küçükahmet editörlü ünde  haz rlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplar

nceleme Ölçe inden yararlan larak Milli E itim Bakanl  ve Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi dersiyle ilgili k mlar ç kar larak taraf zdan olu turulmu tur. Ad  geçen

ölçekteki de iklikler Kur’an Kurslar nda okutulan badetim ders kitab na uyarland

için yap lm r. 140 soruluk ölçekten konumuza uymayan –Milli E itim Bakanl  ile

ilgili- 13 soru ç kart lm  birkaç soruda ise de iklikler yap lm r. Böylece ölçek 14

ana ba k alt nda 128 sorudan olu turulmu , her bir soru için “evet”, “hay r” ve

“k smen” seçeneklerine yer verilmi tir.

8. VER LER N TOPLANMASI ve ANAL

Bu ara rmada anket formlar  da lmadan önce Kur’an Kurslar nda görev

yapan Kur’an Kursu ö reticileriyle yüz yüze görü meler yapmak suretiyle kitapla ilgili

eksiklikler ve be enilen k mlar n tespitine yönelik bir ön ara rma yap lm r.

Burada tespit edilen bilgilerle birlikte konuyla ilgili literatür taramas  yap larak daha

önceki çal malarda ve benzer ara rmalarda kullan lan 141 sorudan olu an ‘Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplar nceleme Ölçe i‘ çal mam za uyarlanarak 128

soruya indirilerek kullan lm r.

Anket formlar  her bir kursa bizzat gidilerek öncelikle ö reticilere ders kitab n

nas l incelenmesi gerekti i hakk nda bilgi verilip ölçek da lm  ve üç hafta

süresince inceleyip doldurmalar  istenmi tir. Ayr ca cevaplar n hiçbir etki alt nda

kal nmadan verilebilmesi için gerekli ortam n sa lanmas na titizlik gösterilmi tir.

Anket formlar  a rl kl  olarak kapal  uçlu sorulardan olu maktad r.

Uygulamadan sonra tek tek incelenen anket formlar n analizi bilgisayar ortam nda

SPSS program nda yap lm  frekans ve yüzde de erleri bulunmu tur.
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Ara rma sonunda elde edilen bulgular ayr  ayr  yorumlanm ,

de erlendirilmi tir. Bulgular yorumlan p de erlendirilirken mümkün oldu unca her bir

konuyla ilgili olarak önerilere de yer verilmi tir. Tespit edilen önemli hususlar

çal man n sonuç bölümünde vurgulanarak önerilerde bulunulmu tur.
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NC  BÖLÜM

KUR’AN KURSLARI, KUR’AN Ö RET  VE DERS K TAPLARI

Sosyal olaylar bir bak ma tarihi olaylard r. Yani bir zaman süreci içinde

meydana gelirler. E itim-ö retim etkinlikleri de sosyal bir olayd r ve insanl k tarihi

kadar bir geçmi e sahiptir. Tarihçilerin ve sosyologlar n da belirtti i gibi, bugünü

anlamak için dünden bugüne nas l gelindi inin görülmesi ve bilinmesi gerekir. Bu

dü ünceden hareketle bu bölümde çal mam n konusuyla ba lant  olan E itim,

Kur’an ö retimi, Kur’an Kurslar  ve ders kitaplar n önemine k saca de inmek

istiyoruz. Bir di er ifadeyle e itim gördü ümüz, kendi çal z, anket uygulamas

için gitti imiz Kur’an Kurslar yla ilgili çerçeve bir bilgi sunman n faydal  olaca

dü ünüyoruz. Buna ilave olarak ders kitaplar n e itim ve ö retimdeki yeri ve önemi,

bu kitaplar n ta mas  gereken nitelikler ve s rl klar  gibi hususlarda özet bilgi

vermek istiyoruz. Nihayetinde bu bilgiler ara rmam n konu ba lam nda temelini

olu turacak ayr ca ç kan sonuçlar n k yaslanabilece i bilgileri içerecektir.

lk olarak Kur’an’ n dindeki ve dini ö renmedeki yerine sonras nda ise Kur’an

retimine ve bu ö retimin önemine genel hatlar yla de inmek istiyoruz.

1.1 KUR’AN Ö RET

Bu ba k alt nda din ve din e itiminden ve bu iki alanla ba lant  dolay yla

Kur’an ö retiminden bahsetmek istiyoruz.

Din, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima kendisiyle

kar la lan evrensel bir olgu, insan  hem içten hem d tan ku atan, onun dü ünce ve

davran lar nda kendini gösteren bir disiplindir.2

2 Tümer, Günay, “ Din” A, TDVY , Ankara 1994, c. IX, s. 317.
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nsan için din, f tri bir ihtiyaçt r. Bu sebeple tarih boyunca bu ihtiyaç insano lu

taraf ndan kar lanmaya çal lm r. slam dini bu ihtiyac n kar land  en tabi bir

dindir. O halde Müslümanlar çocuklar na dinlerini nas l ö retmelidirler?

lk olarak ‘e itim nedir?’ sorusuna cevap bulal m. E itim, bireyin

davran lar nda kendi ya ant  yoluyla ve kas tl  olarak, istendik davran  de ikli i

meydana getirme sürecidir.3 “Belirli bir toplumun ferdini, yine belirlenmi  olan

hayat na haz rlamakt r.”4 E itimle, insanda do tan var olan kabiliyetlerin meydana

kar lmas , yeterlilik haline getirilmesi ve geli tirilmesi hedeflenir.5 Bu davran

geli tirme faaliyeti insanda istenilen yönde olmal r. stenilen yönden kas t, insandaki

iyi yönlerin geli tirilmesidir. E itimde esas olan, insan n do as nda bulunan iyilik

yönlerinin aç a ç kar lmas r.6

itim, insan n do tan getirdi i kabiliyetleri imkanlar dahilinde geli tirmesi

ve onu beden, ruh, zihin yönünden dengeli bir ekilde yeti tirmesi esas na dayan r.

nsan bir bütün oldu u için e itim de buna paralel olarak i levini sürdürmelidir.

itim, insan n bütün ihtiyaç ve kabiliyetlerini s ra ile de il, beden, ruh ve zihin

bütünlü ünü dengeli bir biçimde geli tirmelidir.7

itimin gayesi, zararl  etkilerden insan n korunmas  sa lamakt r. E itimde,

etkileme prensibinin hedefi, etkilenmeyen insan yeti tirmektir.8 E itim faaliyeti bireyi

kültürlemeye, toplumsalla rmaya, bireyselle tirmeye ve bireyin üretken olmas

sa lamaya çal r.9

Toplumun bekas  ve geli mesi e itime dayanmaktad r. E itim olmasayd  kültür

ve medeniyet miras  kaybolurdu. E er her nesil kendi tecrübesiyle yeti mek zorunda

3 Ayd n, Mehmet Zeki, Din Ö retiminde Yöntemler, 3.bs., Nobel Yay nlar , Ankara 2007, s. 5;
Tosun, Cemal, Din E itimi Bilimine Giri , 3.bs., Pegem A Yay nc k, Ankara 2005, s. 19; Demirel,
Özcan, retme Sanat , 13.bs., Pegem Akademi Yay nlar , Ankara 2008,  s. 6.
4  Baltac lu, smail Hakk , Din ve Hayat, Çev. Abdullah Özbek, Esra Yay nlar , stanbul 1996, s. 50.
5 Bilgin, Beyza, slam ve Çocuk, 6.bs., Diyanet leri Ba kanl  Yay nlar , Ankara 2004, s. 126;
Fersaho lu, Ya ar, “Kur’an’a Göre Ö renmeyi Engelleyen Baz  Faktörler” Din E itimi Ara rmalar
Dergisi, Say  5, s. 152.
6 Okumu lar, Muhiddin, trattan Dine, Yediveren Kitap, Konya 2002, s. 49.
7 Tavukçuo lu, Mustafa, “ lkö retimde Din E itimi ve Program Geli tirme Üzerine Baz  Dü ünceler”
SÜ FD, Say  3, S.Ü. Yay nlar , Konya 1990, s. 425-426; O uz, Orhan, “Yüksek Ö retim Üzerine Baz
Tespitler ve Yeniden Yap lanma Önerileri” 21. Yüzy lda E itim ve Türk E itim Sistemi, Sedar
Yay nc k, stanbul 2001, s. 112.
8 Bayrakl , Bayraktar, slam’da E itim, Bat  E itim Sistemleriyle Mukayeseli, 6.bs., MÜ F Vakf
Yay nlar , stanbul 1997, s. 18
9 Tavukçuo lu, Mustafa; Erdem, Hüsamettin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Nobel Yay n Da m,
Ankara 2005, s. 14
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kalsayd , hiçbir zihni, sosyal ve teknik geli meden söz edilemezdi. E itim,

kendimizden önceki nesillerin miras  kazanmam  sa layarak bunlara kendi

bilgilerimizi ve icatlar  ilave ederek birikimimizi bizden sonraki nesillere

aktarmam  sa lar. Böylece kültürün devam , geli mesi temin edilir. Geçmi  nesille,

ya ayan nesil ve gelecek nesil aras ndaki ba lant  kurulur10.

slam dini, insan n f trat na uygun bir din oldu una göre, onun e itimi de,

insan n ana karn nda yarat lmas yla ba lar. Annenin bünyesinde geli en bu yeni

varl n onun morfolojik yap yla yak n alakas , din e itiminin bu seviyede

ba lat lmas  gere ini ortaya koymaktad r. Din e itiminin çocukluk devresinde

verilmesinin zararl  olaca  iddias , bu iddiay  ortaya atanlar taraf ndan dinin bir korku

unsuru olarak alg lanmas ndan kaynaklanan ve ilmi bir de eri bulunmayan bir

iddiad r. Oysa din, korku olmay p bizatihi Yaratana ve yarat lm lara yönelen bir

sevgidir. Yaratandan korkma keyfiyetini de, onun azab ndan çok, sevgi ve

merhametinin kuldan uzakla ma endi esi olarak alg laman n dinin özüne daha uygun

olaca uurundan kaynaklanmaktad r11.

slam inanc na göre Kur’an, Allah taraf ndan vahiy yoluyla Hz. Peygamber’e

indirilen ilahi bir kitapt r12. Kur’an dili ile tüm insanl k için mükemmel bir hidayet

kitab , yol gösterici, insanlar  karanl ktan ayd nl a ç karan, inananlara her eyi

aç klayan, do ru yolu gösteren ve Allah taraf ndan indirilen ilahi bir rehberdir13.

Müslümanlar için Kur’an, yaln zca inanç ve ibadetlerle ilgili hükümleri de il, ayn

zamanda insanlar n birbirleriyle olan ili kilerini, ferdi ve sosyal hayat  düzenleyen;

dini, ahlaki, hukuki, mali ve sosyal hükümler içermektedir. Bu nedenle slam

toplumlar nda Kur’an okumas  ö renmek ve ö retmek, okumak ve dinlemek,

anlamak ve anlatmak hem ibadet, hem de dini bir görev kabul edilmi tir14. Kur’an’ n

emir, tavsiye ve tasvirleri15 Hz. Peygamber’in telkin, tavsiye ve uygulamalar

10 Ayhan, Halis, itime Giri  ve slamiyetin E itime Getirdi i De erler, 2.bs., Damla Yay nevi,
stanbul 1986, s. 15

11 Baltac , Cahit, “Türk E itim Sisteminde Kur’an Kurslar n Yeri”, Kur’an Kurslar nda E itim-
retim ve Verimlilik, Ensar  Ne riyat, stanbul 2000, s.15

12 Fazlurrahman, slam ve Ça da k,  Çev. Alparslan Aç kgenç/ M. Hayri K rba lu, 5.bs., Ankara
Okulu Yay nlar , stanbul 2002, s. 68
13 Bkz., K.2,97; K.2,185; K.57,9; K.12,111; K.6,114; K.10,37
14 Buyrukçu, Ramazan, Kur’an Kurslar nda Din E itimi ve Ö retiminin Verimlili i Üzerine Bir
Ara rma, Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s. 25.
15 Bkz. K.7,204; K.3,4; K.17,106; K.8,2.
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do rultusunda16 slam’ n ilk y llar ndan itibaren slam toplumlar nda Kur’an’ n

renilmesi, ö retilmesi, ezberlenmesi ve anla lmas na büyük önem verilmi  ve

bunun gerçekle tirilmesi için ferdi ve toplumsal büyük gayret gösterilmi tir17.

slam’ n esas  Kur’an ve Sünnetin olu turdu u inanç ve dü üncesi, bizleri

slam’ n anla lmas  ve ya anmas n Kur’an ve Sünnetin do ru anla lmas na ba

oldu u sonucuna götürmektedir. Kitaplara ve Peygamberlere iman n, iman

esaslar ndan say lmas  e itimin; Kur’an’ n ö renilmesi, ö retilmesi, ezberlenmesi,

anla lmas  ve hayata geçirilmesi eklinde programlanmas na ve uygulanmas na neden

olmu tur18. Dolay yla slam ülkelerinde; e itim ve ö retimin her kademesinde,

formal veya informal, örgün veya yayg n hemen hemen bütün e itim ve ö retim

kurumlar nda Kur’an ö retimine öncelik ve a rl k verilmi tir.

slam tarihi boyunca din e itiminde Kur’an e itimi, hep ön s rada yer alm r.

Kur’an okuman n slam tarihinde en önce te ekkül eden ilmi disiplinlerden biri oldu u

bilinen bir gerçektir. slam e itiminde ilk s rada yer alan bu disiplinin her devirde

yerini korumas , bize bu e itimi veren müesseselerin slam e itimindeki önemini

anlatmaktad r19.

Bilindi i gibi Müslümanlar n kitab  Kur’an-  Kerim Arapça’d r. Her

Müslüman n da ibadetini do ru yapabilmesi için Kur’an’  okuyabilmesi ve en az ndan

dilden de olsa bir k sm  ezbere bilmesi gerekir. te bu sebeple bütün dünya

Müslümanlar  aras nda en yayg n e itim Kur’an e itimidir.

Di er taraftan Kur’an-  Kerim, Müslümanlar n günlük hayatlar nda onlar n

kendisiyle iç içe ya ad klar  bir kitapt r. Her eye besmele ile ba layan bir Müslüman,

bu al kanl  Kur’an’dan ö renmi tir. O halde bu kadar önemli bir kitab n

okunmas  ö reten müessese olan Kur’an Kurslar n önemi de aç kt r.

Yukar da verilenlerden hareketle Kur’an ö retiminin dinin ö retiminde en

önemli unsur oldu unu ayr ca Peygamber Efendimiz döneminden günümüze kadar

önemini yitirmeden devam ettirilen bir ö retim oldu u sonucunu ç karabiliriz.

16 ‘Sizin en hay rl z Kur’an ö renen ve ö reteninizdir’, Tecrid-i Sarih Tercemesi, XI. C., s. 240.
17 Hamidullah, Muhammed, slam Peygamberi, rfan Yay nlar , II.c., s. 74.
18 Buyrukçu, Ramazan, a.g.e., s. 26.
19 Baltac , Cahit, a.g.m., s. 15.



11

imdi de ülkemiz genelinde Kur’an ö retiminin yap ld , dini bilgilerin

retildi i Kur’an Kurslar n Din E itimindeki yerine genel çerçeve olu turacak

biçimde de inmek istiyoruz.

1.2. KUR’AN KURSLARININ D N E NE KATKISI

Kur’an Kurslar  neden önemlidir? Bu kurslar n e itim ve kültür hayat za

katk lar  nelerdir? Daha nitelikli bir hale getirilmesi için neler yap lmal r? Gibi

sorulara bu ba k alt nda cevaplar aramaya çal aca z.

Ülkemizde inanç, ibadet ve ahlak esaslar  ile ilgili i leri yürütmek ve bu

konularda toplumu ayd nlatmak 3 Mart 1924 tarihinden bu yana Diyanet leri

Ba kanl  taraf ndan yürütülmektedir.

Diyanet leri Ba kanl , toplumu dini konularda ayd nlatma görevini genel

olarak;

a) Camilerde hutbe ve vaazlarla

b) Yay nlar  ile

c) Kur’an kurslar  ile yerine getirmeye çal maktad r.

Bu aç klama göstermektedir ki, Diyanet leri Ba kanl  asli görevlerinin

önemli bir bölümünü Kur’an Kurslar  vas tas yla yerine getirmektedir.

Kur’an kurslar n ilk mimar , ilk ö retmeni hiç süphesiz Hz. Muhammed

(a.s)’dir. 1400 y  a an zaman sürecinde insanlar z slam kültürü ile yo rulmu tur.

Bu sebeple, bizim milletimizin hayat n her safhas nda, özellikle inanc zda,

ibadetimizde; be eri münasebetlerimizde, ya ay  özelliklerimizde, tarihimizde,

edebiyat zda, mimarimizde, sanat zda, örf ve adetimizde, e itim ve kültürümüzde

slam Dini’nin etkileri bütün a rl  ile kendini göstermektedir20.

Ülkemizde slam Dini’nin yeni nesillere özet olarak ö retildi i yer ilk e itim

kurumlar  ile Kur’an kurslar r. Bu bak mdan örf ve adetlerimizin, e itim ve

kültürümüzün geli mesinde ve ekillenmesinde, korunup yeni yeti en nesillere

intikalinde, Kur’an kurslar n önemli fonksiyonu olmu tur halen de devam

etmektedir.

20 Öztürk, ükrü, “Kur’an Kurslar n E itim ve Kültür Hayat za Katk lar ”, Kur’an Kurslar nda
itim Ö retim ve Verimlilik, Ensar  Ne riyat, stanbul 2000, s. 175.
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Kur’an Kursu, Cumhuriyetimizle ya tt r. Kimileri onu, Cumhuriyet öncesindeki

Daru’l Huffaz,  Daru’l Kurra gibi kurumlar n Cumhuriyet dönemindeki devam  gibi

alg lasa da,gerçekte o bu kurumlardan farkl  yap , i lev ve yönetime sahip, Cumhuriyet

dönemine ait özgün bir resmi kurumdur. Diyanet leri Ba kanl ’n n yönetiminde ve

bu kurumla birlikte Milli E itim Bakanl ’n n denetimlerinde çal mas  öngörülen bu

kurum, yeni bir anlay la, insan n ihtiyaç ve beklentilerini kar lamak üzere

olu turulmu tur.21

Cumhuriyet’le filizlenen bu yayg n slâm din e itimi kurumu, hiçbir kesintiye

ramadan günümüze kadar varl  sürdürdü. Di er kurumlarda yürütülen din

itimi, zaman içinde kesintiye u ram  olmas na kar n, Kur’an Kursundaki din

itimi, baz  s rlamalar istisna edilirse, günümüze kadar aral ks z sürüverdi. 22

Devletimizin bu kurumlara yönelik olarak üstlendi i finansal yük ise, sadece

reticilerin istihdam ndan ibarettir. Di er tüm ihtiyaçlar , halk taraf ndan

kar lanm r/kar lanmaktad r. 2004 y  itibariyle Kur’an Kursu say  4221’dir.23

Gerek bina ve gerekse ö renci say n bugün ula  nokta, Kur’an Kursu’nun halk

taraf ndan benimsendi ini göstermektedir. Bu olguyu, ayn  zamanda illegal din

itimine yöneli in gerilemesi olarak da görebiliriz. 24

Bu aç klamalardan sonra Kur’an kurslar n e itim ve kültür hayat za

katk lar  özet olarak öyle s ralamak mümkündür25:

1. Kur’an kurslar n aç  gayesi, arzu eden herkese usulüne uygun olarak

Kur’an-  Kerim okumay  ö retmek, öz olarak dini (itikat, ibadet, siyer ve ahlak

konular nda) bilgiler vermektir. 26

2. Yayg n e itim sistemi içinde yer alan Kur’an kurslar , yeni yeti en

nesillerimizin dini ve milli kültürümüzle ilk tan klar , sevgi ve sayg n, karde li in,

fedakarl n, ho görünün benimsendi i, ibadetlerin usulüne uygun olarak yerine

getirilmesinin ö retildi i yerlerdir.

21 Ayd n, M. evki, “ slâm Din E itimi Kurumu: Kur’an Kursu”, Diyanet Ayl k Dergi, Aral k 2005,
Say  180, s. 32.
22 Koç, Ahmet, Kur’an Kurslar nda E itim ve Verimlilik, Avrasya Yay nlar ,  Ankara 2005, s. 17.
23 B 2004 Y statistikleri, s. 112.
24 Ayd n, M. evki, “Devlet Kurumu Olarak: Kur’an Kursu”, Diyanet Ayl k Dergi, ubat, 2006, Say
182, s. 22.
25 Öztürk, ükrü, a.g.m., s. 176, 177.
26 B, Kur’an Kurslar  Ö retim Program  (Yüzünden Okuyanlar çin), Ankara 2004.
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3. Kur’an kurslar  geçmi imiz, günümüz ve gelece imizle sa lam ba lar

kuran, milli ve manevi de erlerimizi kavrayan, vatan  seven, milletine ba ,

bayra yla gurur duyan, büyüklerine sayg , küçüklerine efkat gösteren nesillerin

toplumumuza ve ülkemize kazand lmas na önemli katk lar  olan, milletimizle

bütünle mi  yayg n e itim ve ö retim kurumlar r.

4. Kur’an kurslar , vatanda lar n büyük ilgi ve deste ine mazhar olmu

itim yerleridir.

5. Kur’an kurslar , belli seviyede dini e itim ve ö retimin yan nda çocuklar

bu alanda çal maya, onlar mam Hatip Liselerine, lahiyat Fakültelerine, hatta daha

ileri seviyede ara rma yapmaya yönelmeleri için alt yap  olu turmaktad r.

6. Bugün 8 y ll k e itim nedeniyle Kur’an Kurslar nda genellikle çocuklar n

yerini dolduran genç, ya  her ya  grubundan bayanlar da kurslarda ald klar  dini

itim ile donan ml  çocuklar yeti tirmektedirler.

7. Bugün kamu kurum ve kurulu lar nda, i  dünyam zda k saca her sahada ve

meslekte öyle insanlar var ki, Kur’an Kurslar nda okumak üzere köyünden,

kasabas ndan ç kabilmi , Kur’an kurslar nda ald klar  e itim ve kültür ufuklar

açm , bak  aç lar  geni lemi , tahsillerini Kur’an kurslar na gönül veren, destek olan

ki i ve kurulu lar n sa lad  imkanlarla tamamlam  ve bugün bulunduklar  yerdeki

hizmetlerini ba ar  olarak sürdürmektedirler. E er Kur’an kurslar  olmasayd  bugün

ülkemizin kültür düzeyi çok daha dü ük, e itim müesseselerimiz çok de erli baz

retim elemanlar ndan, kamu kurum ve kurulu lar z k ymetli baz

yöneticilerinden, i  dünyam z ba ar  ve dürüst birçok isimlerinden mahrum olurdu,

kanaatindeyim.

8. Kur’an kurslar  bitiren, Kur’an kurslar nda haf zl  tamamlayan

renciler için y llardan beri yurdumuzun her bölgesinde, ilinde, ilçesinde, kasaba ve

köyünde düzenlenen mezuniyet törenlerinde halka yap lan konu malar n tamam na

yak  okuman n, ilim ehli olman n önemi ile ilgilidir. Bu törenlere 7’den 70’e

konferans ve panele gitmeyen kad n-erkek herkes i tirak eder. Böylece bu törenlerde

vatanda lar z bilgilendirilir, ilme kültüre ilgileri art r.

9. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kur’an kurslar n özelde din e itimine, genelde

itim ve kültür hayat za inkar edilemeyecek ölçüde katk lar  olmu tur.
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Yukar da s ralanan yararlar n yan  s ra Kur’an Kurslar n Din E itimine

katk lar n art labilmesi için a da s ralanan hususlara önem verilmesi gerekti ini

dü ünmekteyiz.

Milli e itimimize ve kültürümüze ciddi manada deste i ve katk  olan, özellikle

vatanda lar n büyük bir ekseriyeti taraf ndan benimsenen ve desteklenen Kur’an

kurslar n ülkemizin her yerle im yerine yayg nla lmas , e itim ve kültür

seviyemizin yükselmesi, özellikle milli birli imiz ve bütünlü ümüz aç ndan zaruri

görülmektedir. Zira milli birlik ve bütünlü ümüzün tart mas z çimentosu

slamiyet’tir. slamiyet’in ve Kur’an’ n ö retildi i ilk e itim kurumu ise Kur’an

kurslar r27.

Daha önce de belirtildi i gibi Kur’an Kurslar n ilk mimar  ve ilk ö retmeni

Hz. Muhammed (s.a.s)’dir. E itim ve ö retime son derece önem veren Peygamber’in

bu kutlu görevini yerine getirmek, bu görevi yayg nla rarak insanlar  bu ilim yuvalar

alt nda toplamak bugün insan n bilinçlenip duyarl  bir toplum haline gelmesine

büyük katk lar sa layacakt r.

Nitekim bugün say lar  h zla artan k z Kur’an kurslar nda e itim alan, yar nlar n

evlatlar  yeti tirecek k zlar, han mlar ald klar  bu e itim ve terbiye ile din e itiminin

evde ba lamas na büyük katk lar sa layacaklard r.

Kur’an kurslar  binalar  daha donan ml  hale getirilerek, araç- gereç yönünden

eksiklikleri giderilmek suretiyle her kesimden insan n gitmek isteyece i cazip birer

itim kurumlar  haline getirilmelidir. Ayr ca bunlar n yap labilmesi ve di er

giderlerin kar lanabilmesi için bütçeden mutlaka ödenek ayr lmak suretiyle destek

verilmelidir.

Ayr ca Milli E itim Bakanl ’n n uygun görece i, kurslar  daha cazip hale

getirecek dersler konulmak suretiyle canl k kazand labilir.

Yukar da yer alan bilgilerden Kur’an Kurslar n fark edilmese de e itimimize

ve dolay yla kültürümüze katk lar n inkar edilemeyecek derece yüksek oldu unu

söyleyebiliriz. Özellikle bayanlar n bu kurslara kat lmas  gelecek nesillerin de bir

anlamda e itilmesi olarak dü ünülebilir. Bu ba lamda böylesine önemli bir i levi olan

Kur’an kurslar n modern e itim kurumlar  da örnek al narak; bina, materyal,

27 Öztürk, ükrü, a.g.m., s. 178.
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müfredat, ö retici vb. gibi bütün alanlarda geli tirilmesi gerekti i sonucuna

ula abiliriz.

Kur’an Kurslar n din e itimine katk lar  artt rabilmesi için önemli hususlara

de indikten sonra son dönemde Diyanet leri Ba kanl n bu ba lamda ne gibi

çal malar yapt na da k saca de inmek istiyoruz.

ste e ba  din e itimi ihtiyac  planl , programl  bir düzenlemeyle

kar lamaya çal an kurum sadece Kur’an kursudur ve bu kurumda da, Diyanet leri

Ba kanl ’n n genel yakla  gere i olarak mezhepler üstü bir din e itimi yakla
28öngörülmektedir. 29 ste e ba  din e itimi taleplerini kar lamaya çal an biricik

kurum durumundaki bu kurslarda yürütülen din e itimi faaliyetlerini de de en artlar

kar nda yeniden sorgulamak, onlar n nas l daha etkin ve verimli hale

getirilebilece i, bireysel ve toplumsal sorunlar n çözümüne katk lar n nas l

art laca  konusunda çal malara süreklilik kazand rmak gerekmektedir. 30 Ne var ki,

bu kurumlar da okullardaki din e itimi meselesi için söz konusu edilenden farkl  bir

ilgiye mazhar olamamaktad r. Ama Diyanet leri Ba kanl ; de en artlar ve

sorunlar kar nda Kur’an kurslar n kendilerini yenileyerek geli tirmeleri için yasal

çerçevede ve tamamen bilimsel bir yakla mla çal malar  sürdürmektedir. Zira,

de en artlar kar nda her kurum gibi Kur’an kurslar  da kendini yenilemek, yeni

ihtiyaçlar  kar layacak de imleri gerçekle tirmek zorundad r. 31 Di erleri gibi bu

kurumlar da, toplumsal gerçeklikler olarak ortaya ç kan din e itimi taleplerini

olabildi ince kar lama sorumlulu u çerçevesinde kendine dü enleri lay yla yerine

getirme çabas  içinde olmak durumundad r.32

Ba kanl n bu çerçevedeki çabalar ndan sadece program geli tirme

çal malar na bir yönüyle burada i aret etmek, fikir vermesi bak ndan yeter. Ça da

program geli tirme biliminin ölçütlerine göre geli tirilip 2004-2005 ö retim y nda

uygulamaya konulan uzun süreli Kur’an Kursu Program  ve yine ayn  yakla mla ilk

defa geli tirilip 2005 y nda uygulamaya konulan Yaz Kur’an Kursu Program , esnek

28 Onat, Hasan, “Din Ö retiminde Mezhepler Üstü Yakla m”, Türk Milli E itim Sisteminde Din
itimi ve Ö retimi Sempozyumu, 23 Mart 2005, Ankara.

29 Arslan, Z. eyma, “Din E itiminde Dünyada Uygulanan Modellere Toplu Bir Bak ”, Türk Milli
itim Sisteminde Din E itimi ve Ö retimi Sempozyumu, 23 Mart 2005, Ankara s. 68.

30 Ayd n, Mehmet Zeki, Din Ö retiminde Yöntemler, 3.bs., Nobel Yay nlar , Ankara 2007, s. 21.
31 Ayd n, M. evki, “Kur’an Kursu ve ste e Ba  Din E itimi”, Diyanet Ayl k Dergi, Ocak  2007, Say
193, s. 38.
32 Bilgin, Beyza, itim Bilimi ve Din E itimi, Gün Yay nc k, Ankara 1998, s. 23.
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çerçeve programlard r. Bu programlar, Kur’an kursu ö retimi için bir çerçeve çizip

onun do rultusunu göstermekle birlikte, ö reticiye oldukça önemli bir manevra alan

rakmaktad r. Muhataplar n haz rbulunu luk düzeylerine, ihtiyaç ve beklentilerine

göre içeri i ayarlama ve onlar  tatmin edecek ekilde ö retimi düzenleme konusunda

bu programlar, ö reticiye insiyatif vermektedir. 33

Kur’an kurslar nda iyile tirme çal malar ;

Kur'an kursu hizmetlerinin etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi ve

vatanda lar n yayg n din e itimi ihtiyaçlar n kar lanmas  amac yla Diyanet

leri Ba kanl nca son birkaç y lda bir dizi çal ma ba lat lm r34.

Bu çerçevede;

1. Kur'an Kurslar  Ö retim Programlar  Yenilendi

Ça da  e itim bilimi ve din e itimi bilimi verileri do rultusunda, yayg n e itim

anlay yla, hem uzun süreli Kur'an kurslar  hem de yaz Kur'an kurslar  için ö retim

programlar  haz rlanarak 2004'2005 e itim-ö retim y ndan itibaren uygulanmaya

ba land .

2.E itimcilerin E itimine A rl k Verildi

Kur'an kurslar nda görev yapan ö retici personelin e itim formasyonunu

günümüz e itim bilimlerinin öngörüleri do rultusunda geli tirmek amac yla çe itli

hizmet içi e itim faaliyetleri ba lat ld . Her ilden yeter say da formatör Kur'an kursu

reticisi seçildi. Belli periyotlarla hizmet içi e itime al nan bu ö reticiler arac yla

di er personele de ula lmaktad r. Ö reticilerin bilgi ve beceri donan  sürekli

güncelle tirmek ve geli tirmek amac yla rehber kitaplar, cd'ler gibi çe itli e itim

materyalleri haz rland  ve görevli personele ula ld . Bu çal malar çe itlendirilerek

sürdürülmektedir.

3.Ders Kitaplar  Haz rland

Bilimsel bir yakla mla ve pedagojik ilkelere uygun olarak alan n uzmanlar

taraf ndan 'Dinimizi Ö reniyoruz I-II-III', ' nanc m', ' badetim', 'Ahlâk m' ve

'Peygamberim' adl  ders kitaplar  haz rland  ve ö rencilere bu kitaplar n büyük bir

sm  ücretsiz olarak da ld .

33 Ayd n, M. evki, “Yeni Kur’an Kursu Programlar n Esnekli i”, Diyanet Ayl k Dergi, Temmuz,
2007, Say  199, s. 30.
34 http://www.diyanet.gov.tr , /turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi, 12.05.2010.

http://www.diyanet.gov.tr
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Bu ders kitaplar , Kur'an Kurslar ndaki din e itim ve ö retiminin iyile mesi,

yanl  uygulama ve ö retimlerin önünü kesmesi yönüyle önemli bir i lev görmektedir.

4.E itim Ö retim Hizmetlerinin Kalitesi Art ld

Yukar da say lan hususlar n yan  s ra al nan öteki e itsel önlemler sayesinde,

kurslara devam eden ö rencilerin e itim ihtiyaçlar  dikkate al narak verilen

hizmetlerin kalitesi art lm r. Kurslarda Kur'an-  Kerim'i okumay  ö renmenin yan

ra Kur'an' n anlam  üzerinde durulmaya özen gösterilmekte, slam' n inanç, ibadet ve

ahlak esaslar yla ilgili dini bilgilere a rl k verilmektedir.

itim faaliyetlerinde dinin temel kaynaklar na dayal  sahih ve güncel bilgiler esas

al nmaktad r. Ayr ca kurslarda, toplumsal bar , milli birlik ve beraberlik, vatan ve

millet sevgisi gibi konular dini bilgi ile harmanlanarak i lenmektedir.

Kurslarda e itime kat lman n önemi üzerinde srarla durularak bu konuda anneler

bilinçlendirilmekte, örgün e itime art k devam etmemeyi dü ünen genç k zlar n

yeniden e itime dönmelerine yard mc  olunmaktad r.

Kad n sosyalle mesi ve kad n sorunlar n çözümüne katk  sa lanmas , aile

de erlerinin korunmas  konusunda bu kurslar önemli i levler icra etmektedir.

Ba kanl zca aç lan kurslara vatanda lar n yak n ilgisinin giderek artmas ,

buralarda yap lan e itimin kalitesinin yükseltilmesinden kaynaklanmaktad r.

Kur’an ö retimi ve Kur’an Kurslar ndan k saca bahsettikten sonra anket

çal mam n ana ögelerinden biri olan ders kitaplar  konusuna de inmek istiyoruz.

1.3 DERS K TAPLARININ Ö RET MDEK  YER

Çal mam n ana ögesini kitap incelemesi olu turdu u için ders kitaplar n

öneminden, ö reticiler ve ö renciler aç ndan yararlar ndan, etkili bir ders kitab n

özellikleri; görsel özellikleri, içeri i gibi geni  bir alanda bilgilere de inece iz. Bu

bilgilere çal mam z sonucunda ula z verilerle kar la rma yapabilmek bunun

yan ra sadece ö retici ya da kendi kriterlerimiz de il objektif, bilimsel bilgiler

lavuzlu unda de erlendirme yapabilmek için yer veriyoruz. Öncelikle bir ö retim

arac  olarak ders kitab n tan ndan ve gere inden söz etmek istiyoruz.

retimin gerçekle mesi için ö retim araçlar na ihtiyaç vard r. Ö retim araçlar ,

renenlerin gerekli davran  kazanmas nda en uç i levi yerine getirirler. Bu
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ba lamda ö renmenin zaman nda gerçekle mesi, kal  olmas  ve ö renme ortam n

sa kl  bir ekilde olu mas nda ö retim araçlar  kullan lmaktad r35. Kitaplar ise

itimde kullan lan, ö rencilere yard mc  en önemli araç ve gereçlerdendir36.  Kitaplar

içinde en yayg n kullan lan  ise ders kitaplar r37. O halde önce ders kitab  denince ne

anlamal z ona bakmak istiyoruz.

Ders kitab  bir e itim program nda yer alan hedef, içerik, ö renme ö retme

süreci ile ölçme de erlendirme boyutlar na uygun olarak haz rlanm  ve ö renme

amaçl  kullan lan bas  bir ö retim materyali olarak tan mlayabiliriz38. Bununla

birlikte bir kitab n ders kitab  olarak nitelendirilmesi, ilgili dersin program yla

örtü tü ü anlam na gelmektedir. Dolay yla ders kitab  program n hedef ve

davran lar n gerektirdi i strateji, yöntem ve teknikleri uygulamaya uygun bir araç

demektir39. Buradan hareketle e itim program n tamam  amaç olarak görürsek araç

olarak da ders kitaplar n i e ko ulmas  söyleyebiliriz40. Program ders kitab  ili kisi

sadece bununla da s rl  de ildir. öyle ki e itim programlar nda program n ba ar

etkileyen önemli unsurlardan birisi de ders kitaplar r. Bu yönüyle ders kitaplar

programla ö renci aras nda köprü kuran temel materyaldir41. Bu aç lardan

bakt zda ders kitab  program n tamamlay  unsurlar ndan biri olarak da

görebiliriz.

Ders kitaplar , ö retim s ras nda, ö rencilerin neleri ö renece ini ve

retmenlerin neleri ö retece ini önemli ölçüde belirleyen bir kaynak olma özelli i

ta  gibi, s f içi ö renme ö retme etkinliklerine yönelik kararlar üzerinde de

önemli etkilere sahiptir. Genelde birçok ö retmen dersin amaçlar , ö renciye

uygulanacak testleri, ö retim stratejilerini, ödevleri vb. kullan lan ders kitaplar na göre

belirlemektedir. Ö retimin büyük bölümünü kitaplar n içeri i belirlemekte, s f içi

uygulamalarda materyal olarak en çok ders kitab  kullan lmakta, okullardaki araç

gereç yoksunlu u ders kitaplar n ö retim arac  olarak seçilmesinde etkili

35 K ç, Durmu , Ders Kitaplar n Ö retimdeki Yeri, PegemA Yay., Ankara 2006, s. 25, 26.
36 Duman, Tayip ve Çakmak, Melek, Ders Kitaplar n Nitelikleri, Nobel Yay. Da m A. ., Ankara
2004, s. 18.
37 K ç, a.g.e., s. 27.
38 Demirel ve K ro lu, itim ve Ders Kitaplar , PegemA Yay., Ankara 2006,  s. 2.
39 K ç, a.g.e., s. 27.
40 Demirel ve K ro lu, a.g.e., s. 2.
41 Küçükahmet, Leyla, itim Program nda Ders Kitab n Yeri, Nobel Yay. Da m A. ., Ankara
2004, s. 13.
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olmaktad r42. Tüm bunlarla birlikte ö retimde ö retmenin temel yard mc  olan

kitaplar ö retmenin gücünü daha iyi kullanmas na ve dersini daha sistematik

anlatmas na imkan vermektedir43.

Ders kitaplar n ö renme ö retme sürecinde kullan lan önde gelen ö retim

materyalleri olmalar n çe itli sebepleri vard r. Bu sebepler ayn  zamanda ders

kitaplar n sa lad  faydalard r. Bunlar ;

a. Bir ö retim materyali olmas

b. Organizasyon sa lamas

c. Kullan labilme kolayl

d. renci de erlendirilmesi

e. itimi bireyselle tirme44 olarak s ralayabiliriz.

Ders kitaplar n bu genel faydalar  ö retmen ve ö renci aç ndan

de erlendirecek olursak, ders kitab n ö retmene sa lad  faydalar aras nda unlar

sayabiliriz,

1. retmen kitap sayesinde çe itli okullarda ve çok olan ders yükünde gücünü

iyi kullan r.

2. Ders kitab  içerdi i birçok ödev konular  ile ö retmeni ara rman n ço undan

kurtar r.

3. retmenin çal malar  planlamada ders kitab  önemli bir i lev görür.

retmene faydalar  bunlar olmakla birlikte ö renciler için de ders kitab n

faydalar n oldu u muhakkakt r. Bunlar  da u ekilde s ralayabiliriz;

1. Ders kitab  ö retmenin sözlü dersini tamamlar.

2. Ders kitab , sözlü ö retimin bo luklar , eksiklerini giderir ve bunun sonucu

olarak konular ve bilgiler aras ndaki ba lant zl klar  ortadan kald r.

3. renilen bilgileri tekrar gözden geçirmeyi mümkün k lar.

4. Ders kitab ndan çal rken ö renci, daha aktif dü ünen ve sorumluluk

hisseden bir yap  içindedir.

42 K ç ve Seven, a.g.e., s. 27-28.
43 Küçükahmet, a.g.e., s. 11.
44 Tosun, Cemal, Do an, Recai ve Korkmaz, Ay e,  Konu Alan  Ders Kitab nceleme K lavuzu Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1.bs., Nobel Yay n Da m, Ankara 2001,  s. 19-20.
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5. renci farkl  soru tipleri, sorularla ilgili farkl  çözüm yollar  ve konu

anlat nda ileri sürülen farkl  yakla mlarla yüz yüze gelir.

6. retimi s ktan kurtar r, ilginin devam  sa lar.

7. Ders kitab  ö rencinin derse önceden haz rlanmas  sa lar45.

Yukar da verilenlerden hareketle ders kitab n etkili bir ekilde kullan lmas n

çok önemli oldu u sonucuna ula abiliriz. Nihayetinde ders kitab n etkin kullan

elde edilecek verimi de art racakt r. Bununla birlikte ders kitab  kendi ba na yeterli

bir öge de de ildir. Bu yönüyle ö retmen ve ö rencilerin de üzerine dü en birtak m

görevler vard r.

Faydalar  s raland ktan sonra imdi de etkili bir ders kitab n özelliklerine

de inmek istiyoruz. Ara rmam n sonuçlar  as l olarak bu hususlarla

kar la raca z için içeri i genel hatlar yla sunman n yerinde olaca  dü ündük.

1.3.1 ETK  B R DERS K TABININ ÖZELL KLER

Etkili bir ders kitab n özelliklerini görsel özellikler, içerik ve de erlendirme

olmak üzere üç ba k alt nda ele almak istiyoruz. Bu yönüyle bir ders kitab  görsel

olarak ne gibi özellikler ta mal ? Yaz  stili, punto, kullan lan resimler vb. kitap

içeri inde nas l yer almal ? Bilgiler ö rencilere nas l sunulmal ? Bilgilerin ö rencilere

sunulmas nda hangi strateji, yöntem ve metotlar kullan lmal ? Bireysel de erlendirme

sorular n oran  ne olmal ? Davran  ya da bilgi ölçülmek istendi inde hangi ölçekler

kullan lmal ? Gibi sorulara bu ba k alt nda cevaplar bulmaya çal aca z. lk olarak

bir ders kitab n görsel olarak ne gibi özelliklere sahip olmas  gerekti inden

bahsetmek istiyoruz.

1.3.1.1 Ders Kitab n Görsel Özellikleri

Ders kitab n hedef kitlesinin özellikle ö renciler oldu u göz önünde

bulunduruldu unda kitab n albenili olmas , dikkat uyand rmas , konular

kolayla rmas  ve ö renilenlerin kal  art rmas  gibi hususlar n tamam yla

45 Duman ve Çakmak, a.g.e., s. 28-29.
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kitab n görsellikle ilgili k mlar ndan beslenece i üphe götürmez bir gerçektir. Bir

di er ifadeyle kanaatimizce kitab  gösteren, içindeki bilgilerin de güzel oldu u

dü üncesini olu turacak k sm n ayr ca tart maya aç k olmakla birlikte en önemli

bölümünün görsellik oldu unu dü ünmekteyiz. En önemli bölüm oldu unu iddia

etti imiz görsellikle ilgili, u hususlar n ders kitab nda yer almas  gerekmektedir.

lk olarak ders kitab nda kullan lan görseller ö rencilerin geli im basamaklar na

ve konular na uygun olmal , ba klar estetik gözetilerek verilmelidir46. Bununla

birlikte nitelikli ürünler kullan lsa bile estetik yönden uygun, net ve temiz bir bask n

olmamas  durumunda görselli in güdük kalaca  unutulmamal r47. Buradan kitapta

kullan lan görsellerin ö renci merkeze al narak kullan lmas  gerekti ini, bask

kalitesinin iyi düzeyde olmad nda ne kadar nitelikli görsellere yer verilirse verilsin

bo luklar  dolduramayaca  sonucuna ula abiliriz.

Görselli in en önemli k sm nda bir di er ifadeyle ö retime yard mc  unsurlarda

ilgi çekicilik fazlas yla yer etmelidir48. Burada renklerde gerçekçilik, estetik, sayfan n

düzeni, iyi alg lama için büyüklük, ili kisiz ayr nt lardan kaç nma gibi hususlar n

dikkat çekicilik için çok önemli faktörler oldu unu da belirtmeliyiz. Bu bir anlamda

kitab n vitrini olarak da dü ünülebilir. Bu ba lamda vitrinin güzel olmas  içerik

hakk nda da olumlu kanaatler olu turacakt r kanaatindeyiz.

Bunlara ilave olarak kitapta; resim, harita, tablolar vb. unsurlar bulundu u

bölümün içeri ine uygun olmal r49. öyle ki kitap tamam yla görsellere bo ulsa bile

içerikle birebir uyum olmad  takdirde arzulanan amaca ula lamayacakt r. Zihinlerde

bu görsele neden burada yer verildi dü üncesi olu turulmamal r da diyebiliriz. Di er

yandan resim, harita, foto raf n ba  ve alt yaz lar  da aç k ve do ru olmal ,

resimlerde özellikle vurgulanmas  gereken elemanlara dikkat çekilmelidir50. K sacas

görsellerin, metin ve görsel metin kutular n üçlü olarak bir uyum içinde olmas

gerekti ini söyleyebiliriz.

Bir di er görsellik ise metinlerin yerle tirilmesiyle ilgilidir. Metin genellikle

görsellikle ilgili de il gibi dü ünülse de yerle tirmede ilk kullan lmas  gereken öge

46 Duman ve Çakmak, a.g.e., s. 28-29.
47 Tosun, a.g.e., s. 19-20.
48 Küçükahmet, a.g.e., s. 11.
49 Küçükahmet, a.g.e., s. 12.
50Demirel ve K ro lu, a.g.e., s. 3.
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olarak görülmelidir. Nihayetinde di er bütün görsel unsurlar metin etraf nda anlam

kazanacaklard r. Ayr ca her bir metin mant ksal bir bütünlük içerisinde düzenlenmeli,

bölüm uzunluklar  i lenen konular n önemine uygun olmal r51. Bu bir anlamda

görsellik – metin yerle tirmesinin uygunlu u ve sayfa da nda, konular n k sa ya

da uzunlu unda adaletin sa lanmas  olarak anla labilir. Önemli konuya fazlas yla yer

verilmeli, daha az önemli konu için ise detaya girilmeden bilgiler verilerek görseller

kullan lmal r.

Görsellikle ilgili olarak bir ders kitab nda bulunmas  gereken bir di er özellik

yaz n türü, stili (e ik, kal n vb) ve puntosudur52. Kitab n kolay okunabilirli i,

yaz lar n süsten ar nm  ve yal n bir görünüm arz etmesi gibi birçok hususta bu

unsurlar önemli rol oynayacaklard r.

Yukar da verilenlerden hareketle kitapta fazlas yla görsel ögenin kullan lmas

gerekti i, bunlar n ö renci seviyesine uygun, metinle uyumlu, ilgi çekici ve gereksiz

süsten ar nm  bir estetik kayg yla haz rlanmas  gerekti i sonucuna ula abiliriz.

Ders kitab n görsel olarak nas l olmas  gerekti inden k saca bahsettikten sonra

imdi de ikinci unsur olan ders kitab n içeri i konusuna geçmek istiyoruz.

1.3.1.2 Ders Kitaplar n çerik Özellikleri

çerik denildi inde akla ilk olarak gelen sunulan bilgi olmakla beraber bunun

sunulu u, bu esnada kullan lan yard mc  ö eler ayr ca kriterler de gözden uzak

tutulmamal r. Yukar da görsellerle ilgili vitrin benzetmesi yapm k. Vitrin ilgi

çekici oldu u takdirde içerik merak uyand racak fakat ilgi çekildikten sonra da bu

muhtevayla sürükleyicilik sa lanacak okuyucuda b kk nl k olu turmayacakt r. Bu

yönüyle ö renci ve ö retmenlerde sürükleyicili i sa layabilmek için bir ders kitab n

içeri inin genel hatlar yla a daki hususlara uygun olmas  gerekmektedir.

Burada da ilk olarak ö renci merkezli e itim anlay ndan hareketle u hususa

dikkat edilmelidir; ö retme ö renme etkinlikleri ö rencinin ya ant na uygun

olmal r. Bununla birlikte ö renme etkinlikleri sürekli ve tekrarlan r olmal r53.

51 K ç ve Seven, a.g.e., s. 27.
52 Tosun, a.g.e., s. 19-20.
53 Demirel ve K ro lu, a.g.e., s. 2.
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Kitab n hedef kitlesi ö renciler oldu u için ö rencilerin seviyelerinin ne alt nda ne de

üstünde her hangi bir ögeye yer verilmemesi gerekti ini söyleyebiliriz. Bir di er husus

etkinliklerin kitap boyunca devam etmesi gerekti idir. Sadece baz  ünitelerde baz

etkinliklere yer verilmesinden ziyade burada kitab n bütününde mümkün oldu unca

benzer etkinliklere yer verilmesi gerekti i sonucunu da ç karabiliriz.

Ders kitab n içeri i sadece o dersle ilgili etkinliklerle de s rl  de ildir. Bu

anlamda bütün ders kitaplar yla içerik bütünlük ta mal , yatay ve dikey olarak ilgili

kitab n içeri i di er dersleri ve üniteleri desteklemelidir54. Bu bir anlamda ö retimin

bütünlü ünün bütün derslere yans lmas n yan  s ra o dersle ilgili önceki y llarda

renilen bilgilerin ayr ca içinde bulunulan y lda ünitelerin birbiriyle ili kilendirilmesi

olarak anla lmal r. Buna ilave olarak ders içeri iyle ilgili az emek çok ürün

mant yla hareket edilmelidir. Bir di er ifadeyle ö renme etkinlikleri birden fazla

davran  gerçekle tirmeye hizmet etmelidir55. Nihayetinde zaman, emek, kullan lan

araç ve gereçler gibi hususlar dikkate al nd nda tasarruf ilkesine çok dikkat edilmeli;

gereksiz, önemsiz ve amaçs z içeri e yer verilmemelidir diyebiliriz.

Dikkat edilmesi gereken bir di er husus ö rencilerin haz rbulunu luk

düzeyleridir. ayet ilgili içerik öncesinden ö renildiyse bunun fark nda olarak içerik

ekillendirilmelidir. Yukar da ö renciye görelik ilkesinden söz etmi tik, bununla ilgili

bir di er husus ise udur; muhteva ö rencilerin düzeyine, ilgi ve beklentilerine uygun

bir biçimde düzenlenmelidir56. K sacas  kitab n içeri i olu turulurken bir ö renci

gözüyle kitaba bir bak  geli tirilebilmelidir diyebiliriz.

Örneklerin konular n anla lmas nda ve kal n sa lanmas nda ne derece

önemli görevler üstlendi i tart mas z bir gerçektir. Bu sebeple içerikte konularla ilgili

kolay, anla r ve ilgi çekici örneklere yer verilmelidir57. Bu bir yönüyle soyut

özellikler ta yan konular n somutla lmas  anlam na gelecektir. Dolay yla

renciler konulardan kopmadan devaml k sa lanabilmi  olacakt r. Konular n

kolayla lmas nda ve anla lmas nda örnekler kadar ara özet ya da ünite özetlerinin

de katk  olacakt r. O takdirde ünitenin uzunlu una göre ya belli konular n sonunda

54 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S. 2434, 03 Temmuz 1995.
55 K ç, Seven, a.g.e., s. 27.
56 Tertemiz vd., s. 50, 51; Duman ve Çakmak, s. 28,29; Tosun vd., s. 22-23.
57 K ç, Seven, a.g.e., s. 27.
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ara özetler ya da ünitenin sonunda son özet yap lmal r. Ayr ca özetler metnin ana ve

yard mc  noktalar yla uyumlu olmal r58.

Görsellikle ilgili bölümde de indi imiz üzere içerik görsel olarak iyi

düzenlenmelidir.  Ayr ca teknik düzen yönüne ve dil özelliklerine dikkat edilmelidir59.

Metinler görüldü ünde ve okundu unda ayk k te kil edecek her hangi bir

uyumsuzlu a zemin haz rlanmamal r. Özellikle anlat n aç k, anla r ve net

olmas na özen gösterilmelidir.

Ünitelerde farkl  etkinlikler kullan ld nda kitap içeri inin zenginle ece i

kan nday z. Bu ba lamda ünitelerde proje konular , gözlem, anket gibi etkinlikler

olmal r60. Muhtevan n i lenmesi, farkl  yönleriyle incelenmesi, ö rencilerin aktif

olu u ve bilgiyi kullanarak sonuçlara ula mas , ders tekrar n s ktan kurtar lmas

gibi katk lar yla ders kitab  nitelik olarak yükseltecektir kanaatindeyiz.

çerikte kullan lmas  gereken bir di er husus ö rencilerin teknolojiden

yararlanmaya özendirmelisidir61. Bilgi toplumunda ya ayacak nesillerin nihayetinde

bilginin süreklili inden ziyade ilavelerle ilerledi ini bilmesi gerekmektedir. Do ru ve

güvenilir bilgiye nas l ula labilece i bu anlamda önem arz etmektedir. çerik genel

anlamda ö renciyi ara rmaya te vik etmeli günümüzde bu a rl kl  olarak internet

vas tas yla yap ld  için de bilgisayar ve internet kullan  te vik edilmeli, bunlardan

içerikle ilgili nas l yararlan laca  ö rencilere sunulmal r. Asl nda bu bir yönüyle

bireysel ö renmeye te vik olarak da dü ünülebilir. Günümüz ders kitaplar nda

bulunmas  gerekti i belirtilen hususlardan biri de bu konuyla ilgilidir. Ö renme

etkinlikleri ve önerilen ara rmalar ö retmenden destek almadan ö renciler taraf ndan

gerçekle tirilebilir türde olmal r62. Nas l kitapta yer alan her hususta ö renciye

görelik ilkesi devreye giriyorsa ö renmeyle ilgili k mda da ö retmene sadece

rehberlik görevi dü mektedir. Bir di er ifadeyle haz rlanan içerikle ilgili olarak

retmen ö rencilere k lavuzluk edecek fakat ö rencinin ön planda oldu u dolay yla

kendi kendine ö renebilece i özellikte bir içerik haz rlanmas  gere i ortaya ç kacakt r.

58 Demirel ve K ro lu, a.g.e., s. 2.
59 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S. 2434, 03 Temmuz 1995.
60 Tertemiz vd., s. 50-51; Duman ve Çakmak, s. 28, 29; Tosun vd., s. 22-23.
61 K ç, Seven, a.g.e., s. 27.
62 Tertemiz vd., s. 50-51; Duman ve Çakmak, s. 28-29; Tosun vd., s. 22-23.
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Yukar da verilen bilgilerden hareketle ders kitab n içeri inde; ö rencinin ilgi,

ihtiyaç ve seviyesine uygun olmas n, örneklere yer verilmesinin, di er ders ve

ünitelerle ili kilendirilmesinin, farkl  strateji, yöntem ve tekniklerin kullan lmas n,

teknolojiye te vikin yer almas  gerekmektedir.

stenen özelliklerde bir ders kitab n görselli i ve içeri iyle ilgili bilgilerden

sonra imdi de kitaptaki de erlendirme bölümünün nas l olmas  gerekti ine de inmek

istiyoruz.

1.3.1.3 Ders Kitaplar nda Al rma ve De erlendirme Sorular

Bu ba k alt nda ders kitaplar nda hangi özelliklerdeki al rma ve

de erlendirme sorular na yer verilmesi gerekti inden bahsedece iz. Bunu ünite

ba lar nda bulunan haz rl k çal malar  ayr ca ünite veya konu sonlar ndaki

de erlendirme sorular  olarak iki ba k alt nda incelemek istiyoruz.

Ünitelerin ba nda bulunan haz rl k çal malar

itimin bütün alanlar nda geçerli olan ö renciye görelik ilkesi burada da

devreye girmektedir. öyle ki ders kitab nda ö rencilerin yak n çevresi, seviyeleri,

ihtiyaçlar  ve günlük ya ant  ile ilgili haz rl k çal malar na yer verilmelidir63. Aksi

takdirde içeri e haz rl k yap rken ö rencide çal malar n oldukça zor oldu u izlenimi

olu turulursa ba lang çta ö renci vazgeçecektir. Ayr ca ünite ba nda bulunan haz rl k

çal malar n ö renciyi etkileyebilmesi aç ndan ünite veya konuyu ö renme

yönünde ilgi ve istek uyand rmal r64. Bu anlamda haz rl k çal malar  ilginç olmal  ki

renci hem bu çal malara ilgi duysun hem de içerik hakk nda zihninde olumlu

kanaatler olu tursun. lgi ve istek uyand rmada çe itlilik de önem arz etmektedir. Bu

yönüyle ö rencilerin düzeylerine uygun ara rma, inceleme, deney ve gözlemlere yer

verilmelidir65.

Haz rl k çal malar yla ilgili bu genel bilgilerden sonra imdi de ünite veya konu

sonlar ndaki çal ma sorular nda yer almas  gereken özelliklere de inmek istiyoruz.

63 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S.2434, 03 Temmuz 1995.
64 Tosun, a.g.e., s. 19-20.
65 Tosun, a.g.e., s. 19-20.
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Ünite veya konu sonlar ndaki de erlendirme sorular ;

Haz rl k çal malar  ad ndan da anla laca  üzere de erlendirme sorular na göre

yüzeysel bir bilgi ölçmekte, konuya dikkat çekmek ve konu hakk nda ön bilgi sahibi

olunmas  için kullan lmaktad r. Di er yandan de erlendirme sorular  verilenlerin

istenmesinin yan  s ra ö rencinin verilenlerden hareketle analiz ve sentez yapmas  da

istemektedir denilebilir. Dolay yla haz rl k çal malar ndan ço u yönüyle

de erlendirme sorular n farkl  nitelikte ve nicelikte oldu unu söyleyebiliriz. Bu

farkl klar öyle s ralanabilir:

   De erlendirme sorular  sadece bilgi ölçmemeli bunun yerine al rma, test,

ara rma-inceleme, muhakeme etme, deney ve gözlem yapmaya te vik etmelidir66. Bu

yönüyle bilginin farkl  kanallarla i lenmesi ve daha kal  olmas  sa lanmaya

çal lmaktad r denilebilir. Bununla birlikte de erlendirme sorular  dersin genel

amaçlar  çerçevesinde ekillenmelidir. Bu ba lamda ilgili bölüm ve ünite ile ilgili

sorular, ö rencilere kazand lmas  amaçlanan ilgi, beceri, tutum ve davran lar

kazand rmaya te vik etmelidir67. Bunu ders kitab nda yer alan bütün ögelerin hedefler

do rultusunda kullan lmas  olarak da anlayabiliriz.

Günümüz e itim anlay nda öne ç kan hususlardan birisi de ö retimin

bireyselli idir. Hedeflenen ö renci merak eder, ara r, analizler yapar sonras nda bu

bilgiyi hayat nda kullan r ayr ca kendini de erlendirmeye tabi tutar. te tam bu

noktada son yap lmas  gerekenle ilgili olarak ders kitab nda yer alan de erlendirme

sorular n ö rencilerin kendilerini de erlendirmelerine olanak sa lamas

beklenmektedir68. Bu bir anlamda ö rencinin otokontrolü olarak da dü ünülebilir.

Yine bu hususla ba lant  olarak al rma ve sorular çe itlilik göstermelidir (Tablo

doldurma, grafik okuma, harita tamamlama v.b.)69. Bununla sorular n seviyesi

ayarlanabildi i gibi sorular n çözümü zevk verici bir u ra  haline getirilebilir.

De erlendirme sorular yla ilgili dikkat edilmesi gereken bir di er husus al rma

ve sorular ö rencinin kendi ilerlemesini ve ba ar  ara p do rulayabilece i

66 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S.2434, 03 Temmuz 1995.
67 K ç ve Seven, a.g.e., s. 27-28.
68 Tertemiz vd., s. 50, 51; Duman ve Çakmak, s. 28,29; Tosun vd., s. 22-23.
69 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S. 2434, 03 Temmuz 1995.
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biçimde haz rlanmal r. Bunun için de cevap anahtar  kitab n sonunda verilebilir70.

Yukar da da de indi imiz üzere ö renci kendi kendine ö renebilmeli ve bu

rendiklerinin de erlendirmesini de kendisi yapabilmelidir. Nihayetinde günümüz

itim anlay nda bu ön plana ç kan hususlardan birisidir.

Yukar da haz rl k çal malar n ve de erlendirme sorular n niteli inin ne

olmas  gerekti ine k saca de inmeye çal k. Burada da ön plana ç kan husus her iki

mla ilgili olarak ö renciye görelik ilkesine dikkat edilmesi, de erlendirme

sorular n çe itlili i, de erlendirmenin bireysel olarak yap labilmesi gibi hususlar

olmu tur.

Bu bölüm boyunca Kur’an E itimi, Din E itiminde Kur’an Kurslar n Yeri ve

Ders kitaplar n ta mas  gereken hususiyetlere genel hatlar yla de inmeye çal k.

Buradan Kur’an e itiminin asl nda dinin ö renimi oldu unu ve dolay yla önemi

gere i Peygamber Efendimiz döneminden bugüne kadar büyük bir ihtimamla

sürdürüldü ünü ö rendik. Günümüzde bu önemli görevi ülkemiz genelinde Kur’an

Kurslar n üstlendi ini, bu kurslar n toplumumuza birçok katk lar n oldu unu,

itim ve ö retimde yeri doldurulamaz kurumlar oldu u sonucuna ula k. Bu

kurslarda okutulacak ders kitaplar n kurumlar n önemi gere i s radan olmayan

nitelikli, günün e itim anlay lar na ayr ca ö rencilerin ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine

uygun haz rlanmas  gerekti i kan na vard k.

Çal mam n as l bölümünü ise ö reticilere uygulad z anket ve bu anket

sorular n sonuç ve de erlendirmeleri olu turmaktad r. imdi de bu anket sorular na

ve ö reticilerin bu sorulara verdikleri cevaplara geçmek istiyoruz.

70 M.E.B., Tebli ler Dergisi, S. 2434, 03 Temmuz 1995.
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NC  BÖLÜM

DERS K TABI NCELEME TEKN KLER NE GÖRE KIZ KUR’AN KURSU

RET LER N ‘ BADET M’ DERS K TABI HAKKINDAK

DE ERLEND RMELER

Anketleri uygulad z Kur’an kurslar  içinde; gündüzlü e itim veren kurslar n büyük

ço unlu u 25 ya  üstü  bayanlardan olu makta ve e itim yüzünden okuma eklinde

yap lmaktad r. Yat  kurslar ise ilkö retim sonras  kursa gelen genç k zlardan olu makta olup

haf zl k ve yüzünden okuma s flar  mevcut bulunmaktad r.

Ayr ca anket sadece lahiyat ve Önlisans mezunu ö reticilere uygulanm  oldu undan

ba ms z de kene ihtiyaç duyulmam r.

2.1. YAZAR/LARLA LG NCELEME SORULARI

1) Yazar n ald  e itim ile yazd  alan örtü üyor mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 21 2 79 1

Yüzde 70% 26% 3% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %26’s  k smen, %3’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazar n alan yla yazd

alan n örtü tü ünü dü ünürken geriye kalanlar n bu soruya farkl  cevaplar vermesi

kitapta yazarlar hakk nda aç klay  bilgi verilmemesinden kaynakland

dü ündürmektedir. Bu ba lamda ders kitab nda yazarlar hakk nda ald klar  e itim,

eserleri, k sa bir özgeçmi , ileti im adresi gibi bilgiler verilmesi daha i levsel bir

tercih olurdu kan nday z.

Kitapta yazar/larla ilgili bilgi verilmemi  olmas na ra men anketimize kat lan

reticilerin büyük ço unlu unun olumlu cevap vermesi; ö reticilerle yüzyüze

yap lan görü melerden edinilen bilgiye göre yazar n ismiyle farkl  vesilelerle
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kar la lm  olmas ndan, ö reticilerin büyük ço unlu unun önceden yazar/lar

tan yor olduklar  göstermektedir. Bununla birlikte say sal sonuçlar n da gösterdi i

gibi yazar/lar   tan mad  belirten ö reticiler de vard r.

2) Yazar n ilgili alanda ba ka eserleri var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 68 0 11 79 1

Yüzde 85% 0% 14% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %85’i evet, %14’ü hay r cevab  vermi tir. Ö reticilerin

%1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazar n alan nda ba ka

kitaplar yazd  dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise yazar n ba ka eseri

olmad  kanaatindedir.

reticilerin büyük ço unlu unun olumlu görü  belirtirken belli bir k sm n

olumsuz görü  belirtmesi yazarlar hakk nda kitapta aç klay  bilgi verilmemesine

ilave olarak yazarlar n ö reticilerin tamam  taraf ndan tan nm yor olu uyla da ilgili

olabilir. Önceki soruda da aç kland  üzere yazar/lar  tan yan ö reticiler oldu u gibi

içlerinde tan mayanlar da bulunmaktad r. Bu nedenle özellikle ö reticilere ve

rencilere yararlanabilecekleri farkl  kaynak sunumu aç ndan yazarlar n di er

eserlerinin en az ndan isim olarak belirtilmesi yararl  olurdu dü üncesindeyiz.

3) Yazar n k sa Biyografisine yer verilmi  mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 0 0 66 66 14

Yüzde 0% 0% 82% 82% 18%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %82’si hay r cevab  vermi tir. Ö reticilerin %18’i ise

bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta yazarlar  tan
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biyografiye yer verilmedi ini belirtmektedir.

reticilerin bir k sm n soruyu cevaps z b rakmalar  kitab  yeterince

incelememelerinden ve yazarla ilgili sorular  fazla bulup önemsememelerinden

kaynakland  söylenebilir. Biyografinin verilmemesini sadece kuru bir bilgiden

yoksunluktan ziyade yeti mi  bir akademisyen olarak yazarlar n ö rencilere ve

reticilere örnekli inin kullan lamamas  bir eksikliktir. Nihayetinde ö renci ve

reticiler çok uzun bir zaman diliminde bu kitaptan yararlanmaktad rlar. En az ndan

bir kez bile okusalar zihinlerinde yer edebilece ini dü ünmekteyiz. Bu ba lamda

yazarlar hakk nda k sa bir bilgi verilmemesi tercihi do ru olmam r.

4) Yazara nas l ula laca  (ileti im kurulaca ) belli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 10 12 78 2

Yüzde 70% 12% 15% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %12’si k smen, %15’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazarla ilgili ileti im

bilgilerinin varl ndan söz etmektedir.

Kitap ba tan sona incelendi inde yazarlarla ilgili sadece isim ve unvan d nda

bir bilgi yer almamaktad r. leti im bilgileri Diyanet leri Ba kanl yla ilgili olarak

verilmi tir. Bu ba lamda yüzyüze yap lan görü melerimizde al nan bilgiye göre

olumlu görü  belirten ö reticiler bu ileti im adresinden hareketle evet dediklerini

belirtmi lerdir. Yine de kanaatimize göre en az ndan yazarlar n elektronik posta

adresleri verilerek ö renci ve ö reticilerin rahatl kla ileti ime geçebilecekleri bir ba

kurulabilirdi. Bu sayede özellikle ö reticilerin kitapla ilgili üpheye dü tükleri

konular  birebir yazarlara sorma imkanlar  olabilirdi diye dü ünüyoruz.
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5) Yazar n kitab  yazmadaki amac  belli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 72 8 0 80 0

Yüzde 90% 10% 0% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %90’  evet, %10’u k smen cevab  vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazar n kitab  yazmadaki

amac n belli oldu unu dü ünmektedir.

Bu ba lamda Diyanet leri Ba kanl n program na göre haz rlat lan ve ders

kitab  mahiyetinde okutulacak olmas  kitab n yaz  amac  tereddüt b rakmadan

ispat etmektedir diye dü ünmekteyiz. Ö reticilerin de bu soruya olumsuz cevap

vermemeleri ayr ca cevaps z b rakmamalar  amac n çok aç k oldu unun göstergesi

olarak dü ünülebilir.

6) Yeni bask  ise bir önceki bask dan farkl klar  belirtilmi  mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 19 2 79 1

Yüzde 73% 24% 2% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %73’ü evet, %24’ü k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n yeni bask  oldu unu

bilmekte çok az bir k sm  ise farkl k olmad  belirtmektedir.

Buradan hareketle ö reticiler müfredat do rultusunda de tirilen kitab n

haz rlanma a amalar ndan haberdard rlar denebilir. Muhtemelen burada bilgi

eksikli inden kaynaklanan bir durum da söz konusudur. Kitab n üzerinde her ne

kadar 3. bask  oldu u belirtilmi se de bask lar aras nda kitap kapa ndan ba ka

farkl k söz konusu de ildir. Ö reticilerin büyük ço unlu unun olumlu görü

belirtmesi kanaatimizce sadece yeni bask dan hareketle ekillenmi  fakat yeni bask

farkl klar  k sm  dikkate al nmam r.
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7) zleyen bask lar için aç klamalar var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 26 24 18 68 12

Yüzde 32% 30% 23% 85% 15%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %32’si evet, %30’u k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %15’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kitap hakk nda kapsaml  bir bilgiye

sahip de illerdir denebilir. öyle ki k smen diyenler de göz önünde

bulunduruldu unda yakla k olarak ö reticilerin yar ndan fazlas  yeni bask lar için

aç klamalar oldu unu belirtmektedir. Oysaki kitap birkaç bask  yapmas na ra men

yeni bask larda aç klama hiç yap lmam r. Kanaatimiz o ki ö reticiler kitab n

bask lar  hakk nda kesin bir bilgiye sahip de ildirler bu sebeple çok farkl  bir

da mla kar  kar ya kal nmaktad r.

8) Kitab n yay m tarihi, bas ld  yer, bas mevinin ad  belirtilmi  mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 4 0 74 6

Yüzde 87% 5% 0% 92% 8%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %87’si evet, %5’i k smen cevab  vermi tir.

reticilerin %8’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Kitab n ilk sayfas n ön yüzünde kitapla ilgili olarak editörden düzeltiye,

dizgiden ileti ime kadar geni  bir alanla ilgili bilgiler verilmektedir. Yukar daki

bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitap üzerinde yer alan yay m tarihi,

bas mevi ve bask  yeri hakk nda bilgi sahibidirler. Ö reticilerin az bir k sm n ise

soruyu cevaps z b rakmas  bilgi ya da dikkat eksikli inden kaynaklanm  olabilir.



33

9) Yazar ya da yazarlar n uzmanl k alanlar  belli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 74 4 0 78 2

Yüzde 92% 5% 0% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %92’si evet, %5’i k smen cevab  vermi tir.

reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazar n alan ndan haberdard r.

Çok az bir k sm  ise yazarlar n uzmanl k alan ndan habersizdir.

Kitapta yazarlar hakk nda bir bilgi olmamas na özellikle de uzmanl k

alanlar yla ilgili bir bilgi olmamas na ra men ö reticilerin bu soruya olumlu görü

belirtmeleri yüzyüze yap lan görü melerden anla ld  üzere yazarlar  daha önceden

farkl  vesilelerle tan yor olmalar ndan kaynaklanmaktad r.

10)  Yazar n alan  a dakilerden hangisidir?

lâhiyatç  m ? Din E itimi Bilimcisi mi? Akademisyen mi? Alan ö retmeni mi?

Di er.

lahiy atç Din E itimi
Bilimcisi

Akademisy en Alan Ö retmeni Di er Toplam Cevaps z Genel Toplam

59 6 9 3 1 78 2 80

74% 8% 11% 4% 1% 98% 3% 100%

Bu soruya ö reticilerin %74’ü lahiyatç , %8’i Din E itimi Bilimcisi, %11’i

akademisyen, %4’ü alan ö retmeni, %1’i ise di er cevab  vermi tir. Ö reticilerin

%3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yazarlar n alanlar  hakk nda

bilgi sahibidirler.

Yazarlar n lahiyatç  olu lar  kitapta özellikle belirtilmemesine ra men

yazarlar n unvanlar  ve kitab n konular  itibariyle ve ö reticilerin büyük

ço unlu unun yazarlar  önceden tan klar  ifade etmelerinden  böyle bir sonuca
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ula lm r. lahiyatç  de ildir diyenlerin %24 gibi bir orana ula mas  ise

reticilerin tamam n yazarlar hakk nda net bir bilgi sahibi olmamas yla

aç klanabilir.

YAZAR/LARLA LG NCELEME SORULARININ

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 53 10 12 75 5

Yüzde 66% 13% 15% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %66’s  evet, %13’ü k smen, %15’i hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %6’s  bu bölüme cevap vermemi tir.

Buradan hareketle ö reticilerin yazarlarla ilgili sorulara olumlu cevaplar

verdi i az say da ö reticinin ise genel olarak bölüm sorular na olumsuz görü

belirtti i görülmektedir. Yazarlarla ilgili ö reticilerin büyük ço unlu u bilgi sahibi

oldu undan olumlu cevap oran  yüksek ç km r. Bilgi sahibi olmalar  yüzyüze

yap lan görü melerden edinilen bilgiye göre önceden ö renilmi  veya farkl

vesilelerle kar la lm  olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sonuç olarak kitab n

yazarlarla ilgili bölümü ö reticiler taraf ndan büyük oranda be enilmi tir denebilir.

2.2. B M VE TASARIM LE LG NCELEME SORULARI

11) Kitab n ebad  s f seviyesine ve ö rencinin geli im basamaklar na

uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 8 10 78 2 80

Yüzde 76% 10% 12% 98% 2% 100%

Genel Toplam

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %10’u k smen, %12’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.
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Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n ebatlar n s f

seviyesi ve ö rencinin geli im basamaklar  aç ndan yeterli oldu unu

dü ünmektedir.

Genel olarak bak ld nda kitap ebat olarak çok büyük olmad  gibi küçücük

de de ildir. Kitab n ebatlar  Milli E itimde okutulan ders kitaplar ndaki ölçülere de

uymaktad r. Bu yönüyle kitab n ebat yönünden uygun oldu unu söyleyebiliriz. Baz

reticilerin olumsuz görü  belirtmeleri muhtemelen kitab n ebad ndan ziyade

rencinin geli im basamaklar na uygun olmad  dü ündükleri içindir. Buna ilave

olarak Kur’an Kurslar na gelen geni  bir ya  aral nda bulunan ö renciler

dü ünülerek böyle bir kanaat olu mu tur diye dü ünmekteyiz.

12) Cilt kalitesi yeterli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 59 10 7 76 4

Yüzde 74% 12% 9% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %74’ü evet, %12’si k smen, %9’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n cilt kalitesini yeterli

bulmaktad r. Az say da ö retici ise cilt kalitesinin yeterli olmad  dü ünmektedir.

Cilt kalitesinin yeterli olmad  iddia etmek kitaba yap labilecek haks z bir

itham olacakt r kanaatindeyiz. öyle ki hem piyasadaki hem de Milli E itim’in

kulland  kitaplarda da ayn  tür ciltler kullan lmaktad r. Bu ba lamda ö reticilerin

bir k sm n olumsuz görü  belirtmesi muhtemelen çok daha albenili ve kaliteli bir

cilt iste iyle aç klanabilir.

13) Bask  kaliteli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 20 2 80 0

Yüzde 73% 25% 2% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %73’i evet, %25’i k smen, %2’si hay r cevab  vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n bask n yeterli

oldu unu dü ünmekte çok az say da ö retici ise bask  kalitesinin yeterli olmad

fikrindedir.

Kitap yak n tarihte bas ld  için yeni teknoloji kullan lm  dolay yla bask n

yetersiz oldu unu iddia etmek çok yerinde olmayacakt r. Üstelik kitab n ücretsiz

da ld  da göz önünde bulunduruldu unda bask  kalitesinin dü ürülmedi i

görülecektir.

14) Sayfa say  yeterli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 48 12 18 78 2

Yüzde 60% 15% 23% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %60’  evet, %15’i k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n sayfa say n yeterli

oldu unu dü ünmektedir. Di er yandan bir grup ö retici ise kitab n daha kapsaml

olmas  gerekti inden hareketle sayfa say n az oldu unu dü ünmektedir.

çerik göz önünde bulundurulmadan sadece d  görünü ten hareketle de kitab n

çok hacimli olmad  söylenebilir. Olumsuz görü  belirten ö reticilerin de hareket

noktas  kanaatimizce kitab n ince olu uyla alakal r. Bununla birlikte içerik dikkate

al nd nda özet mahiyetinde bilgiler verildi i, ço u konuda detaya girilmedi i

görülecektir. Sonuç olarak kitab n sayfa say  nicelik olarak olmasa da nitelik

yönüyle yeterlidir görü ündeyiz.

15) Kullan lan kâ t kaliteli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 64 5 10 79 1

Yüzde 80% 6% 13% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %80’i evet, %6’s  k smen, %13’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n kâ t kalitesinin

yüksek oldu u kanaatindedir. Belli say daki ö retici ise kâ t kalitesi konusunda

olumlu dü ünmemektedir.

Kitap incelendi inde ve ba ka ders kitaplar yla kar la ld nda kâ t

kalitesinin dü ük oldu unu söylemek çok da do ru olmayacakt r. Bu ba lamda

reticilerin belli bir kesimi taraf ndan olumsuz görü  belirtilmesi zann zca yüksek

beklentiden kaynaklanmaktad r.

16) Ön kapakta bulunmas  gereken bilgiler var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 55 16 9 80 0

Yüzde 69% 20% 11% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %69’i evet, %20’si k smen, %11’i hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kapakta bulunmas  gereken

bilgilerin var oldu unu belirtirken belli bir kesim ö retici ise kapakta yeterli bilgi

olmad  kanaatindedir.

Kanaatimiz o ki ön kapakta bulunmas  gereken “ badetim”, “Temel slam

Bilgileri”, “Diyanet leri Ba kanl ” gibi bilgiler abart lmadan yeterince verilmi tir.

%11 oran ndaki ö reticilerin olumsuz görü  belirtmesi de kitapta yazarlar hakk nda

bilgi olmay ndan kaynaklan yor olabilir.

17) Dersin özelli ine uygun bir kapak düzeni var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 63 2 14 80 0

Yüzde 79% 3% 18% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %79’u evet, %3’ü k smen, %18’i hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitap kapa n dersin

özelli ine uygun oldu unu dü ünürken belli bir kesim ö retici ise uygun olmad

dü ünmektedir.

Bizim görü ümüz de “ badetim” isimli bu kitab n ön kapa nda ibadetlerle

ilgili ve ilgi çekici görsellerin kullan lmas  gerekti i yönündedir. Maalesef kitab n ön

kapa  bu yönden eksiktir diyebiliriz. Bu yönüyle olumsuz görü  belirten

reticilerin de kanaatimizce bizimle ayn  fikirde olduklar  dü ünmekteyiz.

18) Kitab n s rt nda bulunmas  gereken bilgiler var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 2 19 78 2

Yüzde 70% 3% 24% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %3’ü k smen, %24’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n s rt nda gereken

bilgiler vard r derken belli bir kesim ö retici ise yoktur demektedir.

Ön kapakta verilen bilgiler ayn yla kitab n s rt nda da verilmi tir bu yönüyle

gereken bilgiler yoktur demek çok objektif olmayacakt r kanaatindeyiz. Ö reticilerin

olumsuz kanaat belirtmeleri yukar daki soruyla ba lant  olabilir. öyle ki ön

kapakta yeterli bilgi bulunmad  belirten ö reticiler kitab n s rt nda da gerekli

bilgilerin olmad  yinelemi  olabilirler.

19) Arka kapakta yer almas  gereken bilgiler tamam m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 65 2 10 76 4

Yüzde 81% 2% 12% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %81’i evet, %2’si k smen, %12’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n arka kapa nda yer

almas  gereken bilgilerin tam oldu unu dü ünmektedir. Az say da bir ö retici grubu

ise istenen düzeyde bilginin yer almad  kanaatindedir.

Kanaatimizce arka kapakta yer alan ünite ba klar  bir ders kitab  mant yla

dü ünüldü ünde çok da yerinde olmayan bir tercihtir. badete ya da dini bilgiye

özendiren görseller ya da etkili k sac k bir yaz  olmas  daha faydal  olabilirdi

kan nday z. Bu yönüyle olumsuz görü  belirten ö reticilerin daha isabetli bir görü

belirttiklerini dü ünmekteyiz.

20) ç kapak ön yüzünde yer almas  gereken bilgiler tamam m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 2 20 78 2

Yüzde 70% 3% 25% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %3’ü k smen, %25’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n iç kapa nda yer alan

bilgilerin yeterli oldu unu dü ünürken belli bir grup ö retici ise gereken bilgilerin

yer almad  kan ndad r.

Kitab n iç kapak ön yüzünde yazarlardan editörlere, bask  yerinden ileti im

bilgilerine kadar geni  bir alanda bilgi verilmektedir. Dolay yla gerekli bilgiler

tamam yla verilmi tir denebilir. Ö reticilerin olumsuz yönde görü  belirtmeleri

kanaatimizce bütün bilginin tek sayfaya s lmas yla ba lant r. Bu yönüyle

sayfalar n i levselli inden ziyade di er kitaplarda genellikle görsellik ön planda

tutulmaktayken bu kitapta bunun uygulanmay  böyle bir sonucu do urmu tur. Bizce

levselli in önplanda tutulmas  ve sayfalar n gereksiz kullan n önüne geçilmesi

daha isabetli olmu tur.



40

21) ç kapak arka yüzünde bulunmas  gereken bilgiler tamam m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 72 2 6 80 0

Yüzde 90% 3% 7% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %90’  evet, %3’ü k smen, %7’si hay r cevab  vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n iç kapak arka yüzünde

bulunmas  gereken bilgiler tam demektedir. Az say da ö retici ise buradaki bilgilerin

az oldu u kanaatindedir.

Kitapta bu bölüme -iç kapak arka yüzüne- “içindekiler” k sm  konmu tur. Di er

ders kitaplar ndaki gibi iç kapak ön yüzündeki bilgilerin bir k sm  arka yüzüne

rak lmam r. Bu yönüyle sayfan n daha i levsel kullan ld  bile söylenebilir.

22) kinci yaprak ve devam nda yer almas  gereken bilgiler tamam

?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 65 9 6 79 1

Yüzde 81% 11% 7% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %81’i evet, %11’i k smen, %7’si hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ikinci yaprak ve devam nda

yer almas  gereken bilgilerin tam oldu unu dü ünmektedir. Az say da ö retici ise

bunun yeterli olmad  kanaatindedir.

kinci yaprakta kitapla ilgili “sunu ” yer almakta sonras nda da 1. ünitenin

tan  yap lmaktad r. Bu yönüyle sayfalar görsellikten ziyade i levselli iyle

kullan lmaya çal lm r. levsellik bizce de do ru bir tercih olmu tur.
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23) Kitapta resim ve di er görsel materyaller uygun olarak

kullan lm  m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 55 16 5 76 4

Yüzde 69% 20% 6% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %69’u evet, %20’si k smen, %6’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta konuyla görseller

aras nda uyum oldu unu dü ünmekteyken az say da ö retici bunun aksini

dü ünmektedir.

Kitapta görseller sadece ünite ba klar nda, çok s rl  say da da baz  konu

anlat mlar nda yer almaktad r. Ders kitab  yönü dü ünüldü ünde kitapta daha fazla

görselli e yer verilmeliydi denilebilir. Üzücüdür ki kitap görseller yönünden oldukça

zay fken ö reticilerin büyük ço unlu u bu soruya olumlu görü  belirtmi lerdir.

Yüzyüze yapt z görü melerden edinilen bilgiye göre ö reticiler kitab  daha önce

ders kitab  olarak kullan lan ‘Temel Dini Bilgiler’ kitab yla kar la rd klar ndan

böyle olumlu bir sonuca varm lard r.

24) Renk kullan  nitelikli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 16 2 79 1

Yüzde 76% 20% 3% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %20’si k smen, %3’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta kullan lan

görsellerdeki renklerin nitelikli oldu u kanaatindedir. Az say da ö retici ise renk

kullan  be enmemektedir.

Ders kitab nda gerek renk kullan  gerek de her ünite için farkl  renklerin
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tercih edilmesi kitab n daha albenili durmas  sa lam r kanaatindeyiz. Bu yönüyle

renk kullan n nitelikli oldu unu dü ünmekteyiz. Ö reticilerin de ço unlu u zaten

bu yönde fikir beyan etmi lerdir.

25) Kullan lan puntolar s f seviyesine uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 62 2 16 79 1

Yüzde 77% 2% 20% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %77’si evet, %2’si k smen, %20’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u s f seviyesine uygun

puntolar kullan lm r derken belli bir grup ö retici uygun punto kullan lmad

kan ndad r.

Kitap okunurken yaz lar n daha büyük olmas  gerekti i pek akla gelen bir husus

olmamaktad r k sacas  yaz lar çok küçük de ildir. Daha büyük oldu u takdirde ise

sanki ilkö retime yeni ba layan bir hedef kitle için haz rlanm  izlenimi

olu turabilirdi. Bu yönüyle punto büyüklü ü yeterlidir kanaatindeyiz.

26) Ba klar do ru kullan lm  m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 16 9 79 1

Yüzde 68% 20% 11% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %20’si k smen, %11’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ba klar n do ru

kullan ld  kabul etmekte az say da bir ö retici grubu ise ba klar n do ru

kullan lmad  belirtmektedir.

Kitaptaki ba klar ve içerik genel olarak ilmihal mant yla olu turuldu u için



43

do ru olarak kullan lsa bile içselle tirmeye te vik eden ba klar n kullan ld

söylenemez. lmihal mant yla maksad z konunun s ralan  de il, ele al p

anlat m ekliyle ilgilidir . Bu yönüyle Milli E itim’in ders kitaplar  örnek al nabilirdi.

27) Yaz  türü uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 62 5 11 78 2

Yüzde 77% 6% 14% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %77’si evet, %6’s  k smen, %14’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta kullan lan yaz

türlerinin uygun oldu unu az say da ö retici grubu ise uygun olmad  kanaatini

ta maktad r.

Kitap okunurken u yaz  türü kullan lsayd  daha iyi olurdu denebilecek bir

husus yok gibidir. Bu yönüyle kitab n ele tirilmesinin çok da do ru olmad

kan nday z.

28) Cümlelerde bulunan kelime say  s f düzeyine uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 44 28 6 78 2

Yüzde 55% 35% 8% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %55’i evet, %35’i k smen, %8’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u cümlelerde bulunan kelime

say n s f düzeyine uygun oldu unu dü ünmektedir. Di er yandan az say da

retici grubu ise s f düzeyine uygunlu un söz konusu olmad  belirtmi tir.

Kanaatimiz o ki ö reticiler kelime say lar  say p da böyle bir görü e

varmam lard r. Kitap hakk ndaki genel kanaatleriyle böyle bir dü ünceye
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varm lard r. Metinler okundu unda anla yorsa ki baz  kelime istisnalar yla birlikte

anla yor o takdirde kitapta kullan lan kelime say  ö renci düzeyine uygun

de ildir demek çok da objektif bir de erlendirme olmayacakt r.

29) Bir sayfada bulunan sat r say  s f düzeyine uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 52 21 2 75 5

Yüzde 65% 26% 3% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %65’i evet, %26’s  k smen, %3’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %6’s  ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u bir sayfadaki sat r say n

rencilerin düzeyine uygun oldu u kanaatindedir. Di er yandan çok az bir ö retici

grubu sat r say lar n s f düzeyine uygun olmad  dü ünmektedir.

Kitab n sayfalar  tamam yla bilgi doldurmak için kullan lmam  rahat bir

okuyu u sa layacak kenar bo luklar  kullan lm r. Dolay yla sat r say  s f

seviyesine uygundur kanaatindeyiz. Bu yönüyle ö reticilerin büyük ço unlu unun

görü üne kat yoruz.

30) Vurgulama için gerekli araçlardan yararlan lm  m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 62 10 5 77 3

Yüzde 78% 12% 6% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %78’i evet, %12’si k smen, %6’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u gerekli vurgulamalar n

yap ld  belirtirken çok az bir ö retici grubunun vurgulama konusunda kitab n

zay f kald  dü ünmektedir.

Kanaatimizce kitapta vurgulama belli yönleriyle eksik kalm r. öyle ki
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ayetler ve hadisler i aretle birlikte verilmesine ra men koyu, daha büyük punto ve

ik yaz  gibi basit vurgulamalar neredeyse hiç kullan lmam r. Bu yönüyle

vurgulama için gerekli araçlardan yararlan ld  söylemek çok da do ru

olmayacakt r. Sonuç olarak olumlu görü  belirten ö reticilere kesinlikle kat lm yoruz.

31) Sayfa düzeni iyi mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 55 10 15 80 0

Yüzde 69% 12% 19% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %69’u evet, %12’si k smen, %19’u hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u sayfa düzeninin iyi oldu unu

belirtmekte belli bir kesim ö retici ise aksini dü ünmektedir.

Kitab n genel olarak sayfa düzeninin iyi, rahat bir okuma sa lad  için bir ders

kitab na uygun oldu unu dü ünmekteyiz.

32) Kitab n son bölümünde sözlük, indeks, kaynakça vb. var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 62 9 8 78 2

Yüzde 77% 11% 10% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %77’si evet, %11’i k smen, %10’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n son bölümünde

sözlük, indeks ve kaynakçan n oldu unu belirtmektedir. Di er yandan az say da

retici bunlar n olmad  dü ünmektedir.

Kitab n son k sm na bak ld nda sadece cevap anahtar  ve kaynakça

bulunmaktad r. Dolay yla kitab n son bölümünde sözlük ve indeks

bulunmamaktad r. Ö reticilerin bu ekilde cevap vermesi yani olmayan bir hususa
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var demeleri ya genelleme yapt klar yla ya da anket sorular  üstünkörü

cevaplad klar yla aç klanabilir.

Kanaatimizce kitab n en önemli eksiklerinden biri de sözlü ünün olmay r.

Nihayetinde kitapta din dilinin kullan lmas n yan  s ra çok geni  bir ya

aral ndaki ö rencilere hitap edilmektedir. Bu yönüyle en arkada sözlük olmasa bile

metin aralar nda bilinmeyen kelimelere yer verilmesi gerekirdi kan nday z.

33) Konular n i leni inde sayfa da  uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 44 8 26 78 2

Yüzde 55% 10% 32% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %55’i evet, %10’u k smen, %32’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u konular n i leni inde sayfa

da n uygun oldu unu dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise sayfa

da n uygun olmad  belirtmektedir.

Kitapta yedi ünite bulunmakta ve ortalama ünitelere yirmi er sayfa yer

ayr lm r. Bu yönüyle ünite sayfa da  ayr ca konu i leni inde sayfa da nda

kan zca bir ayk k yoktur.

M VE TASARIM LE LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 10 7 75 5

Yüzde 73% 13% 9% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %73’ü evet, %13’ü k smen, %9’u hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %6’s  bu bölüme cevap vermemi tir.

Buradan hareketle ö reticilerin biçim ve tasar m ile ilgili sorulara olumlu
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cevaplar verdi i az say da ö reticinin ise genel olarak bölüm sorular na olumsuz

görü  belirtti i görülmektedir. Rakamlardan da ç kan sonuca göre kitap; ebad , cilt

kalitesi, bask  kalitesi, renk kullan , kullan lan puntosu vs. ile ba ar  bulunmu ,

görselli inin az olmas  ve sözlü ünün olmamas  gibi baz  yönlerden de eksik ve

yetersiz bulunmu tur. Arka kapak ve iç kapakta bulunmas  gereken bilgiler gibi detay

sorulara ise ö reticiler cevap verirken -bu bilgileri çok da önemli görmediklerinden-

gerekli hassasiyeti göstermemi lerdir kanaatindeyiz.

2.3. RES MLERLE LG NCELEME SORULARI

34) rencinin geli im düzeyine (zihinsel, sosyal, duyu sal ve

psikomotor) uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 8 36 34 78 2

Yüzde 10% 45% 43% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %10’u evet, %45’i k smen, %43’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin ço unlu u kitab n

içeri inde yer alan resimlerin ö rencilerin geli im düzeylerine uygun oldu unu

dü ünmektedir. Di er yandan ö reticilerin yar ya yak  ise ayn  kanaati

ta mamaktad r.

Kitapta çok fazla görsel unsur yer almamakla birlikte ünite ba lar nda konuyla

ilgili yer alan ayr ca çok az say da olmak üzere konularda kullan lan resimler

rencilerin geli im düzeylerine ayk k te kil edecek özellikler ta mamaktad r

kanaatindeyiz. Nihayetinde ders kitab nda kullan lan resimler genel hatlar yla

rencilerin detayda olmasa bile genel olarak tan klar , duyduklar  konularla

ilgilidir. Durum böyle olunca ö rencilerin geli im düzeylerine uygun de ildir görü ü

isabetli bir görü  niteli i ta mamaktad r.
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35) Seviyeye uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 2 11 64 78 2

Yüzde 3% 14% 80% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %3’ü evet, %14’ü k smen, %80’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin ö rencilerin

seviyesine uygun olmad  belirtmektedir. Az say da ö retici ise resimlerin ö renci

seviyesine uygun oldu u kanaatindedir.

reticilerin konuyla ilgili bu oranda olumsuz görü  belirtmesi kanaatimizce

kitapta yeterince resim olmamas yla ilgili olabilir. Aksi takdirde ö rencilerin

yeti tikleri kültürel ortamdan getirdikleri bilgilerle bile kitapta yer alan resimler genel

de ise görseller anla lmayacak özellikler ta mamaktad r.

36) Kitap ya da metnin içine yerle tirilmesi uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 14 1 64 79 1

Yüzde 18% 1% 80% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %18’i evet, %1’i k smen, %80’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin metnin içine

yerle tirilmesinde problemler oldu u kanaatindedir. Belli say da ö retici ise

resimlerin yerle tirilmesinde problem olmad  dü ünmektedir.

Görsellerin metnin içinde kullan ld  sayfa say  oldukça azd r. Fakat

kullan ld  yerde de yerle tirmenin uygun oldu unu dü ünmekteyiz. Ö reticilerin bu

oranda olumsuz görü  belirtmesi muhtemelen resimlerin azl na ba  olarak olu an

menfi fikirden kaynaklanmaktad r.
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37) Konunun hedeflerine hizmet ediyor mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 5 5 68 78 2

Yüzde 6% 6% 85% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %6’s  evet, %6’s  k smen, %85’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan resimlerin konunun

hedeflerine hizmet etmedi ini dü ünmektedir. Az say da ö retici ise resimlerin

hedefler do rultusunda kullan ld  dü ünmektedir.

Kanaatimiz o ki istenseydi kitap görsellerle fazlas yla desteklenerek çok daha

güzel bir hale getirilebilirdi. Nihayetinde kitaptaki konular görsellerin çok rahatl kla

kullan labilece i konular  ihtiva etmektedir. Ö renilenlerin kal , kitab n ilmihal

kitaplar ndan farkl , ö renci kitab  oldu u gibi hususlar da dü ünüldü ünde

görsellerin çok zay f kald  dolay yla konunun hedeflerine hakk yla hizmet

etmedi ini rahatl kla söyleyebiliriz.

38) Alt nda konuya uygun bir aç klama var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 10 4 66 80 0

Yüzde 13% 5% 82% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %13’ü evet, %5’i k smen, %82’si hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin altlar nda uygun

aç klamalar n yap lmad  belirtmektedir. Belli say da ö retici ise alt yaz lar n

kullan ld  belirtmektedir.

Kitap incelendi inde görsellerin konuyla ilgili oldu u fakat alt nda konuyla

ilgili aç klama yap lmadan verildi i için konunun bütünlü üne hizmet etmedi ini

söyleyebiliriz. Di er yandan ö reticilerin bir k sm n altyaz  var demesi muhtemelen
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konunun içinde geçen temayla ilgili olu uyla ba lant  kurularak ifade edilmi tir.

39) Kalitesi yeterli mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 11 17 50 78 2

Yüzde 14% 21% 63% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %14’ü evet, %21’i k smen, %63’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resim kalitesinin yeterli

olmad  kanaatini ta maktad r. Belli say da ö retici ise resim kalitesinin yeterli

oldu u dü üncesindedir.

Asl na bak rsa kullan lan resimlerin kalite yönünde fazlas yla yeterli oldu unu

dü ünüyoruz. Ayr ca slam Sanatlar nda genel olarak yer alan soyutlu un buradaki

resimlere yans  söyleyebiliriz. Bu yönüyle di er ders kitaplar ndan farkl  ve

takdire ayan özgün bir görsellik sergilenmi tir denilebilir. Ö reticilerin büyük

oranda olumsuz cevap vermesi ise yukar da da belirtti imiz gibi görsellerin

eksikli iyle ilgilidir.

40) renciyi dü ünmeye ve yarat a sevk ediyor mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 10 2 67 79 1

Yüzde 12% 3% 84% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %12’si evet, %3’ü k smen, %84’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan resimlerin

dü ünmeye ve yarat a sevk etmedi ini belirtmektedir. Belli say da ö retici ise

aksini dü ünmektedir.

Bizce nicelik olarak az olsa da kullan lan resimlerin niteli i yüksektir. Bu
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ba lamda ö renciyi dü ünmeye ve yarat a sevk edebilece i kanaatindeyiz.

Dolay yla ö reticilerin yüksek oranlarda olumsuz görü  belirtmelerinin isabetli bir

karar olmad  dü üncesindeyiz.

41) Sorularla resimlere dikkat çekilmi  mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 12 25 42 78 2

Yüzde 15% 31% 52% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %15’i evet, %31’i k smen, %52’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin sorularla

desteklenmedi ini belirtirken belli say da ö retici sorularla resimlere dikkat

çekildi ini dü ünmektedir.

Kitap boyunca konuyla ilgili olsa da resimler hiçbir yerde ne soruyla ne alt

yaz yla ne de konu içinde notlarla ili kilendirilmi tir. Sonuç olarak sorularla

resimlere dikkat çekilmedi i çok rahatl kla ifade edilebilir. Bu yönüyle olmayan bir

eye ö reticilerin olumlu cevap vermesi gerçekten ilginçtir. Yukar daki baz  sorulara

verilen cevaplardan da hareketle ö reticilerin kitab  tam anlam yla incelemedikleri

sonucunu ç karabiliriz.

42) Genel bir görünü ten çok dersteki bir ayr nt ya i aret ediyor mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 11 14 52 77 3

Yüzde 14% 17% 65% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %14’ü evet, %17’si k smen, %65’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin bir ayr nt ya i aret

etmedi ini sadece konuyla ilgili oldu unu belirtmektedir. Belli say da ö retici ise
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resimlerin ayr nt lara i aret etti ini dü ünmektedir.

Çok net bir ekilde resimlerin genel bir görünü ten ibaret oldu unu dolay yla

ayr nt  için kullan lamayaca  dü ünmekteyiz. Bu yönüyle olumsuz görü  belirten

reticilerin daha isabetli bir görü  geli tirdiklerini dü ünmekteyiz.

43) çinde ya ad  toplumun de erlerine ve düzeyine uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 7 0 77 2

Yüzde 88% 9% 0% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %88’i evet, %9’u k smen cevab  vermi tir. Ö reticilerin

%3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u resimlerin ya an lan toplumun

de erlerine ve düzeyine uygun oldu unu dü ünmektedir.

Bu konuda ö reticilerin görü üne kat yoruz. öyle ki Milli E itimin

kitaplar nda genellikle bu husus es geçilmektedir. Örne in Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi kitaplar nda bir aile resmi verildi inde ba örtülü de il de saç  aç k bir bayan

tercih edilmektedir. Bunun farkl  nedenleri olmakla birlikte bu ders kitab nda buna

benzer resimler yer almamaktad r. Bu yönüyle de içerik ve sunum birbirine ayk k

te kil etmemektedir.

RES MLERLE LG NCELEME SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 17 12 49 78 2

Yüzde 21% 15% 63% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %21’i evet, %15’i k smen, %63’ü hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %3’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

Ankete kat lan ö reticiler kitab n resimlerle ilgili k sm  be enmemi lerdir.

Kitap incelendi inde ortaya ç kan sonuç odur ki; resim yönünden son derece eksik
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rak lm , kitab n bu yönü yeterince geli tirilememi tir. Resimin az

kullan lmas ndan dolay  da sorulara cevap verilirken genelleme hatas na dü ülmü ,

reticiler taraf ndan resimlerin  kalite aç ndan gayet iyi olmas  gibi birkaç güzel

yönü de bu nedenle gözden kaç lm r.

Bu ba lamda kurslara devam eden -yat  kurslar d ndaki- ö rencilerin büyük

ço unlunun geni  ya  aral nda oldu u da dü ünüldü ünde resimlerle anlat n çok

daha kal  ve etkileyici olaca  gözard  edilmi tir denilebilir. Bu da kitab n en

önemli eksikliklerinden birisidir kanaatindeyiz.

2.4. TABLO, GRAF K VE EMALARLA LG NCELEME

SORULARI

44) rencinin geli im düzeyine (zihinsel, sosyal, duyu sal ve

psikomotor) uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 27 5 44 76 4

Yüzde 34% 6% 55% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %34’ü evet, %6’s  k smen, %55’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

rencilerin geli im düzeylerine uygun olmad  dü ünmektedir. Belli say da

retici ise bu görü e kat lmamaktad r.

Kitapta yok denecek say da tablo, grafik ve ema kullan lm r. Kullan lan

birkaç tanesinin ise ö rencilerin geli im düzeylerine uygun olmad  söylemek

yanl  olur kanaatindeyiz. Ö reticiler her ne kadar böyle söylemi  olsalar da bu

oranda ö reticinin olumsuz görü  belirtmesi zann zca kitapta tablo, grafik ve

emalar n neredeyse olmamas yla ba lant  oldu unu söyleyebiliriz.
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45) Konunun hedeflerine hizmet ediyor mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 26 1 54 80 0

Yüzde 32% 1% 67% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %32’si evet, %1’i k smen, %67’si hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

ilgili konular n hedeflerine hizmet etmedi ini belirtmektedir. Belli say da ö retici ise

ilgili görsellerin hedeflere hizmet etti ini dü ünmektedir.

Bizce de konunun anla rl  kolayla raca , kal  art raca  gibi

hususlar göz önüne al nd nda kullan lanlar n konunun hedeflerine hizmet etse bile

genel olarak kullan lmamas  yönüyle tablo, grafik ve emalar n eksikli i çok aç kt r

kan nday z.

46) Alt nda konuya uygun bir aç klama var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 23 2 54 80 0

Yüzde 29% 3% 68% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %29’u evet, %3’ü k smen, %68’i hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

altlar nda uygun aç klamalar olmad  belirtirken belli say da ö retici aksini

dü ünmektedir.

Kitap ba tan sona incelendi inde tablo, grafik ya da emalar n altlar nda

aç klamalar n olmad  görülecektir. Pekala neden belli say da ö retici olmad

halde altyaz lar n oldu unu belirtmi tir? Muhtemelen ö reticiler konuyla ba lant

tablolar verildi i için uygun aç klamalar n var oldu unu dü ünmü lerdir. K sacas

yine bir genelleme hatas  yap lm r kanaatindeyiz.
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47) Numaraland lma aç ndan uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 37 4 36 77 3

Yüzde 46% 5% 45% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %46’s  evet, %5’i k smen, %45’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin bir k sm  tablo, grafik ve emalar n

numaraland lma aç ndan uygun oldu unu savunurken belli bir k m ö retici ise

aksini dü ünmektedir.

Bunlara ra men kitaptaki tablo, grafik ya da emalar n numaraland lmad

çok aç kt r. Büyük ço unluk numaraland lmam r demesi gerekirken neden

olumlu cevap vermi tir? Kanaatimiz o ki ö reticiler özellikle bu gibi detay hususlara

çok da dikkat etmemektedirler. Bu sebeple olmayan bir ey varm  gibi

gösterilebilmektedir.

48) Kitap ya da metnin içine yerle tirilmesi uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 10 10 60 80 0

Yüzde 13% 12% 75% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %13’ü evet, %12’si k smen, %75’i hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

yerle tirilmesinin uygun olmad  dü ünmektedir. Di er yandan belli bir kesim

retici ise yerle tirmede sorunlar oldu u kanaatindedir.

Genel olarak bak ld nda kitab n görselleriyle yaz lar aras nda fazlas yla ahenk

oldu u göze çarpmaktad r. Dolay yla ayn  durum tablo, grafik ve emalar n metnin

içine yerle tirilmesinde de söz konusudur. Bir di er ifadeyle yerle tirmenin uygun

oldu unu dü ünmekteyiz.
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49) Seviyeye uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 24 5 50 78 2

Yüzde 30% 6% 62% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %30’u evet, %6’s  k smen, %62’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

rencilerin seviyelerine uygun olmad  savunmaktad r. Di er bir kesim ö retici

ise ilgili görsellerin seviyeye uygun oldu unu dü ünmektedir.

Yukar daki sorular için yapt z de erlendirmelerimiz burada da kendine yer

bulmaktad r. Muhtemelen ö reticiler az say da tablo, grafik ve ema yer ald  için bu

alanla ilgili sorulara olumsuz cevaplar vermektedir. Oysaki kullan lan tablo, grafik ya

da emalar n ö renci seviyesine uygun olmad  söylemek objektif bir tav r olmasa

gerektir.

50) Okumay  bozan puntolar var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 31 1 42 74 6

Yüzde 39% 1% 52% 92% 8%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %39’u evet, %1’i k smen, %52’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %8’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kullan lan puntolar n okumay

bozmad  savunmaktad r. Di er yandan belli say da ö retici tablo, grafik ve

emalarda kullan lan puntolar n okumay  bozdu unu dü ünmektedir.

Yukar da geçen “Kitab n genelinde kullan lan punto nas ld r?” sorusuna

reticiler yüksek oranda yeterlidir cevab  vermi lerdi. Tablo, grafik ya da

emalarda kullan lan puntolar kitab n bütününde kullan lanlardan farkl  de ildir.

Dolay yla kullan lan puntolar n okumay  bozdu unu söylemek oldukça zorlama bir
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yorum olacakt r.

51) Renkli haz rlanm  m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 13 3 62 78 2

Yüzde 16% 4% 78% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %16’s  evet, %4’ü k smen, %78’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

renkli haz rlanmad  belirtirken belli bir kesim ö retici ayn  kanaati

ta mamaktad r.

Kitapta yer alan tablo, grafik ve emalarda renk kullan lm r. Dolay yla

kullan lmam r demek çok da do ru de ildir.  Ö reticilerin büyük ço unlu u

inceleme sonucu de il de sanki “tablo az oldu una göre renk de kullan lmam r”

gibi bir dü ünceden hareketle böyle bir sonuca ula lard r.

52) Renkler uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 22 6 50 79 1

Yüzde 28% 8% 63% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %28’i evet, %8’i k smen, %63’ü hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

uygun renklerde haz rlanmad  dü ünmektedir. Di er yandan belli bir grup

retici ise kullan lan renklerin uygun oldu u yönünde görü  belirtmi tir.

Bizim kanaatimiz de renklerin daha farkl  kullan larak dikkat çekicili in

önplanda tutulmas n daha do ru bir tercih olaca  yönündedir. Bu ba lamda

olumsuz görü  belirten ö reticilerin görü ünü daha isabetli bulmaktay z.
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53) Çizgilerin kal nl  yaz  ile ayn  karakterde mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 19 2 56 77 3

Yüzde 24% 2% 70% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %24’ü evet, %2’si k smen, %70’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u tablo, grafik ve emalarda

kullan lan çizgilerin kal nl n yaz  ile ayn  karakterde olmad  dü ünmektedir.

Belli bir grup ö retici ise ayn  fikre kat lmamaktad r.

Kitap ba tan sona incelendi inde kullan lan çizgilerin yaz  ile ayn  karakterde

oldu u rahatl kla görülecektir. Kanaatimiz o ki tablo konusunda ö reticiler olumsuz

dü ündükleri için bunu tablo, grafik ve emalarla ilgili bütün sorulara genelleyerek

olumsuz cevaplar vermi lerdir.

54) Aç k, net ve anla r nitelikte mi?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 38 2 38 79 1

Yüzde 48% 3% 48% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %48’i evet, %3’ü k smen, %48’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin yar ya yak  tablo, grafik ve emalar n aç k, net

ve anla r oldu unu di er yandan yakla k olarak di er yar  ise ilgili görsellerin

anla rl nda problemler oldu unu dü ünmektedir.

Tablo, grafik ve emalar n anla rl nda bir sorun olmad  dü ünüyoruz.

Nihayetinde anla rl n art lmas  için kullan lan bir ögenin konuyu

zorla rabilece i bir vak a ise de burada böyle bir durum söz konusu de ildir.
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55) Tasar mda bir bütünlük var m ?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 30 7 36 73 7

Yüzde 37% 9% 45% 91% 9%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %37’si evet, %9’u k smen, %45’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %9’u ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u tablo, grafik ve emalar n

tasar nda bir bütünlük olmad  yönünde kanaat belirtmi lerdir. Tasar mda

bütünlük olmad  söyleyen ö reticilere yak n say da da tablo, grafik ve emalar n

tasar nda bütünlük oldu unu dü ünenler yer almaktad r.

Bizce de bir bütün olarak bak ld nda kitap tasar m yönünden eksiklik

ta mamaktad r. Yukar da da belirtti imiz gibi ö reticilerin genellemeler yaparak

sorulara cevaplar verdiklerini dü ünerek kurunun yan nda ya n da yand

dü ünmekteyiz.

TABLO, GRAF K VE EMALARLA LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 28 4 45 77 3

Yüzde 35% 5% 56% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %35’i evet, %5’i k smen, %56’s  hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %4’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

Kitap; tablo, grafik ve emalar yönünden son derece eksiktir. Bu nedenle

bölümün sorular na verilen cevaplar bu do rultuda ekillenmi , sorulara resimlerle

ilgili sorularda oldu u gibi genelleme mant yla yakla lm r.

 Konularla ilgili ilgi çekici tablolar n olmas  hem ö renciyi hem de dersi

anlatan ö reticiyi memnun eder. Ö rencilerin konuyu daha iyi anlamas na yard mc

olurken ö reticilere de dersi daha rahat anlatma kolayl  sa lar. Fakat kitapta tablo,
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grafik ve emalara yer verilmemi tir bu nedenle ö reticiler bu konuda kitab  yetersiz

bulmu tur. Yeterli bulan %35’lik k m ise yüzyüze yap lan görü melerden edinilen

bilgiye göre; daha önce ders kitab  olarak kullan lan ‘Temel Dini Bilgiler’ kitab na

yasla bu sonuca vard klar  söylemi lerdir.

2.5. K TABIN TÜRÜ LE LG NCELEME SORULARI

56) Kitap ö retmen çal malar na uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 30 46 2 78 2

Yüzde 38% 57% 3% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %38’i evet, %57’si k smen, %3’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ders kitab n ö retmen

çal malar na uygun oldu unu/olabilece ini dü ünmektedir. Çok az say da ö retici

ise ö retmen çal malar na uygun olmad  kanaatini ta maktad r.

Kitab n etkinlikler k sm  bize göre oldukça zay ft r bu yüzden ö retmen

çal malar na çok da uygun olmad  söyleyebiliriz. Ö renciden çok ö reticinin ön

planda oldu u dolay yla düz bir anlat n yöntem ve teknik olarak benimsendi i bir

anlay a uygun bir kitap haz rlanm r. Bu yönü kitab n en önemli eksiklerinden

biridir diye dü ünmekteyiz. Ö reticilerin ço unlu u düz anlat  tercih ettikleri için

kanaatimizce onlar için çok da problem olu turacak bir durum söz konusu de ildir.

Sonuç da buna göre ekillenmi tir.

57) Kitap s fta ders i lemeye uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 16 1 78 2

Yüzde 76% 20% 1% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %20’si k smen, %1’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ilgili kitab n s fta ders

lemeye uygun oldu u kanaatindedir. Çok az say da ö retici ise ayn  görü e

kat lmamaktad r.

Kitap bizce de s fta ders i lemeye uygundur ama fazlaca eksik

bar nd rmaktad r. Çünkü kitaba hakim olan mant ktan hareketle ö renci sadece

dinleyici olarak görev almakta çok az etkinlikle derse birebir kat labilmektedir. Bir

di er ifadeyle kitap al ld k bir metotla ders i lemeye yönelik haz rlanm r.

58) Kitap ö rencilerin bireysel çal malar na uygun mu?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 18 58 3 80 0

Yüzde 23% 73% 4% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %23’ü evet, %73’ü k smen, %4’ü hay r cevab

vermi tir. Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ders kitab n

rencilerin bireysel çal malar na k smen de olsa uygun oldu u kanaatindedir. Di er

yandan çok az say da ö retici ise kitab n bireysel çal malara uygun olmad

yönünde kanaat ta maktad r.

Bizim kanaatimiz de kitab n sadece okuma yönüyle bireysel çal malara uygun

oldu u yönündedir. Bununla birlikte bireysel çal man n ilmihal okumaktan çok da

farkl  olmayaca  gözden uzak tutulmamal r.

TABIN TÜRÜ LE LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 36 41 2 79 1

Yüzde 45% 51% 3% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%
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Toplamda bu bölüme ö reticilerin %45’i evet, %51’i k smen, %3’ü hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %1’i bu bölüme cevap vermemi tir.

Düz anlat n tercih edilmi  olmas  ve derse ö renciyi aktif olarak katmamas

yönüyle kitap ba ar  olmamakla birlikte; kullan lan anlat m yönteminden dolay

reticilerin kullan  kolayla rmaktad r. Bu nedenle ö renci aç ndan eksiklik

bar nd rmas na ra men ö reticilerin kullan  kolayla rd  için bölümle ilgili

rakamlar olumlu ç km r.

2.6. ÜN TE BA LARINDA YER ALMASI GEREKEN Ö ELERLE

LG NCELEME SORULARI

59) Ünitenin ba nda konular aç k ve sistematik olarak verilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 8 2 80 0

Yüzde 87% 10% 3% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %87’si evet, %10’u k smen, %3’ü hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ünite ba nda konular n aç k

ve sistematik olarak verildi ini dü ünmektedir. Di er yandan çok az say da ö retici

ayn  kanaati ta mamaktad r.

Kitap incelendi inde her ünitenin ba lang nda “ünite hakk nda”, ”ö renme

hedefleri”, “üniteyi çal rken” gibi ba klar alt nda ö rencinin üniteye haz rl k

yapmas  beklenmektedir. Bu yönüyle ünitenin ba nda konular n aç k ve sistematik

olarak verildi i rahatl kla söylenebilir.
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60) Ünitenin amaçlar  verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 51 21 2 74 6

Yüzde 64% 26% 2% 92% 8%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %64’ü evet, %26’s  k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %8’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ünitenin ba lang ç k sm nda

ünitenin amaçlar n verildi ini dü ünürken çok az say da ö retici ünite amaçlar n

verilmedi ini belirtmektedir.

Yukar da da de indi imiz üzere her ünitenin ba lang nda üniteyle ilgili

bilgiler yer almaktad r. Bu yönüyle ünitenin amaçlar  da belirtilmektedir. Çok az da

olsa ö reticilerin olumsuz cevap vermesini ise kitab n tam anlam yla

incelenmedi iyle aç klayabiliriz.

61) Ünitenin amaçlar , ö rencinin ünite sonunda gösterece i

davran lar olarak ifade edilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 74 5 1 79 1

Yüzde 92% 6% 1% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %92’si evet, %6’s  k smen, %1’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ünitenin amaçlar ,

rencinin ünite sonunda gösterece i davran lar olarak ifade edildi ini

dü ünmektedir. Çok az say da ö retici ise bu kanaati payla mamaktad r.

Her ünitenin ba lang nda yer alan “ö renme hedefleri” k sm nda ö rencinin

ünite i lendikten sonra neler kazanaca  maddeler halinde belirtilmektedir.

Dolay yla konuyla ilgili olumsuz görü  belirtilmesi çok da yerinde bir tutum

olmam r.
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62) Ünitenin haz rl k çal malar  verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 47 28 2 77 3

Yüzde 59% 35% 2% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %59’u evet, %35’i k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ünitenin ba lang nda ünite

haz rl k çal malar  verildi ini belirtirken çok az say da ö retici haz rl k

çal malar n verilmedi i kanaatindedir.

Kitapta her ünite ba lang nda “üniteyi çal rken” k sm nda verilecek olan

konulara haz rl k mahiyetinde ö rencilerden baz  isteklerde bulunulmaktad r. Bu

yönüyle haz rl k çal malar  verilmi tir. Çok az say da ö reticinin olumsuz görü

belirtmesi ise bizde dikkatlice incelememekten kaynakland  kanaati

olu turmaktad r.

63) Haz rl k çal malar  ünitenin konular n ö renilmesi için gerekli

olan haz r bulunu lu u sa layacak nitelikte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 17 1 78 2

Yüzde 76% 21% 1% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %21’i k smen, %1’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u haz rl k çal malar n haz r

bulunu lu u sa layacak nitelikte oldu unu belirtmektedir. Çok az say da ö retici ise

aksini  dü ünmektedir.

Genel olarak kitapta “üniteyi çal rken” k sm nda baz  ünitelerde 4 baz lar nda

ise 5 maddeyle ö renciler konuya haz rlanmak istenmektedir. Bu maddeler

incelendi inde kanaatimiz o ki hem nicelik hem de nitelik aç ndan yeterli
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görünmektedir. Bu ba lamda ö reticilerin büyük ço unlu unun fikrine

kat lmaktay z.

64) lgiyi sa lamaya yönelik haz rl k çal malar  var m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 69 3 3 75 5

Yüzde 86% 4% 4% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %86’s  evet, %4’ü k smen, %4’ü hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %6’s  ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u haz rl k çal malar n ilgi

çekici oldu unu dü ünmektedir. Di er yandan çok az say da ö retici ise haz rl k

çal malar n ilgi çekici olmad  kanaatindedir.

Bizce de her ünitedeki olmasa da genel olarak “üniteyi çal rken” bölümleri

yeterince ilgi olu turacak bir özelli e sahiptir. Ö reticilerin bir k sm n olumsuz

görü  belirtmesi daha nitelikli bir haz rl k çal mas  iste inden kaynaklan yor olabilir.

65) htiyac  fark ettirecek haz rl k çal malar  var m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 10 11 79 1

Yüzde 73% 12% 14% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %73’ü evet, %12’si k smen, %14’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u haz rl k çal malar n ihtiyaç

hissettirece ini dü ünmektedir. Di er yandan belli say da ö retici ise ihtiyac  fark

ettirecek haz rl k çal malar n olmad  kanaatindedir.

Haz rl k çal malar n genel itibariyle nitelikli oldu unu dü ünmekteyiz. Belli

say da ö reticinin olumsuz görü  belirtmesi daha iyisi olabilirdi mant ndan

hareketle belirtilmi  olabilir dü üncesindeyiz. Nihayetinde haz rl k çal malar
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konunun bütününü kapsay , ilgi çekici, ihtiyac  fark ettirecek özelliklere sahiptir

diye dü ünmekteyiz.

66) Temel kelime ve kavramlar ile ilgili haz rl k çal malar  var

r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 55 17 5 77 3

Yüzde 69% 21% 6% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %69’u evet, %21’i k smen, %6’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u temel kavramlarla ilgili

haz rl k çal malar n var oldu unu dü ünürken çok az say da ö retici aksi kanaati

ta maktad r.

“Üniteyi çal rken” k mlar  incelendi inde genel olarak burada temel kelime

ya da kavramlarla ilgili de il de konunun bütünlü üne yönelik çal malar yer

almaktad r. Dolay yla ö reticiler genel olarak haz rl k çal malar  be endikleri

için genelleme yaparak temel kelime ve kavramlarla da ilgili çal malar vard r diye

görü  belirtmi lerdir kanaatindeyiz.

67) Varsa, di er derslerle ö renilmi  olanlarla ili kilendirmeyi

sa layacak haz rl k çal malar  var m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 46 10 18 74 6

Yüzde 58% 12% 23% 93% 7%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %58’i evet, %12’si k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %7’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u di er derslerde ö renilmi  olanlarla

ili kilendirmeyi sa layacak haz rl k çal malar  oldu unu dü ünmektedir. Di er
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yandan belli say da ö retici bunun aksini iddia etmektedir.

Her ünitede olmasa da baz  ünite konular  di er derslerle ilgili bilgiler

bar nd rmaktad r. Birebir ders ismi orada belirtilmese de içerik olarak ili kilendirme

söz konusudur ve bu yönüyle haz rl k çal malar eklen olmasa da nitelik olarak

di er derslerle ili kilendirilmektedir. Belli oranda ö reticinin olumsuz görü

belirtmesi ise kanaatimizce eklen bunun belirtilmemesiyle irtibatl r.

68) Varsa, önceki ünite veya s flarda ö renilenlerle ili kilendirme

sa layacak haz rl k çal malar  var m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 59 11 5 75 5

Yüzde 74% 14% 6% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %74’ü evet, %14’ü k smen, %6’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %6’s  ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u önceki ünite veya s flarda

renilenlerle ili kilendirme sa layacak haz rl k çal malar  oldu unu

dü ünmektedir. Çok az say da ö retici ise geçmi  ö renilenlerle ili kilendirme

sa layacak haz rl k çal malar  olmad  kanaatindedir.

Yukar da da de indi imiz üzere eklen bu tür haz rl k çal malar  yoktur fakat

içerik olarak dü ünüldü ünde bunun sa land  rahatl kla görülebilir. Gerek

ilkö retim döneminde görülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle gerek de

Kurs kitaplar ndaki sonraki ünitelerde ilk ünitelerle ilgili ba lant lar kurulabilecek

haz rl k çal malar n var oldu unu söyleyebiliriz. Yukar daki anket sorular yla ilgili

dü üncemiz  burada  da  geçerlidir.  öyle  ki  ö reticilerin  az  da  olsa  çok  az  bir  k sm

ekil olarak veya özellikle belirtilmedi i için ya da kitab n bu bölümlerinin çok da

incelenmedi i için olumsuz görü  belirtmi tir kan nday z.
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69) Ünite ba lar nda ön testlere yer verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 74 2 2 77 3

Yüzde 92% 2% 2% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %92’si evet, %2’si k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ünite ba lar nda ön testlere

yer verildi ini belirtmektedir. Di er yandan çok az say da ö retici ön testlere yer

verilmedi ini dü ünmektedir.

Ünite ba lang çlar na bak ld nda hiçbir ünitede ön testlere yer verilmedi i

gözlemlenebilir. Bu yönüyle kitab n ön testler yönünden eksik oldu unu

söyleyebiliriz. Muhtemelen ö reticiler konu aralar nda yer alan geneli “ara z”

eklinde biten soru cümlelerini ön test olarak dü ünmü ler ve bu sebeple büyük

ço unluk olumlu görü  belirtmi tir. O zaman bundan sonra ön test kavram ndan

bahsedildi inde konular n ba lang nda ya da aralarda bulunan sorular  ön test

olarak dü ünebiliriz.

70) Ön testler amaçlarla ve hedef davran larla uyumlu mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 13 8 77 3

Yüzde 70% 16% 10% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %16’s  k smen, %10’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ön testlerin amaçlarla ve

hedef davran larla uyumlu oldu unu dü ünmektedir. Az say da ö retici ise uyum

problemi oldu unu dü ünmektedir.

Bizim kanaatimiz de konu ba lar nda ya da konu aralar nda yer alan soru

metinlerinin genellikle konuyla ilgili ayet ya da hadis bulunmas  ya da bu konuyla
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ilgili ilmihallere ö rencilerin yönlendirilmesi eklindedir. Ayr ca her konunun

ba lang nda ya da konu aralar nda da sorular yer almamaktad r. Bu bak mdan bu tür

sorular n yeterli olmad  kanaatindeyiz. Ö reticilerin büyük ço unlu unun olumlu

görü  belirtmesine ra men bu hususta eksikler oldu unu özellikle belirtmek isteriz.

71) Ön testler ölçme ve de erlendirme ilkelerine uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 18 6 77 3

Yüzde 67% 22% 7% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %67’si evet, %22’si k smen, %7’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ön testlerin ölçme ve

de erlendirme ilkelerine uygunlu u konusunda olumlu dü ünürken çok az say da

retici ölçme ve de erlendirme ilkelerine uygun olmad  dü ünmektedir.

Yukar da da belirtti imiz üzere konu ba klar nda ya da konu aralar nda yer

alan sorular n ölçme ve de erlendirme ilkelerine çok da uygun olmad

kanaatindeyiz çünkü bu sorular a rl kl  olarak “ara z” kal nda, ö rencileri

dü ünmeye sevk ettirme hususunda yeterli olmayan klasik sorulard r diye

dü ünmekteyiz. Anketin bu bölümüyle ilgili ö reticilerin büyük ço unlu unun

olumlu görü  belirtmesi kanaatimizce haz rl k çal malar yla ilgili be enilerin

genellenerek bütün -bu alanla ilgili sorularla k tl  olarak- sorulara yans lmas ndan

ibarettir.

ÜN TE BA LARINDA YER ALMASI GEREKEN Ö ELERLE LG

NCELEME SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 59 12 6 77 3

Yüzde 74% 15% 8% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%
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Toplamda bu bölüme ö reticilerin %74’ü evet, %15’i k smen, %8’i hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %4’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

Ünite ba lar nda yer almas  gereken ö elerle ilgili inceleme sorular ndan ç kan

sonuçlara göre kitap bu yönden büyük ço unlu a göre ba ar  bulunmu tur.

Kitap incelendi inde her ünitenin ba nda yer alan ‘ünite hakk nda’, ‘ö renme

hedefleri’ ve ‘üniteyi çal rken’ bölümleri kitab  ünite ba lar nda yer almas  gereken

elerle ilgili, oldukça ba ar  k lm r. Fakat ön testlere yer verilmemi  olmas

kitab n eksiklikleri aras nda yerini alm r.

2.7. D L VE MLA KURALLARIYLA LG NCELEME SORULARI

72) Kelime, terim ve deyimlerin yaz nda Türk Dil Kurumu

ilkelerine uyulmu  mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 24 5 51 80 0

Yüzde 30% 6% 64% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %30’u evet, %6’s  k smen, %64’ü hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u yaz m kurallar na dikkat

edilmedi ini dü ünürken belli say da ö retici Türk Dil Kurumu ilkelerine uygun bir

yaz m kullan ld  kanaatindedir.

Kitapta konular n gere i olarak Arapça’dan fazlas yla kelime kullan  söz

konusudur. Sadece inceltme i aretlerinin ve ayraçlar n kullan  itibariyle bile

kullan lan kelime ve kavramlar Türk Dil Kurumu ilkelerine uymamaktad r. Ayr ca

kaynakçaya bak ld nda Terimler Sözlü ü ya da mla K lavuzu kullan lmad

görülecektir. Belli oranda ö reticinin olumlu görü  belirtmesi kanaatimizce bu gibi

hususlar n çok da göz önünde bulundurulmadan kelimelerin yanl  yaz p

yaz lmamas yla s rl  kalm r görü ündeyiz. Bir di er ihtimal bu husus dikkat

edilmedi i sürece çok da göze çarpacak bir özellik arz etmedi i için olumlu görü

belirten ö reticiler olmu tur.



71

73) Kelime, terim ve deyimler anlamlar na uygun biçimde kullan lm

r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 34 2 38 73 7

Yüzde 42% 2% 47% 91% 9%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %42’si evet, %2’si k smen, %47’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %9’u ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kelime, terim ve deyimlerin

anlamlar na uygun biçimde kullan lmad  savunurken bu görü  say na yak n

retici ise uygun oldu u görü ündedir.

mla ya da yaz m k lavuzu d nda dü ünüldü ünde kelime, terim ya da

deyimlerin kullan nda anlam kaymas na sebep olabilecek hususlar söz konusu

de ildir. Bu ba lamda yar ya yak n ö reticinin kelime, terim veya deyimlerin

anlamlar na uygun olmad  belirtmesi kanaatimizce inceleme sonucu de il de

genelleme hatas yla var lan bir sonuçtur.

74) Noktalama i aretleri do ru kullan lm  m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 8 11 78 2

Yüzde 73% 10% 14% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %73’ü evet, %10’u k smen, %14’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u noktalama i aretlerinin do ru

kullan ld  belirtmi lerdir. Belli say da ö retici ise noktalaman n do ru

yap lmad  dü ünmektedir.

Kitap ba tan sona incelendi inde noktalama yönünden problemin birkaç istisna

nda neredeyse olmad  kan nday z. Bu yönüyle ö reticilerin büyük ço unluna

kat lmaktay z. Olumsuz dü ünen ö reticilerin ise yine genelleme mant yla hareket
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ettiklerini tahmin etmekteyiz.

75) Gerekti inde kelimelerin okunu lar  ve anlamlar  belirtilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 10 6 63 79 1

Yüzde 13% 7% 79% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %13’ü evet, %7’si k smen, %79’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u baz  kelimelerin okunu  ve

anlamlar n belirtilmedi ini dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise bilinmeyen

kelimelerin okunu lar n ve anlamlar n verildi i yönünde kanaat belirtmektedir.

Daha önce de belirtti imiz üzere kitab n konular  itibariyle s k s k Arapça

kelimelere yer verilmek durumunda kal nm r. Bununla birlikte birkaç tanesi

nda birçok kelimenin okunu  ya da anlam  verilmemi tir. Ayr ca burada belirtmek

gerekir ki kitab n son k sm nda bir sözlü ün yer almamas  büyük bir eksikliktir.

Genel olarak kitap ilmihallerin biraz daha özetlenmi  bir biçiminde oldu u için içinde

birçok dini terim yer almaktad r. Kurslara gelen ö rencilerin geni  bir ya

aral ndaki ö rencilerden olu tu u da göz önüne al nd nda konular n anla lmas

bak ndan s nt lar ya anaca  kestirilebilir. ( lmihallerin özetlenmi  biçimde

verilmesiyle ilgili olarak Bkz. ‘ badetim’ Ders Kitab  s. 11, ‘Farz’ konusunun

anlat .) Farz n ne demek oldu u ayetlerle desteklenerek anlat yor; Farz-  ay n,

Farz-  kifaye ve Delil’in ne demek oldu unu aç klama gere i duymadan, bu detay

ilmihal bilgileri de  ö rencilerin ara rmalar na  b rak yor.
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L VE MLA KURALLARIYLA LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 32 5 43 80 3

Yüzde 40% 6% 54% 100% 4%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %40’  evet, %6’s  k smen, %54’ü hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %4’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

Konunun din olmas  bak ndan dini terimlerin fazlas yla kullan lmas  haliyle

dil ve imla kurallar yla ilgili sorulara olumsuz cevap verilmesine neden olmu tur.

Haz rlanan kitap noktalama yönünden gayet iyiyken Türk Dil Kurumu ilkelerine

fazla özen gösterilmedi i görülmektedir. Ayr ca terimleri aç klay  bir sözlü ün

bulunmamas  kitab n eksikleri aras nda yerini alm r.

2.8. D L VE ANLATIM LE LG NCELEME SORULARI

76) Kitapta sade ve ak  bir dil kullan lm  m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 10 13 77 3

Yüzde 68% 12% 16% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %12’si k smen, %16’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta sade ve ak  bir dil

kullan ld  dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise aksini dü ünmektedir.

Yukar da da de indi imiz üzere kitap biraz ilmihal mant yla haz rland  için

maddeleme i aretleri olmasa da her paragraf genellikle bir maddeye kar k

gelmektedir. Bu yönüyle kitab n ak nda bir sorun görünmemektedir. Sadelik

konusunda ise ak ktaki kadar yla sorun olmad  söylemek yanl  olacakt r.

Çünkü biraz da mecburiyetten kaynaklanan din dilinin kullan  sadeli i bozmu tur
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kanaatindeyiz. Bu ba lamda belli orandaki ö reticilerin de sadelikle ilgili sorunlar

oldu u için olumsuz görü  belirtti ini söyleyebiliriz.

77) Anla r kelime ve terimlerin kullan lmas na özen gösterilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 50 8 18 77 3

Yüzde 63% 10% 23% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %63’ü evet, %10’u k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta anla r kelime ve

terimlerin kullan ld  kanaatindeyken belli say da ö retici bu konuda özen

gösterilmedi i dü üncesindedir.

Yukar da da belirtti imiz üzere din dilinin kullan lmas  baz  kavramlar n tam

olarak Türkçe’de kar n yer almamas  ya da kar layamamas , anla rl

etkilemektedir. Bu belki dipnot eklinde ya da o sayfan n kenar nda kelime ya da

terimlerin kar klar  verilerek bunlar mümkün olmazsa en az ndan kitab n en

arkas na bir sözlük konularak a labilirdi. Bu belirtti imiz hususlar yap lmad  için

anla rl k konusunda çok olmasa da baz  sorunlar n ç kmas  kaç lmazd r. Bu

yönüyle kitap ö renci merkezli haz rlanmam r. Belli oranda ö reticinin olumsuz

görü  belirtmesi de kanaatimizce bundan kaynaklanmaktad r.

78) Ba ka dillerden gelen dini kelimelerin aç klamalar  verilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 63 10 4 77 3

Yüzde 79% 12% 5% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %79’u evet, %12’si k smen, %5’i hay r cevab
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vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ba ka dillerden gelen

kelimelerin aç klamalar n var oldu unu belirtmektedir. Di er yandan çok az say da

retici kelimelerle ilgili aç klamalar n olmad  belirtmektedir.

Örne in kitapta “infak”, “haslet”, “fütüvvet” gibi kelimeler kullan lmakta fakat

bunlar n aç klamalar  yap lmamaktad r. Genelde iyimser kanaat hakim oldu u için

çok az bir ö retici konuya ele tirel yakla makta ve olmayan hususlar var gibi

cevaplanmaktad r görü ündeyiz. Bir di er ifadeyle ö reticilerde kitap genel olarak

be eniliyorsa dini kelimelerin aç klanmas  çok da önemli bir husus de ildir gibi bir

görü  hakimdir.

79) slam Dinine ait temel kavramlar verilip, aç klanm  m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 66 9 3 78 2

Yüzde 83% 11% 4% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %83’ü evet, %11’i k smen, %4’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u slam Dinine ait temel

kavramlar verilip aç kland  belirtirken çok az say da ö retici ilgili aç klamalar n

olmad  dü ünmektedir.

Kitab n genelinde ilmihal mant  hakim oldu u için tan mlamalardan ziyade

aç klamalar fazlaca yer almaktad r. Kitapta örne in “Temizlik nedir?” sorusuna

cevap yoktur ama temizlik çe itlerinden bahsedilmektedir. Olumsuz görü  belirten

reticileri de bu ba lamda de erlendirmek gerekir kanaatindeyiz.

80) Cümlelerdeki kelime say lar  s f seviyesine uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 38 13 28 78 2

Yüzde 47% 16% 35% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %47’si evet, %16’s  k smen, %35’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u cümlelerdeki kelime say lar n s f

seviyesine uygun oldu unu dü ünürken bu orana yak n say da ö retici ise aksini

dü ünmektedir.

Kitapta kullan lan cümleler genel olarak çok uzun verilmemi tir dolay yla

kelime say  çok fazla de ildir. Bu ba lamda ö renci seviyesine uygun oldu unu

dü ünmekteyiz. Ö reticilerin olumsuz görü  belirtmelerini ise ba laçl  cümlelerin

fazlal yla ve genelleme hatas yla aç klayabiliriz.

81) Cümlelerdeki dizili , Türkçe söz dizimine uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 8 10 78 2

Yüzde 76% 10% 12% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %10’u k smen, %12’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitaptaki cümle dizili inin

Türkçe söz dizimine uygun oldu u yönünde görü  belirtmi tir. Di er yandan belli

say da ö retici ise cümlelerin Türkçe söz dizimine uygun olmad  kanaatindedir.

Türkçe söz diziminde özne ba ta yüklem sonda arada da di er ögeler yer

almaktad r. Bu göz önüne al nd nda kitaptaki cümlelerin Türkçe söz dizimine

uygun oldu u görülecektir. Bu say da ö reticinin olumsuz görü  belirtmesi

cümlelerin içindeki al nt lardan –ayet ve hadis gibi- kaynaklanabilir görü ündeyiz.

Nihayetinde al nt  yap ld nda cümle uzamakta özne ile yüklem aras na birçok ö e

girmektedir.
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82) Anlat m uygun cümle türleri ile zenginle tirilebilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 55 5 18 78 2

Yüzde 69% 6% 23% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %69’u evet, %6’s  k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u anlat n uygun cümle türleri

ile zenginle tirildi i kanaatindedir. Belli say da ö retici ayn  kanaatte de ildir.

Kitab n metin k sm nda ak k ve anla rl k ba lam nda fazla bir problem

olmad  kanaatindeyiz. Dolay yla konuyla ilgili olumsuz görü  belirtilmesi çok da

objektif de ildir diyebiliriz.

83) Konular n anlat nda kullan lan cümleler, konular, amaçlar ve

hedef davran lar ile uyumlu mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 66 5 6 76 4

Yüzde 82% 6% 7% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %82’si evet, %6’s  k smen, %7’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u anlat mda kullan lan

cümlelerin; konular, amaçlar ve hedef davran lar ile uyumlu oldu u

dü üncesindedir. Çok az say da ö retici ise uyum problemleri oldu u kanaatindedir.

Ünite ba klar nda gerek üniteyi tan rken gerek de üniteye haz rl k

çal malar nda kullan lan cümleler konular n anlat  esnas nda kar k bulmaktad r

diye dü ünmekteyiz. Bir di er ifadeyle ünite ba lang nda yer alan k mlarla

konularda geçen hususlar birebir uyumludur. Bu da kullan lan cümlelerden

kaynaklanmaktad r denebilir.
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84) Kullan lan dil ö rencinin geldi i sosyal çevrede kullan lan dile

uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 48 4 26 78 2

Yüzde 60% 5% 32% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %60’  evet, %5’i k smen, %32’si hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta kullan lan dilin

rencilerin geldi i sosyal çevrede kullan lan dile uygun oldu u görü ündedir. Belli

say da ö retici ise uygunluk konusunda olumsuz dü ünmektedir.

Belli istisnalar  olmakla birlikte biz de kullan lan dilin ö rencilerin geldi i

sosyal çevrede kullan lan dilden çok farkl  olmad  dü ünmekteyiz. Ö reticilerin

belli bir k sm n ayn  görü ü payla mamas n nedeni kanaatimizce “fütüvvet”,

“haslet” gibi kelimelerin kullan lmas yla ba lant r. Nihayetinde kitap tamam yla

konu ma diline uygun bir formatta yaz lamazd . Bu yönüyle olumsuz görü  belirten

reticilerin konu ma diliyle yaz  dilinin fark ndal na sahip olmad klar

dü ünmekteyiz.

85) Paragraflar uygun ekilde düzenlenmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 59 6 14 79 1

Yüzde 74% 8% 17% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %74’ü evet, %8’i k smen, %17’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u paragraflar n uygun ekilde

düzenlendi ini belirtmektedir. Di er yandan belli say da ö retici ise uygun bir

düzenleme yap lmad  kanaatindedir.

Gerek ayet ve hadislerin verilmesinde gerek de konular n aç klamalar nda
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paragraflar n birbirinden rahatl kla ay rt edilebilecek ekilde verildi ini

dü ünmekteyiz. Muhtemelen olumsuz görü  belirten ö reticiler paragraf ba lar n

di er cümlelerden daha içeride ba lamamas ndan hareketle böyle bir kanaat

belirtmi lerdir.

86) Her paragraf bir bütün müdür?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 0 10 79 1

Yüzde 87% 0% 12% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %87’si evet, %12’si hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u her paragraf n bütünlü ünü

korudu unu dü ünürken belli say da ö retici bu konuda olumsuz dü ünmektedir.

Daha önce de belirtti imiz gibi konular n aç klamalar  sanki madde i aretleri

olmad  halde maddeler halinde aç klan yormu  gibi verilmi tir. Bu ba lamda bir

konu bitmeden bir di er ifadeyle bir madde konusu bitirilmeden di erine

geçilmemi tir. Dolay yla paragraflarda bütünlü ün esas oldu u kan nday z.

87) Paragraflar aras ndaki geçi ler uygun mudur?

Evet smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 11 10 78 2

Yüzde 70% 14% 13% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %14’ü k smen, %13’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u paragraflar aras ndaki

geçi lerin uygun oldu unu belli say da ö retici ise uygun olmad  dü ünmektedir.

Genel itibariyle paragraflar aras ndaki geçi lerde sorun olmad  söylenebilir.

öyle ki konu okunurken buraya nereden geçildi gibi bir intiba olu turmamaktad r.
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Di er yandan madde i aretleri olmasa da yaz da kullan lan maddeleme mant ,

paragraflar aras  geçi lerin uyumu aç ndan problem olu turmamaktad r. Bu yönüyle

reticilerin büyük ço unlu unun görü üne kat lmaktay z.

88) Anlat m ö rencinin seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlar na uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 7 18 80 0

Yüzde 68% 9% 23% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %9’u k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitaptaki anlat n ö renci

seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlar na uygun oldu unu belirtmektedir. Di er yandan belli

say da ö retici bu konuda ayn  fikri payla mamaktad r.

Kanaatimiz o ki kitapta hakim olan ilmihallerin özeti mahiyetindeki anlat m,

renci seviyesine ve ihtiyaçlar na uygun olsa bile ilgilerine çok hitap etmemektedir.

Bir di er ifadeyle kitab n anlat nda eksiklik olmasa da albeni de yoktur. Kitap

sanki ilmihallerin biraz basitle tirilmesi, renklendirilmesi, ünite mant yla

anlat lmas  gibi hususlarla de tirilmeye çal lm r. Oysaki geni  bir ya

aral ndaki ö renci kitlesine hitap edecek bir kitab n anlat m olarak da farkl  olmas

gerekir diye dü ünmekteyiz. Bu yönüyle olumsuz görü  belirten ö reticilerin daha

objektif bir görü  belirttikleri dü üncesindeyiz. ( Geni  ya  aral ndan kast z;

ankete kat lan kurslarda 15-16 ya nda genç k zlar da mevcut, 40-50-60 ve hatta 70

ya nda bayanlar da mevcut.) Ayr ca ilmihallerin özeti mahiyetindeki anlat m için

bak z sayfa 35-36 abdestin anlat .)
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L VE ANLATIM LE LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 62 8 8 78 2

Yüzde 78% 10% 10% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %66’s  evet, %13’ü k smen, %15’i hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %6’s  bu bölüme cevap vermemi tir.

Anket sonuçlar ndan da anla laca  üzere Arapça kelimelerin kullan na

ra men bir sözlü ün olmay  dil ve anlat mla ilgili en önemli eksi i te kil

etmektedir. Bu yönüyle olumsuz görü  belirten ö reticilerin de böyle bir tercihte

bulunmalar n as l nedeni budur. Bu eksikli ine ra men ders kitab n anlat n

ak , ö renci seviyesine uygunlu u, cümle dizili i ve paragraflar aras  geçi lerin

uygunlu u gibi hususlarda ö reticiler taraf ndan da be enildi i görülmektedir.

2.9. ANLATIMDA ÖRNEKLERLE LG NCELEME SORULARI

89) Konular n anlat nda yeterli örnek verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 51 10 18 79 1

Yüzde 64% 13% 22% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %64’ü evet, %13’ü k smen, %22’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u konular n anlat nda yeterli

örnek verildi i kanaatindedir. Bununla birlikte belli say da ö retici yeterli örneklerle

konular n desteklenmedi ini savunmaktad r.

Bizim görü ümüz de konu anlat nda yeterli say da örnek verilmedi i

yönündedir. Ders kitab  olarak haz rlanan bir kitab n kanaatimizce daha fazla örnek

bar nd rmas  gerekirdi. Soyut kavramlar n somutla mas , yanl  anla labilecek teorik
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bilgilerin prati e dökülmesinde daha az sorunla kar la mak ve en önemlisi kolayca

renmek ve kal n sa lanabilmesi gibi birçok kazan m nedeniyle örneklere

fazlas yla yer verilmeliydi. Örne in zekat konusu anlat rken tablolardan yararlan lsa

sonras nda gelir ve gideri belirtilen birkaç ailenin zekat hesab  yap lsayd  kanaatimiz

o ki konu çok daha kolay anla labilirdi. Di er yandan neden acaba bu oranda

retici yeterli örnek verildi ini dü ünmektedir? Kanaatimizce genel olarak dini

kitaplarda özellikle ilmihallerde örnekleme az oldu u için bu ders kitab  da örnekler

aç ndan yeterli görülmektedir.

90) Örnekler konunun özellikleriyle, amaç ve davran lara uygun

mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 48 12 18 78 2

Yüzde 60% 15% 23% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %60’  evet, %15’i k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u örneklerin konunun

özellikleriyle amaç ve davran lara uygun oldu u kanaatindedir. Belli say da ö retici

ise bu fikre kat lmamaktad r.

Yukar da örneklerin az oldu unu belirtmi tik fakat verilen örnekler, konunun

özellikleriyle amaç ve davran lara uygundur dü üncesindeyiz. Örneklerle ilgili

yukar daki sorularda da oldu u gibi burada da belli say da ö retici uygun olmad

dü ünmektedir. Kanaatimizce burada da ö reticiler genelleme yaparak olumsuz görü

belirtmi lerdir.

91) Örnekler ö rencinin ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 46 18 13 78 2

Yüzde 58% 23% 16% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %58’i evet, %23’ü k smen, %16’s  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u örneklerin ö rencilerin ilgi,

ihtiyaç ve seviyelerine uygun oldu unu dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise

bunun aksini savunmaktad r.

Biz de örneklerin ö rencilerin seviyelerine uygun olsa bile ilgi ve ihtiyaçlar na

uygun olmad  dü ünmekteyiz. öyle ki bu duruma az örnek verilmesinin yan  s ra

günlük hayattan de il de biraz daha kitabi örnekler verilmesi neden olmu tur.

Örnekler konusunda daha öncekilerde oldu u gibi burada da görü ler birbirine

yak nd r.

92) Örnekler ö rencinin günlük hayat ndan seçilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 42 13 24 78 2

Yüzde 52% 16% 30% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %52’si evet, %16’s  k smen, %30’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u örneklerin ö rencilerin günlük

hayat ndan seçilmi  oldu u kanaatindeyken belli say da ö retici ayn  görü te de ildir.

Bizim kanaatimiz de örneklerin günlük hayattan seçilmedi i yönündedir. Genel

olarak verilen örnekler ilmihallerde verilen örneklere benzemektedir. Belli oranda

reticinin bu kanaatte olmas  örneklerin yeterli olmay yla ilgili olsa gerektir.

93) Örnekler i levsel midir ve i levleri belirgin midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 44 12 22 78 2

Yüzde 55% 15% 28% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %55’i evet, %15’i k smen, %28’i hay r cevab
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vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u örneklerin i levsel oldu unu ayr ca

levlerinin de belirgin oldu unu dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise örneklerin

levselli i konusunda olumsuz dü ünmektedir.

ayet daha fazla örnek verilseydi i levsellik kanaatimizce ön planda olurdu.

Kitapta yer alan örnekler incelendi inde ise çok da i levsel olmad klar  söylenebilir.

öyle ki örnekler genel olarak konular n aç klanmas  için verilmi  fakat çok basit

tutulmu lard r.

ANLATIMDA ÖRNEKLERLE LG NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 46 13 19 78 2

Yüzde 58% 16% 24% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %58’i evet, %16’s  k smen, %24’ü hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %2’si bu bölüme cevap vermemi tir.

Anket sorular na cevap veren ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta yer verilen

örnekleri yeterli bulmu tur. Fakat kanaatimiz o ki; anlat mda örneklere daha fazla yer

verilerek anlat m güçlendirilebilirdi. Ö reticilerle yap lan görü melerden edindi imiz

bilgilere göre bu bölümün sorular  ö reticiler taraf ndan, örneklerle ilgili, var olan

yeterli görme mant yla cevaplanm r.

2. 10. STRATEJ , YÖNTEM VE TEKN KLERLE LG NCELEME

SORULARI
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94) Konular n i leni inde, çe itli uygun ö retim strateji, yöntem ve

tekniklerini kullanmaya sevk edecek veya mümkün k lacak anlat m özellikleri

var r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 32 45 3 80 0

Yüzde 40% 56% 4% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %40’  evet, %56’s  k smen, %4’ü hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u konular n i leni inde anlat m

özelliklerinin çe itli ö retim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanmaya k smen de

olsa sevk edecek özelliklere sahip oldu u kanaatindedir. Çok az say da ö retici ise

konuya olumsuz yakla maktad r.

Bizim kanaatimiz ise konular n i leni inde düz bir anlat ma ilave olarak

sorularla desteklenen bir metot farkl  ö retim strateji, yöntem ve tekniklerini

bar nd rabilecek bir durum arz etmemektedir. Kitap genel olarak ilmihal mant yla

haz rlanm , görsellik çok fazla kullan lmad  gibi en basitinden konular

maddelenerek bile aç klanmam  dolay yla düz bir anlat m tercih edilmi tir. Her ne

kadar ö reticilerin ço unlu u k smen de olsa konular n i leni inde, çe itli uygun

retim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanmaya sevk edecek veya mümkün

lacak anlat m özellikleri oldu unu dü ünse de kanaatimizce durum böyle de ildir.

Pekala neden böyle bir kanaat ta maktad r ö reticiler? Kanaatimiz dini eserlerdeki

genel anlat m kitapta da yer ald  için ö reticilerin kitaba bir ders kitab  mant yla

yakla mamalar ndan kaynaklanmaktad r.
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95) Konular, çe itli ö retim strateji, yöntem ve tekniklerini

gerektirecek veya mümkün k lacak tablo, grafik, resim vb. ile takviye edilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 42 36 2 79 1

Yüzde 52% 45% 2% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %52’si evet, %45’i k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u farkl  teknik ve yöntemlerin

kullan labilece i tablo, grafik, resim vb. görsellerle takviye edildi ini dü ünmektedir.

Buna yak n say da ö retici tam olarak olmasa k smen takviyenin söz konusu

oldu unu dü ünürken çok az say da ö retici takviyenin söz konusu olmad

dü ünmektedir.

Bizim kanaatimiz ise olumsuz görü  belirten ö reticilerin daha objektif

olduklar  yönündedir. öyle ki kitab n genelinde kullan lan tablo, grafik, resim gibi

görseller bütünün içinde çok az yer tutmaktad r. Bu yönüyle kitab n en önemli

eksikliklerinden biri konular  kolayla racak, kal  art racak vb. birçok faydas

olacak görselli in kitapta çok ama çok az kullan lmas r. Kitap sanki ders kitab

de il de ilmihal özeti gibi haz rland  için bu yönüyle çe itli ö retim strateji, yöntem

ve tekniklerin kullan lamad  da ortadad r. Ö reticilerin konuya olumlu yakla mas

ise genel anlamda bu gelenek içinde yeti meleriyle aç klanabilir.

96) Anlat m tek bir yöntem veya tekni e zorlamakta m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 31 39 8 78 2

Yüzde 39% 49% 10% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %39’u evet, %49’u k smen, %10’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.
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Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u k smen de olsa anlat n tek bir

yöntem ve tekni e zorlamakta oldu unu, belli say da ö retici bunun gerçekten

zorlad  çok az say da ö retici ise anlat n tek bir yöntem ve tekni e

zorlamad  savunmaktad r.

Yukar da da belirtti imiz gibi kitapta düz bir anlat ma ilave olarak baz

konulara “ara z, ilmihalden okuyunuz gibi” etkinlikler serpi tirilmi tir. Bu

ba lamda kitab n anlat  tek bir yöntem ve tekni e zorlamaktad r görü ü daha

objektif olacakt r diye dü ünmekteyiz. Ö reticilerin yukar daki sorulara genel olarak

olumlu cevap verirken bu soruda olumsuz görü  belirtmeleri kanaatimizce sorular n

çok da dikkatle cevapland lmad yla ilgili olabilir.

STRATEJ , YÖNTEM VE TEKN KLERLE LG NCELEME

SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 35 40 4 79 1

Yüzde 44% 50% 5% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %44’ü evet, %50’si k smen, %5’i hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %1’i bu bölüme cevap vermemi tir.

Strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili sorulara ö reticilerin fazla ele tirel

yakla mad klar  görülmektedir. Düz anlat n tercih edilip, farkl  yöntem ve

tekniklere ba vurulmad  görüldü ü halde bu durum ö reticileri fazla rahats z

etmemi tir. Bu durum yukar da da ifade edildi i gibi al lagelmi  anlat m tarz n

kolayl yla ilgili olabilece i gibi ö reticilerin sorulara cevap verirken gerekli

hassasiyeti göstermemeleriyle de aç klanabilir.
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2. 11. ÇER KLE LG  D ER NCELEME SORULARI

97) Kitap genel olarak Türk Milli E itiminin genel amaçlar na hizmet

etmekte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 65 13 0 78 2

Yüzde 81% 16% 0% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %81’i evet, %16’s  k smen cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n Türk Milli E itiminin

genel amaçlar na hizmet etti ini dü ünmektedir. Belli say da ö retici ise genel

amaçlara hizmet etmedi i kanaatindedir.

Kitab n Kur’an Kurslar nda okutulan bir kitap oldu u göz önünde

bulunduruldu unda genel olarak Türk Milli E itiminin genel amaçlar na uygun

oldu u söylenebilir.

98) Kitap, genel olarak ö reticilik yapt z kursun genel amaçlar na

hizmet etmekte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 38 12 30 80 0

Yüzde 48% 15% 37% 100% 0%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %48’i evet, %15’i k smen, %37’si hay r cevab

vermi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kitab n genel olarak ö reticilik

yapt klar  kursun genel amaçlar na hizmet etmektedir kanaatindeyken buna yak n

say da ö retici bu konuda olumsuz dü ünmektedir.

reticilerin muhtemelen olumsuz görü  belirtmeleri kitab  yetersiz

görmelerinden kaynaklanmamaktad r. Bunu yukar da verilen cevaplardan anlamam z
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mümkündür. Belki de ö reticilerin bir k sm n olumsuz görü  belirtmesi kitab n

ilmihal özeti olu uyla ilgilidir. Bir di er ifadeyle ö reticiler kitab n özet olmas ndan

ziyade daha geni  aç klamalar içermesini istiyor olabilirler. Bütün bunlarla birlikte

ders kitab n kurslar n genel amaçlar na uygun oldu u kan nday z.

99) Kitap, badet ö retiminin programda belirtilen amaçlar n

tamam  kapsayacak nitelikte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 68 2 6 77 3

Yüzde 85% 3% 8% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %85’i evet, %3’ü k smen, %8’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitab n ö retim program nda

belirtilen amaçlar n tamam  kapsayacak nitelikte oldu unu belirtmektedir. Çok az

say da ö retici ise program n bu nitelikte kapsay  olmad  kanaatindedir.

Genel olarak bak ld nda kitab n kapsay  hususunda bir sorun olmad

görülecektir. Kitap ö rencileri ne tamam yla bilgi bombard man na tutmakta ne de

sadece bilinenleri tekrarlamakla yetinmektedir. K saca kitap verilmesi gereken

bilgileri tam anlam yla verebilmektedir. Kitab n haz rlanmas nda takdir edilecek

hususlar n ba nda bu yer almaktad r. Ö reticilerin büyük ço unlu unun olumlu

görü  belirtmesi de bu yönüyle -kanaatimizce- objektif bir yakla md r.

100) Konular, ö renciyi ezbercilikten uzakla racak bir biçimde

lenmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 2 16 78 2

Yüzde 76% 2% 20% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %2’si k smen, %20’si hay r cevab
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vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u konular n ö renciyi

ezbercilikten uzakla racak bir biçimde i lendi ini savunurken belli say da ö retici

bunun aksini iddia etmektedir.

reticilerin bu ekilde kanaat belirtmesi ald klar  e itim, okuduklar  kitaplar,

renci profilleri gibi birçok faktörden kaynaklanmaktad r. Bu yönüyle dini

konularda en önemli metot olarak göze çarpan ezber konusuna ö reticilerin hepsinin

ayn  gözle bakmas  mümkün de ildir. Yeni ö retim anlay lar nda ve özellikle Milli

itim Bakanl n haz rlad  program ve ders kitaplar nda ö renciyi ezbercilikten

uzakla rmaya çal an bir anlay  hakimdir. Ezberin yerine az bilen fakat sahip

oldu u bilgiyi analiz ve sentez eden, uygulayabilen k sacas  yorum yapan bir ö renci

profili çizilmektedir. Maalesef bu husus yak n zamanda haz rlanmas na ra men

Diyanet leri Ba kanl n kitab nda yer almamaktad r. Sanki ö rencilerin konular

ezberlemesi ve bunu tekrar edebilmesi tek amaç gibi dü ünülmektedir. Oysaki bu

ekliyle ö renci konuyu sadece belli bir dönem içinde ö renmi  ve unutmu  olaca

için uzun vadede çok da i e yaramayacakt r.

101) rencilerin ö renmelerini kolayla racak ö elere yer verilmi

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 6 2 78 2

Yüzde 88% 8% 2% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %88’i evet, %8’i k smen, %2’si hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kitapta ö renmeyi

kolayla racak ö elere yer verildi ini dü ünmektedir. Çok az say da ö retici ise

kolayla  ögelerin olmad  dü ünmektedir.

Kitapta yer alan konular hem içerik hem de sunu  olarak çok da zor konular

de ildir. Ö rencilerin hepsinin olmasa bile ço unlu unun ilkö retime giderek din

derslerini görmü  olmas  hem de genel itibariyle kitapta yer alan konular hakk nda az
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da olsa çevresinden duymu , görmü  olmas  ö rencilerde haz r bulunu luk olarak

dü ünülebilir. Bu ba lamda ö reticilerin ö renmelerini kolayla racak hususlara

kitapta özellikle yer verilmese bile konular k smen de olsa bilindik hususlardan

olu maktad r. Ö reticiler muhtemelen bu yönü göz önünde bulundurarak böyle bir

kanaate varm  olabilirler.

102) Konular n i leni inde içerik ve kapsam göz önünde

bulundurulmu  mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 47 2 30 79 1

Yüzde 59% 2% 38% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %59’u evet, %2’si k smen, %38’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u konular n i leni inde içerik ve

kapsam n göz önünde bulunduruldu u kanaatindedir. Di er yandan bu say ya yak n

oranda ö retici ise içeri in göz önünde bulundurulmad  dü ünmektedir.

Kitab n ünite ba klar yla içerikleri kar la ld nda ayk  bir durumla

kar la lmamaktad r. Konular tamam yla ünite ba n alt ba klar  biçiminde

verilmi  ve alt ba klarda da farkl  konulara atlanmadan, konular detaya bo ulmadan

verilmi tir. Belli bir oranda ö reticinin olumsuz görü  belirtmesi muhtemelen ünite

ba n daha detayl ca i lenmesi yönünde bir istekten hareketle ekillenmi tir

kanaatindeyiz.

103) Üniteler ve konular i lenirken dengeli bir da m gözlenmekte

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 47 10 20 77 3

Yüzde 59% 12% 25% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %59’u evet, %12’si k smen, %25’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u üniteler ve konular i lenirken dengeli

bir da m yap ld  kanaatindedir. Belli say da ö retici ise ayn  kanaati

payla mamaktad r.

Ünitelere ayr lan sayfa say lar  kar la ld nda dengeli bir da n

gözetildi i anla labilir. Bununla birlikte her alt ba n önemi, geni li i gibi

sebeplerle dengeli bir da m yap lmas n imkan  da yoktur. Bu yönüyle kitapta

üniteler ve konular n i leni inde dengeli bir da n yap ld  kanaatindeyiz.

reticilerin belli bir k sm n olumsuz görü  belirtmesi öyle zannediyoruz ki mutlak

itlik gözetilmedi inden kaynaklanmaktad r. Sanki ö reticiler alt ba klar n

içeriklerinin de ayn  olmas  gerekti i gibi bir mant kla hareket etmi  olabilirler.

104) Bilgiler do ru ve objektif olarak sunulmu  mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 46 10 24 79 1

Yüzde 57% 12% 30% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %57’si evet, %12’si k smen, %30’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kitapta kullan lan bilgilerin do ru ve

objektif olarak sunuldu unu belirtmektedir. Bununla birlikte az say lamayacak

oranda da bilgilerin do ru ve objektif olarak sunulmad  kanaatini ta yanlar vard r.

Ders kitab  gerek ilmihallerle gerek de di er f h kitaplar yla

kar la ld nda içeri inde uç görü lerin oldu u, yanl  bilgilerin verildi i bir kitap

kesinlikle de ildir. Hatta belki de kafa kar kl na sebep olmamas  için mümkün

oldu unca mezheplere bile de inilmeden konular verilmeye çal lm r. Bu yönüyle

kitaptaki bilgilerin do ru ve objektif olarak sunulmad  iddia etmek pek yerinde

bir dü ünce olmasa gerektir. Ö reticilerin farkl  beklentileri nedeniyle belki bu tür bir

sonuçla kar la lm r.
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105) Bilgi kaynaklar  yeterince zengin midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 48 10 19 78 2

Yüzde 60% 13% 24% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %60’  evet, %13’ü k smen, %24’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kitab n bilgi kaynaklar  aç ndan

yeterince zengin oldu unu dü ünmektedir. Bununla birlikte belli say da ö retici

kaynaklar  yeterince zengin bulmam r.

Ders kitab n kaynakças na bak ld nda, kitab n bir ders kitab  olarak

haz rland  göz önünde bulunduruldu u ayr ca içerik olarak ö reticilerin de

ço unlu unun yeterli oldu unu belirtti i bir kitab n kaynaklar n da yeterli oldu u

söylenebilir. Kitap haz rlan rken Arapça kaynaklardan, Hadis ve Tefsir kitaplar ndan

Diyanet Ansiklopedisi ve di er yay nlar ndan fazlas yla yararlan ld  içerikten

anla lmaktad r. Ö reticilerin olumsuz görü  belirtmeleri genel itibariyle fazlas yla

göz doldurmayan kaynakçadan kaynaklan yor olabilir.

106) Bilgi kaynaklar  güvenilir midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 52 6 19 78 2

Yüzde 65% 8% 24% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %65’i evet, %8’i k smen, %24’ü hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u kitaptaki bilgi kaynaklar n

güvenilir oldu unu dü ünmektedir. Bununla birlikte belli say da ö retici bilgi

kaynaklar n güvenilir olmad  belirtmektedir.

Kaynakça incelendi inde bilimsel de er ta mayan hurafelerle bezenmi  dini

kitaplar n kullan lmad  fark edilecektir. Kaynakçada dikkat çeken bir di er husus
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mümkün oldu unca Diyanet’in heyetlere haz rlatt  kitaplardan yararlan ld r.

%24 gibi bir oranda ö reticilerin güvenilir olmad  söylemeleri kanaatimizce

kaynakça incelenerek var lan bir sonuç de ildir.

107) Kullan lan Kur'an Meali güvenilir midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 2 18 76 4

Yüzde 70% 2% 23% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %70’i evet, %2’si k smen, %23’ü hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan Kur’an Mealinin

güvenilir oldu u görü ündedir. Belli say da ö retici ise Mealin güvenilir olmad

kanaatindedir.

Ders kitab nda kullan lan meal kaynakçadan ö rendi imize göre Elmal

Muhammed Hamdi Yaz r’ n Hak Dini Kuran Dili isimli eseridir. Ö reticilerin %23

gibi bir oranda olumsuz görü  belirtmesi kanaatimiz o ki kaynakça

incelenmedi inden kaynaklanmaktad r. Çünkü ismi geçen eser genel olarak birçok

ara rmac n eserlerinde yararland , sadele tirilerek meali haz rlanan ve tefsir

olarak en fazla ra bet edilen eserlerden birisidir.

108) Kullan lan hadis kaynaklar  güvenilir midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 57 4 18 79 1

Yüzde 71% 5% 23% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %71’i evet, %5’i k smen, %23’ü hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan hadis kaynaklar n

güvenilir oldu unu dü ünmektedir. Di er yandan belli say da ö retici hadis
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kaynaklar n güvenilir olmad  belirtmektedir.

Olumsuz görü  belirten ö reticilerin kaynakçay  inceleyerek bu sonuca

vard klar  dü ünmüyoruz. Kullan lan hadis kitaplar  birebir kritik etmemiz

mümkün olmasa bile metinde kullan mlar ndan hareketle kitapta yer verilen

hadislerin güvenilirli i dü ük, hadis usulüne göre itibar görmeyen hadislerden

olmad  dü üncesindeyiz.

ÇER KLE LG  D ER NCELEME SORULARI

DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 52 8 18 78 2

Yüzde 65% 10% 23% 98% 3%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %65’i evet, %10’u k smen, %23’ü hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %3’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

çerikle ilgili bölümden ç kan sonuca göre ö reticilerin büyük ço unlu u bu

bölümü ba ar  bulmu tur. Konular n programa uygunlu u, ünite içeriklerinin

yeterlili i, kaynakçan n yeterince zengin olu u ve güvenilirli i gibi hususlar

ba lam nda ö reticiler kitab  yeterli bulmaktad rlar. Belli say da ö retici ise ayn

kanaati ta mamaktad r.

2. 12. ANLATIMDA KULLANILAN AYET VE HAD SLERLE LG

NCELEME SORULARI

109) Ayet mealleri asl na uygun olarak verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 61 10 4 74 6

Yüzde 76% 12% 5% 93% 7%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %76’s  evet, %12’si k smen, %5’i hay r cevab
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vermi tir. Ö reticilerin %7’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ayet mealleri asl na uygun

olarak verildi i kanaatindedir. Çok az say da ö retici ise ayet meallerini asl na uygun

verilmedi ini dü ünmektedir.

Birkaç tane ayet mealini farkl  meallerle kar la rd zda genel olarak

birbirine yak n anlamlar n verildi ini söyleyebiliriz. Bu yönüyle ayet meallerinin

asl na uygun oldu unu dü ünmekteyiz. Ö reticilerin farkl  görü ler belirtmesi

muhtemelen konuyla ilgili k sm n önplana ç kar larak sunulmas yla ilgili olabilir.

110) Ayet meallerinin anla lmas  kolayla racak aç klamalara yer

verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 12 14 79 1

Yüzde 67% 15% 17% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %67’si evet, %15’i k smen, %17’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ayet meallerinin anla lmas

kolayla racak aç klamalara yer verildi i görü ündedir. Di er yandan belli say da

retici ayet meallerini kolayla racak aç klamalara yer verilmedi ini

dü ünmektedir.

Kitapta ayet mealleri hem metnin içinde verilmi  hem de konuyla ilgili ayetler

kendi ba na bir paragraf halinde verilmi tir. Metnin içinde verilen ayetlerde zaten

metin içinde konu hem aç klanm  hem de ayetler aç klanm r. Di er yandan

ba ms z verilen ayetler ise metnin içinde gerekti inde aç klanm r. Muhtemelen

olumsuz görü  belirten ö reticiler konuyla ilgili fakat metinlerden ba ms z verilen

ayetlerin anla lmas  için kolayla racak aç klamalara yer verilmedi ini

dü ünmü lerdir.
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111) Ayet meallerini anla r k lmak için yap lan aç klamalar do ru ve

yeterli midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 70 1 8 78 2

Yüzde 87% 1% 10% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %87’si evet, %1’i k smen, %10’u hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u ayet meallerini anla r

lmak için yap lan aç klamalar do ru ve yeterlidir kanaatindedir. Belli say da

retici ise aç klamalar n do ru ve yeterli olmad  dü ünmektedir.

Yukar da da de indi imiz gibi genel olarak metnin içindeki ayetler

aç klanm r. Bu yönüyle ayetten yanl  anla lacak ya da ayetin tam olarak ne

kastetti ini belirsizle tirecek bir aç klama olmad  kanaatindeyiz. Ö reticilerin

büyük ço unlu u da bu yönüyle yakla lard r konuya. Bununla birlikte olumsuz

görü  belirten ö reticilerin yukar da da de indi imiz gibi konuyla ilgili fakat

metinden ba ms z ayetleri dikkate ald klar  için böyle bir görü  belirttiklerini

dü ünmekteyiz.

112) Ayetler k salt larak al nm sa belirtilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 5 18 77 3

Yüzde 68% 6% 22% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %6’s  k smen, %22’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u ayetlerin k salt larak al nd nda

belirtildi i dü üncesindedir. Bununla birlikte belli say da ö retici ayn  kanaatte

de ildir.

Ders kitab nda metin içlerinde verilen ayetler k salt larak al nm r. Ba lang ç
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sm  ve son k sm  verilmedi inde Türkçe dil kurallar na uygun olarak “….Allah…”

gibi bir kullan m tercih edilmi tir. Buradan rahatl kla ayetlerin k salt larak al nd

anla labilir. Belli say da ö reticinin olumsuz görü  belirtmesi özellikle al nt

yap ld n vurgulanmay yla/belirtilmemesiyle ilgili olabilir.

113) Ayetler konuya ve amaçlara uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 63 2 14 78 2

Yüzde 79% 2% 17% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %79’u evet, %2’si k smen, %17’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir. Bu bulgulara göre

reticilerin büyük ço unlu u kullan lan ayetlerin konuya ve amaçlara uygun oldu u

kanaatindedir. Belli say da ö retici ise ayn  kanaatte de ildir.

Metin içinde kullan lan ayetler konuyla ilgili direkt ba lant r. Bu yönüyle

amaçlara da uygun oldu u söylenebilir. Ö reticilerin büyük ço unlu unun ayetlerin

konuya ve amaçlara uygun oldu u yönündeki kanaatine kat lmaktay z. Olumsuz

görü  belirten ö reticiler ise muhtemelen konuyla ilgili fakat metinlerden ba ms z

ayetleri göz önünde bulundurarak böyle bir görü  belirtmi  olabilirler.

114) Hadisler güvenilir kaynaklardan verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 1 22 77 3

Yüzde 68% 1% 27% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %1’i k smen, %27’si hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan hadislerin güvenilir

kaynaklardan al nd  belirtmektedir. Belli say da ö retici ise kaynaklar n güvenilir

olmad  dü ünmektedir.
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Genel itibariyle kitapta kullan lan hadislerin ve kaynakçadan hareketle

yararlan lan hadis kitaplar n hadis usulünde belirtilen kriterlere ayk  olmad

dü ünmekteyiz. Ö reticilerin belli oranda olumsuz görü  belirtmesi ise kanaatimizce

hadislerin inceden inceye ara lmas yla var lan bir sonuç olmad  yönündedir.

115) Hadis mealleri anla r verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 59 2 16 78 2

Yüzde 74% 3% 20% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %74’ü evet, %3’ü k smen, %20’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u verilen hadis meallerinin

anla r oldu unu, belli say da ö retici ise hadis meallerinin anla rl nda

problemler oldu unu dü ünmektedir.

Ders kitab n geneliyle ilgili olarak hem kitap metninin hem de kullan lan ayet

ve hadislerin anla rl nda sorunlar olmad  dü ünmekteyiz. Olumsuz dü ünen

reticiler muhtemelen metinden ayr  verilen ve k smen de uzun olan hadisleri göz

önünde bulundurarak böyle bir kanaate varm  olabilirler.

116) Hadisler ile ilgili anla lmay  gerektiren hususlar aç klanm

r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 54 10 12 76 4

Yüzde 68% 12% 15% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %68’i evet, %12’si k smen, %15’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u hadislerle ilgili olarak

gerekti inde aç klamalar yap ld  kanaatindedir. Bununla birlikte belli say da
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retici anla lmay  gerektiren hususlar oldu unda aç klama yap lmad

belirtmektedir.

reticilerin belli bir k sm n olumsuz görü  belirtmesi metinden ayr  verilen

hadislerin uzunlu undan hareketle ula lm  bir sonuç olabilir. Genel itibariyle

metnin içinde verilen hadisler konunun aç klanmas  s ras nda verildi i için özellikle

bir aç klamaya gerek kalmamaktad r.

117) Hadisler konuya ve amaçlara hizmet edecek nitelikte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 58 5 14 78 2

Yüzde 73% 6% 18% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %73’ü evet, %6’s  k smen, %18’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin büyük ço unlu u kullan lan hadislerin konuya

ve amaçlara hizmet edecek nitelikte oldu u kanaatindedir. Di er yandan belli say da

retici hadislerin konulara hizmet etmeyece ini dü ünmektedir.

Ders kitab  olmas  hasebiyle kitab n içeri ine bol bol hadis ya da ayet

serpi tirilmi  de ildir. Kitapta sadece konuya aç kl k getirecek hadisler kullan lm r.

Dolay yla hadislerin konuya ve amaçlara hizmet edecek nitelikte oldu u rahatl kla

söylenebilir. Ö reticilerin belli bir k sm n olumsuz görü  belirtmesi ise muhtemelen

baz  konularda yer alan ”tart al m” k mlar nda yer alan, üzerinde dü ünülmesi

istenen hadislerle ilgili olarak dü ünülebilir.

ANLATIMDA KULLANILAN AYET VE HAD SLERLE LG

NCELEME SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 56 6 15 77 3

Yüzde 70% 8% 19% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%
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Toplamda bu bölüme ö reticilerin %70’i evet, %8’i k smen, %19’u hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %4’ü bu bölüme cevap vermemi tir.

Konular n anlat nda kullan lan ayetler asl na uygun olarak verilmi , ayetlerin

ve hadislerin konu içinde aç klamas  yap lm  ayr ca kullan lan hadisler temel hadis

kaynaklar ndan al nm r. Bu durum da anket sonuçlar na yans r. %20’ye yak n

reticinin olumsuz görü  belirtmesi bölümün sorular  gerekli hassasiyeti

göstermeden cevaplamalar yla aç klanabilir.

2. 13. OKUMA PARÇASI VE ÇALI MA YAPRAKLARIYLA LG

NCELEME SORULARI

118) Ünite ve/veya konular okuma veya çal ma parçalar  ile

desteklenmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 10 38 28 77 3

Yüzde 13% 48% 35% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %13’ü evet, %48’i k smen, %35’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u k smen de olsa konular n okuma

veya çal ma parçalar yla desteklendi i kanaatindedir. Az say da ö retici bu fikri

tamam yla desteklerken daha fazla ö retici konunun okuma veya çal ma parçalar yla

desteklenmedi ini dü ünmektedir.

Ders kitab  ba tan sona incelendi inde içerikte okuma parças  ya da iirin hiç

olmad , “tart al m”, “not edelim”, “ara ral m ö renelim”, “birlikte konu al m”

gibi çal ma parçalar n oldu u görülecektir. Bu sebeple ö reticilerin bu soruya

olumlu veya olumsuz görü  belirtmeleri çok da ayk  bir durum de ildir.
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119) Okuma ve çal ma parçalar  konuyu desteklemekte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 16 31 32 79 1

Yüzde 20% 39% 40% 99% 1%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %20’si evet, %39’u k smen, %40’  hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %1’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u okuma ve çal ma parçalar n

konuyu desteklemedi ini dü ünmektedir. Bununla birlikte k smen destekler

görü ündeki ö reticiler ile tamam yla destekler görü ünde olanlar toplamda

ço unlu u olu turmaktad r.

Yukar da da de indi imiz üzere okuma parças  bulunmazken ders kitab nda,

çal ma parçalar  fazlas yla yer almaktad r. Kitapta yer alan çal ma parçalar  ise

genel itibariyle konuyu destekler niteliktedir kanaatindeyiz. Ö reticilerin

ço unlu unun olumsuz görü  belirtmesi ise kitapta okuma parçalar n olmay yla

irtibatl  olabilir. Di er yandan k smen de olsa olumlu görü  belirten ö reticilerin ise

çal ma parçalar ndan hareketle böyle bir kanaat belirttikleri söylenebilir.

120) Okuma ve/veya çal ma parçalar  amaçlar  ve hedef davran lar

desteklemekte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 2 40 34 76 4

Yüzde 3% 50% 42% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %3’ü evet, %50’si k smen, %42’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre ö reticilerin ço unlu u k smen de olsa okuma ve çal ma

parçalar  amaçlar  ve hedef davran lar  desteklemektedir görü ündedir. Di er yandan

buna yak n say da ö retici ise çal ma parçalar n hedef davran lar  desteklemedi i

görü ündedir.
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Daha önce de de indi imiz gibi ö reticilerin kanaatlerinin farkl  olmas  okuma

parçalar n olmay yla irtibatl  olaca  dü üncesini beslemektedir.

OKUMA PARÇASI VE ÇALI MA YAPRAKLARIYLA LG

NCELEME SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 9 36 31 76 4

Yüzde 11% 45% 39% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %11’i evet, %45’i k smen, %39’u hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %5’i bu bölüme cevap vermemi tir.

Kitab n eksik kalan önemli bölümlerinden bir tanesi de konular n okuma

parçalar yla zenginle tirilmemi  olmas r. Oysa konuya uygun okuma parçalar na

yer verilmesi ö rencilerin dikkatini çekerek dersi daha iyi anlamalar na yard mc

olacakt r. Ö reticiler de bu dü ünceden hareketle bu bölümü çok yeterli

görmemi lerdir.

2. 14. DE ERLEND RME ÇALI MALARIYLA LG NCELEME

SORULARI

121) Ünite veya konu sonlar nda de erlendirme çal malar na yer

verilmi  midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 17 45 16 78 2

Yüzde 21% 56% 20% 97% 3%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %21’i evet, %56’s  k smen, %20’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %3’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

ünite veya konu sonlar nda de erlendirme çal malar na yer verildi ini
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belirtmektedir. Di er yandan belli say da ö retici de erlendirme çal malar n

olmad  belirtmektedir.

Kitab n ünite sonlar  incelendi inde her ünitenin sonunda “üniteyi gözden

geçirelim”, “de erlendirme sorular ” ba  alt nda de erlendirme çal malar na yer

verildi i görülmektedir. K smen görü ünü belirten ö reticilerin yüksek oranda olu u

muhtemelen de erlendirme çal malar  yeterli görmemeleriyle, tamam yla olumsuz

görü  belirten ö reticilerin ise kitab  incelememeleri ya da de erlendirme

çal mas n ne oldu u hakk nda bilgi sahibi olmamalar yla aç klanabilir.

122) De erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak nitelikte

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 28 48 1 77 3

Yüzde 35% 60% 1% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %35’i evet, %60’  k smen, %1’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

de erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak niteliktedir kanaatindedir.

Çok az say da ö retici ise de erlendirme sorular  kapsay  görmemektedir.

Ünite sonlar nda yer alan “üniteyi gözden geçirelim” ve “de erlendirme

sorular ” ba klar  alt nda verilen sorular incelendi inde gözden geçirelim k mlar

aç k uçlu sorular  kapsarken, de erlendirme sorular  k sm  ise test sorular ndan

olu maktad r. Ö reticilerin olumsuz görü  belirtenlerinin oran n dü ük olmas  da

de erlendirme çal malar n yeterli olmas yla aç klanabilir. Kanaatimiz o ki

özellikle “üniteyi gözden geçirelim” k mlar ndaki sorular ünitenin genel bir

de erlendirmesi için kifayet etmektedir.
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123) De erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak nicelikte

midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 33 42 2 77 3

Yüzde 41% 53% 2% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %41’i evet, %53’ü k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

de erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak niceliktedir kanaatindedir.

Çok az say da ö retici ise de erlendirme sorular  nicelik olarak yeterli

görmemektedir.

De erlendirme sorular ndan “üniteyi gözden geçirelim” k mlar nda en az 5 en

fazla 10 soru yer almaktad r. “De erlendirme Sorular ” k sm nda ise standart 5 soru

yer almaktad r. Bunlara ilave olarak “ara ral m ö renelim”, “birlikte konu al m”,

“tart al m” gibi k mlarda da yer alan sorular da göz önünde bulunduruldu unda

nicelik olarak kitaptaki de erlendirme sorular  fazlas yla yeterlidir kanaatindeyiz.

smen diyenlerle birlikte olumlu görü  belirtenlerin oran n yüksek olu u bunlarla

irtibatl r diye dü ünmekteyiz.

124) Soru maddeleri test tekniklerine uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 34 38 2 74 6

Yüzde 43% 48% 2% 93% 7%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %43’ü evet, %48’i k smen, %2’si hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %7’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

sorular n test tekniklerine uygun haz rland  dü ünmektedir. Di er yandan çok az

say da ö retici test tekniklerine uygun olmad  dü ünmektedir.
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“De erlendirme sorular ” ba nda yer alan sorular n tamam  testlerden

olu maktad r. Buradaki test sorular  çok zor olmamakla beraber çok da kolay

de ildir. Ö reticilerin büyük ço unlu unun -k smen diyenlerle birlikte- olumlu görü

belirtmesi kanaatimizce yerinde bir tercih olmu tur.

125) Soru maddeleri tür itibar yla yeterli çe itlilikte midir?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 25 50 4 78 2

Yüzde 31% 62% 5% 98% 2%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %31’i evet, %62’si k smen, %5’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %2’si ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

soru maddeleri tür itibariyle yeterli çe itliliktedir demektedir. Bununla birlikte çok az

say da ö retici yeterli çe itlilik olmad  dü ünmektedir.

Yukar da da de indi imiz üzere kitaptaki sorular n çe itlili inin az oldu unu

söyleyebiliriz. Çünkü kitapta gerek de erlendirme çal malar nda gerekse konu

içinde yer alan sorularda göze çarpan husus hepsinin aç k uçlu sorular olmas r.

kinci çe it soru ise çoktan seçmeli sorulard r. Bir di er soru çe idi ise üzerinde

dü ünelim ba nda yer alan sorulardan olu maktad r. Nihayetinde sorulardaki

çe itlilik bununla s rl r. Daha farkl  soru çe itleriyle zenginle tirilmesi

kanaatimizce kitab n bilgi yönüyle kal  art raca  yönündedir.

126) Soru maddeleri ö rencinin anlayabilece i dilde ve i aretlemelerle

yaz lm  m r?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 29 17 30 75 5

Yüzde 36% 21% 37% 94% 6%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %36’s  evet, %21’i k smen, %37’si hay r cevab
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vermi tir. Ö reticilerin %6’s  ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

soru maddelerinin ö rencinin anlayabilece i dilde ve i aretlemelerle yaz ld

kanaatindedir. Bununla birlikte belli say da ö retici ö rencilerin sorular  anlamada

zorluklar ya ad klar  dü ünmektedir.

Kanaatimiz o ki aç k uçlu sorular n fazlal  ö reticilerde ö rencilerin sorular

anlayamamas  sonucunu do uraca  endi esinden kaynaklanmaktad r. Aksi takdirde

kitapta yer alan sorular okundu unda ne demek isteniyor gibi bir bo lu a

dü ülmemektedir. Ayr ca sorular n cevaplar  metnin içinde aç kça geçti i için

anla lma problemi ya atmayaca  dü ünmekteyiz.

127) Soru maddeleri amaçlara ve hedef davran lara uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 33 42 1 76 4

Yüzde 41% 53% 1% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Bu soruya ö reticilerin %41’i evet, %53’ü k smen, %1’i hay r cevab  vermi tir.

reticilerin %5’i ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

soru maddeleri amaçlara ve hedef davran lara uygundur görü ündeyken çok az

say da ö retici uygun olmad  dü ünmektedir.

Yukar da da de indi imiz üzere kitapta aç k uçlu sorular fazlas yla yer

almaktad r. Bu ba lamda sorular n amaç ve hedef davran lara uygun olmad  ileri

sürmek yerinde bir tutum olmayacakt r. Ö reticilerin de bu kanaati payla malar

kanaatimizi desteklemektedir.

128) Sorular, ö rencinin bireysel çal malar na uygun mudur?

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 26 50 1 77 3

Yüzde 32% 63% 1% 96% 4%

Genel Toplam

80

100%
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Bu soruya ö reticilerin %32’si evet, %63’ü k smen, %1’i hay r cevab

vermi tir. Ö reticilerin %4’ü ise bu soruya cevap vermemi tir.

Bu bulgulara göre k smen diyenlerle birlikte ö reticilerin büyük ço unlu u

sorular n ö rencilerin bireysel çal malar na uygun oldu unu dü ünmektedir. Çok az

say da ö retici ise bireysel çal malara uygunlu un olmad  kanaatindedir.

Biz de sorular n büyük ço unlu unun ö rencilerin bireysel çal malar na uygun

oldu u kanaatindeyiz. Muhtemelen ö reticiler ö rencilere bu sorular  ödev olarak

verdikleri için bireysel çal ma yönünün a r bast  dü ünmektedirler.

DE ERLEND RME ÇALI MALARIYLA LG NCELEME

SORULARI DE ERLEND RMES

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Frekans 32 36 8 76 4

Yüzde 40% 45% 10% 95% 5%

Genel Toplam

80

100%

Toplamda bu bölüme ö reticilerin %40’  evet, %45’i k smen, %10’u hay r

cevab  vermi tir. Bununla birlikte ö reticilerin %5’i bu bölüme cevap vermemi tir.

Anket sonuçlar ndan da anla ld  üzere kitap de erlendirme çal malar

yönünden be enilmektedir. Fakat kanaatimiz o ki sorular çe itlendirilerek, farkl

de erlendirme çal malar  kullan larak ö rencinin konuyu daha iyi ö renmesine

yard mc  olunabilirdi. Bu ba lamda olumsuz görü  belirten ö reticilerin daha do ru

bir tercihte bulunduklar  dü ünmekteyiz.
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GENEL ANKET SONUCU

Evet K smen Hay r Toplam Cevaps z

Anket 5888 1792 2176 9856 384

Yüzde 57.5% 17.5% 21.25% 96.25% 3.75%

Genel Toplam

10240

100%

 Kur’an Kursu Ders Kitab nceleme Ölçe i kullan larak yap lan çal mam zda

genel sonuç toplam soru say na göre bulunmu tur.

          ‘ badetim’ ders kitab  ölçe imize kat lan ö reticilerin %57.5’i evet cevab

vererek be endi ini belirtirken, %21.5’i sorulara hay r diyerek kitab  be enmedi ini

belirtmi tir. Ankete kat lan %17.5 oran nda ö retici ise k smen cevab  vermi tir.

           Rakamlardan da ç kan sonuca göre Kur’an Kursu ders kitab  olarak okunan

badetim kitab  ölçe imizi cevapland ran ö reticilerin ço unlu u taraf ndan yeterli

bulunu tur.
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SONUÇ ve ÖNER LER

Diyanet leri Ba kanl na ba  Kuran Kurslar nda ders kitab  olarak

okutulan “ badetim” kitab yla ilgili olarak Konya ilinde Kuran Kursu ö reticileriyle

yapt z anket çal mam n sonuçlar u ekildedir;

Anket sonuçlar ndan, yazarlarla ilgili inceleme sorular yla ba lamak

istiyoruz. Yazarlarla ilgili bölüm, ö reticilerin büyük ço unlu unun müspet cevaplar

verdi i bir aland r. “ badetim” kitab n yazarlar ; ald klar  e itim, uzmanl klar ,

di er eserleri gibi hususlarda yetkin bulunmu lard r. Bununla birlikte yazarlar n

biyografilerinin olmay  ö reticiler taraf ndan srarla belirtilmektedir denilebilir.

Di er yandan yazarlarla ileti im bilgileri verilmemesine ve kitab n yeni bask lar n

eskilerden farkl  olmamas na ra men bu bilgilerle çeli ir görü ler de belirtilmi tir.

Bir di er be enilen bölüm ders kitab n biçim ve tasar r. Biçim ve tasar m

olarak kitab n ebad , sayfa say , cilt, bask  ve kâ t kalitesi, kullan lan puntolar, yaz

türü, ön ve arka kapak, iç kapak, renk kullan  vb. özellikleri yeterli görülmektedir.

Anketten hareketle kitapta kullan lan resimlerin kalitesi, ö renci seviyesine

uygunlu u, dü ünmeye ve yarat a sevk edip etmemesi, konuyla irtibat , resim

aç klamalar  ve kalitesi gibi hususlar n yetersiz oldu u fikri belirgindir. Bu bölümle

ilgili be enilen tek husus; resimlerin toplumun de erlerine ve düzeyine uygun

oldu udur. Buna ilave olarak tablo, grafik ve emalar konusunda da ö reticilerin

ço unlu u kitab  be enmemektedir. Bu ba lamda tablo, grafik ve emalar n ö renci

seviyesine ve konuya uygunlu u, konuya aç klama getirebilmesi, metnin içine

yerle tirilmesi, renkli, aç k ve anla r olup olmamas  gibi hususlar genel olarak

kitab n görsellik yönünden zay f oldu u yönünde kanaat olu turmu tur. Di er yandan

kitab n türüyle ilgili ise ö reticilerin çal malar na, s fta ders i lemeye ayr ca

bireysel çal malara uygun olup olmad  gibi hususlarda kitab n istenen özelliklerde

oldu u ortaya ç km r. Bu ba lamda ders kitab n tür özellikleriyle yetersiz

oldu unu dü ünen ö retici say  oldukça azd r. Yeterli oldu u dü ünülen bir di er

bölüm ise kitapta ünite ba lar nda yer almas  gereken ö elerle ilgilidir. Bir di er

ifadeyle ünitenin amaçlar n, haz rl k çal malar n ve ön testlerin hem nitelik hem

de nicelik olarak genel itibariyle be enildi i tespit edilmi tir.
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reticilerin olumsuz görü  belirtti i bir di er alan ise dil ve imla kurallar

olmu tur. öyle ki ö reticilerin kanaatine göre kelime, terim ya da deyimlerin

kullan nda TDK ilkelerine pek dikkat edilmemi tir. Her ne kadar noktalama

aretlerinde sorun yok gibi görünse de kelimelerin okunu lar  ve anlamlar

hususunda ders kitab  yetersiz bulunmaktad r. Bununla birlikte anket sonuçlar na

göre kitapta anla r bir dil kullan ld  kanaati hâkimdir. Bu yönüyle konularla ilgili

temel kavramlar n verildi i ve aç kland  ayr ca anla r kelime ve cümlelerin

kullan ld  belirtilmektedir. Be enilen bölümlerden bir di eri de anlat mdaki

örnekler olmu tur. Bu ba lamda özellikle soyut konular n somutla lmas  ve

hayatla dinamik bir ba  olu turulmas nda kitab n görevini hakk yla yerine getirdi i

dü ünülmektedir. Bu bölümle ilgili olumsuz görü ler de belirtilmemi  de ildir. öyle

ki örneklerin yetersiz, amaç ve davran larla uyumsuz, günlük hayatla irtibats z ve

levsellikte sorunlar oldu unu belirten az da olsa ö retici bulunmaktad r.

badetim” kitab n en zay f yönü olarak dü ündü ümüz fakat ö reticiler

taraf ndan fazlas yla be enilen bölümü ise kitapta kullan lan strateji, yöntem ve

tekniklerle ilgili olmu tur. Nitekim farkl  ö retim tekniklerinin kullan labildi i, tablo,

grafik, ema gibi ö elerin kitab n içeri inde yer ald  belirtilerek uygulaman n

yerinde oldu u görü ü ön plana ç km r.  Bu bölümü yetersiz bulan ö retici say

oldukça azd r. Anket sonuçlar na göre olumlu görülen hususlardan bir di eri de

içerikle ilgili olarak belirtilen kitab n ve çal lan kursun genel amaçlar na ayr ca

programa uygun olu udur. Her ne kadar ezbercilik, içerik ve kapsam, konular n

dengeli da , bilgilerin objektifli i, bilgi kaynaklar n zenginli i gibi hususlarda

reticilerin belli bir kesimi olumsuz görü  belirtse de ço unluk kitab n içerik olarak

yeterli oldu u kanaatindedir. Yüksek oranlarda be enilen ve bizim de ö reticilerle

ayn  fikri payla z bölüm ise kitapta kullan lan ayet ve hadislerle ilgili olmu tur.

Bununla birlikte ayet ve hadislerin asl na uygun verilmedi ini, konularla direkt

ba lant  olmad , anla rl  art racak aç klamalardan yoksun oldu unu,

hadislerin güvenilir kaynaklardan verilmedi ini dü ünenler de yok de ildir.

Okuma parças  ve çal ma yapraklar  hususunda ise kitab  ö reticiler genel

itibariyle be enmi tir. Her ne kadar ankette bu bölümle ilgili be eni sonucu ç ksa bile

olumsuz görü  belirtenler de bulunmaktad r. öyle ki konular n ve okuma

parçalar n birbirlerini desteklemesi, okuma parças  ve çal ma yapraklar n amaç
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ve hedef davran lara uygunlu u gibi hususlarda ö reticiler yar ya yak n oranda

olumsuz görü  belirtmi lerdir. Yüksek oranlarda be eni toplayan bir di er bölüm ise

de erlendirme sorular yla ilgilidir. Nitekim de erlendirme sorular na yer verilip

verilmedi i, bunlar n kapsay  ve çe itlili i, test tekniklerine uygun haz rlan p

haz rlanmad , amaçlara ve hedeflere ayr ca ö rencinin bireysel çal malar na uygun

olup olmad  gibi hususlarda olumsuz görü  belirten ö retici say  oldukça azd r.

Anket sonuçlar na ilave olarak yukar da bölümlerin ayr  ayr  incelemesinden

de görülece i üzere dil ve imla kurallar ; tablo, grafik, ema ayr ca resimlerin

kullan  konular  d nda ders kitab n -k smen diyenlerle birlikte- istenen

özelliklerde oldu u kanaati hakimdir. Bu ba lamda ankete dayal  olarak “ badetim”

kitab n kurslarda çal an ö reticiler taraf ndan birkaç eksi iyle birlikte yeterli

bulundu u, be enildi i sonucunu ç karabiliriz.

Yapt z anketin sonuçlar ndan sonra burada ö reticilerin görü lerine

kat ld z ve kat lmad z hususlar  belirtmek, kitap hakk nda kendi

görü lerimize de de inmek istiyoruz.

Üzerinde çal z ders kitab  -a da belirtti imiz eksiklikler hariç

tutuldu unda- genel hatlar yla görevini ifa edebilecek özelliklere sahiptir

kanaatindeyiz. Bir ders kitab nda yer almas  gereken ö elerin tamam na yak na yer

verilmi , üniteye haz rl k çal malar  geni  bir biçimde ele al nm , anlat m detaya

bo ulmadan yap lm , güvenilir kaynaklar kullan lm  vb. birçok gerekli özellik

kitapta kendine yer bulmu tur. Özellikle ünite sonlar nda ünitenin özeti mahiyetinde

sa bilgi verilmesi kitab n en güzel yönlerinden bir tanesidir. Tüm bunlarla birlikte

kitab n eksik yanlar  da yok de ildir. A da s ralayaca z eksiklikler bu

ba lamda “daha iyisi neden olmas n” mant yla hareket etti imizde ortaya ç kan

hususlar olarak dü ünülmelidir.

lk olarak yazarlar n otobiyografilerinin ve ileti im adreslerinin olmamas  bir

eksiklik olarak dü ünülebilir. Nihayetinde olmazsa olmaz de ildir ama varl  kitab

içerik olarak daha da zenginle tirebilirdi diye dü ünmekteyiz. Kitapta eksik oldu unu

dü ündü ümüz bir di er husus görselliktir. öyle ki genel hatlar yla kitap, biçim ve

tasar m yönünden kifayet etse bile en arka k sm nda bir sözlü ün olmay , çok kolay

kullan labilece i konular  ihtiva etmesine ra men kitapta görselli in -resim, tablo,

grafik, ema vb.- çok az kullan lmas  yanl  bir tercih olmu tur. “ badetim” kitab n
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içerik olarak ilmihal özeti niteli i ta  dü ündü ümüz için bizde bireysel

çal malara uygunlu u, ö renciye görelik gibi hususlarda da zay f kald  izlenimi

olu turmu tur. Ayr ca anla rl k ve kal k özellikleri dikkate al nd nda tam

anlam yla tan mlar n yap lmad , kavram aç klamalar na yer verilmedi i buna ilave

olarak örneklerle aç klamalara gidilmedi i görülecektir. Bunun da ötesinde kitapta

düz bir anlat m tercih edilmi , ezbercili in yerine ö rencinin konular  analiz ve

sentez edebilece i farkl  strateji, yöntem ve teknikler kullan lmam r. Kitab n

eksiklerinden bir di eri de okuma ve çal ma parçalar n neredeyse hiç olmamas

ayr ca de erlendirme çal malar nda çe itlili e yer verilmemesi olmu tur.

Kitapla ilgili de erlendirmemizden sonra burada ö reticilerle ilgili olarak

anketlere verilen cevaplardan hareketle bizde olu an izlenimlerden de bahsetmek

istiyoruz.

Kanaatimiz o ki ö reticiler genel olarak kitab  be endikleri için genelleme

hatas na dü mü lerdir. Bu yönüyle kitab n hiç eksik yan  yok gibi bir tutum

tak lm r. Oysaki kitab  be enmek ayr  bir husus eksikliklerini belirtmek ayr  bir

husustur. Tespit etti imiz bir di er özellik ise ö reticilerin ders kitab  yo un olarak

kullanmalar na ra men kitab  tam anlam yla tan mad klar r. Bu ba lamda kitapta

olmayan bir bölüme baz  ö reticiler var diyebilmi lerdir. Ö reticilerin de içinde

yeti ti i e itim basamaklar  dikkate al nd nda kitap bu kitleye hitap edebilmektedir.

Bununla birlikte ö retim k sm nda bir di er ifadeyle bilgiyi ö renciye aktar ta çok

eksikler olmas na ra men ö reticiler buna de in-e-memi lerdir. Bu yönüyle

reticiler verilenle kifayet etmekte daha iyisi olamaz m  diye sorgulama gere i

duymamakta k sacas  konulara ele tirel bir yakla m getirememektedir. En az ndan

Milli E itim’in ders kitaplar  özellikle de din dersi kitaplar  görseler bile

incelemediklerini söyleyebiliriz. Mümkün olsayd  da din dersi kitaplar

inceletildikten sonra “ badetim” kitab n de erlendirmesi istenseydi kanaatimiz o ki

anket sonuçlar  en az ndan imdikinden daha olumsuz cevaplar bar nd racakt .

reticilerin bir di er zaaf  kitab n bölümleriyle ilgili -yaz  karakteri, punto, strateji,

metot vb.- önem derecesini tam olarak belirleyememeleridir. Ö reticiler genel olarak

kitab n ekil k sm na fazlaca olumsuz cevap verirken kanaatimizce en önemli k m

olan içeri in sunulmas nda kullan lan metotlar hususunda olumlu görü

belirtmi lerdir. Bir di er ifadeyle kitapta kullan lan punto kadar kitab n ö renci
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merkezli olmay  ö reticileri rahats z etmemi tir. Tüm bunlara ilave olarak ders

kitab n ilmihal mant yla haz rland  ya da kitab n ilmihallerin k salt lm  bir

ekli oldu u dü ünülebilir. Bu bizim için eksik bir husus gibi görünürken ö reticiler

taraf ndan belki de fazlas yla yerinde bulunmu tur. Nihayetinde al lm  bir ö retim

sürecinden geçilmesi ve bunun sorgulanmamas  böyle bir sonucu beraberinde

getirecektir.

Yukar da yer alan sonuç ve de erlendirmelerden sonra ö reticilerin

kanaatlerinden yararlanarak ayr ca kendi görü lerimizden de hareketle kitab n ekil,

içerik ve metotlar aç ndan daha iyi, daha güzel olabilmesi için yap lmas  gerekenleri

öneriler ba  alt nda sunmak istiyoruz.

ÖNER LER

Kitab n daha iyi hale getirilebilmesi için a da belirtti imiz hususlar n

dikkate al nmas  gerekmektedir.

Yazarlar n k sa bir otobiyografisi verilmeli, ileti im adresleri kitapta

belirtilmelidir.

Kitap sadece alan n uzmanlar  taraf ndan de il Milli E itim ders kitaplar nda

oldu u gibi tasar m, rehberlik, e itim teknolojisi vb. gibi alanlar n uzmanlar ndan

da yararlan larak haz rlanmal r.

Kitaptan hem ö retici hem de ö rencilerin azami derecede

yararlanabilmeleri için ö reticilere rehberlik edecek ders kitab  da kapsay

“Ö retici K lavuz Kitab ” haz rlanmal r.

Kitapta din dilinin kullan lmas  itibariyle kesinlikle bir sözlü e ihtiyaç

duyulmaktad r.

renmeyi kolayla rmas , kal  art rmas  gibi hususlar dikkate

al narak, ders kitab  olu u da göz önünde bulundurularak görsellik –resim, tablo,

grafik, ema vb.- fazlas yla kullan lmal r.

Kitap ilmihal özeti niteli inden uzakla larak ö renci merkezli hale

getirilmelidir.

Kitap düz anlat mdan kurtar larak, ezbercilikten uzakla lmal  ayr ca geni

bir ya  aral ndaki ö rencilere hitap etti i özellikle göz önünde bulundurularak
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anlat mda farkl  strateji, yöntem ve tekniklere yer verilmelidir.

Ço u konuda kavram tan mlamas  yap lmamaktad r. Oysaki bu bir ders

kitab r ve ö renciler birçok hususu bu kitap vas tas yla ö reneceklerdir. Bu sebeple

kavramlar n ö rencilerin anlayaca  biçimde aç klamas  yap lmal r.

Metnin içeri inde ne okuma parçalar na ne iirlere ne de ilginç al nt lara yer

verilmemi tir. Bu anlamda konularla ilgili gerek metin olarak gerekse görsel olarak

kitap desteklenmelidir. Din dilindeki soyutlu un daha kolay anla labilmesi için

örneklere çok daha fazla yer verilmelidir.

De erlendirme sorular  çe itlendirilmeli, sadece aç k uçlu ve test sorular yla

yetinilmemelidir. Ayr ca de erlendirme sorular  ünitenin tamam  kapsay  nitelikte

olmal r.

leri bir istek olabilir ama kitab n interaktif ortamda da kullan labilecek

ekilde cd’leri haz rlanmal r.
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EKLER

EK:1 KUR’AN KURSU DERS K TAPLARI NCELEME ÖLÇE

Soru
No

Sorular

E
ve

t sm
en

H
ay

r

Yazar/larla lgili nceleme Sorular
1. Yazar n ald  e itim ile yazd  alan örtü üyor mu?
2. Yazar n ilgili alanda ba ka eserleri var m ?
3. Yazar n k sa otobiyografisine yer verilmi  mi?
4. Yazara nas l ula laca  (ileti im kurulaca ) belli mi?
5. Yazar n kitab  yazmadaki amac  belli mi?
6. Yeni bask  ise bir önceki bask dan farkl klar  belirtilmi  mi?
7. zleyen bask lar için aç klamalar var m ?
8. Kitab n yay m tarihi, bas ld  yer, bas mevinin ad  belirtilmi  mi?
9. Yazar ya da yazarlar n uzmanl k alanlar  belli mi?

10. Yazar n alan  a dakilerden hangisidir?  (i aretleyiniz)
lâhiyatç  m ? Din E itimi Bilimcisi

mi?
Akademisyen mi? Alan ö retmeni

mi?
Di er.

Biçim ve Tasar m le lgili nceleme Sorular
11. Kitab n ebad  s f seviyesine ve ö rencinin geli im basamaklar na uygun mu?
12. Cilt kalitesi yeterli mi?
13. Bask  kaliteli mi?
14. Sayfa say  yeterli mi?
15. Kullan lan kâ t kaliteli mi?
16. Ön kapakta bulunmas  gereken bilgiler var m ?
17. Dersin özelli ine uygun bir kapak düzeni var m ?
18. Kitab n s rt nda bulunmas  gereken bilgiler var m ?
19. Arka kapakta yer almas  gereken bilgiler tamam m ?
20. ç kapak ön yüzünde yer almas  gereken bilgiler tamam m ?
21. ç kapak arka yüzünde bulunmas  gereken bilgiler tamam m ?
22. kinci yaprak ve devam nda yer almas  gereken bilgiler tamam m ?
23. Kitapta resim ve di er görsel materyaller uygun olarak kullan lm  m ?

(Bask  renkli mi? Resimler orijinal mi?)
24. Renk kullan  nitelikli mi?
25. Kullan lan puntolar s f seviyesine uygun mu?
26. Ba klar do ru kullan lm  m ?
27. Yaz  türü uygun mu?
28. Cümlelerde bulunan kelime say  s f düzeyine uygun mu?
29. Bir sayfada bulunan sat r say  s f düzeyine uygun mu?
30. Vurgulama için gerekli araçlardan yararlan lm  m ?
31. Sayfa düzeni iyi mi?
32. Kitab n son bölümünde sözlük, indeks, kaynakça vb. var m ?
33. Konular n i leni inde sayfa da  uygun mu?

Resimlerle lgili nceleme Sorular
34. rencinin geli im düzeyine (zihinsel, sosyal, duyu sal ve psikomotor) uygun

mu?
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35. Seviyeye uygun mu?
36. Kitap ya da metnin içine yerle tirilmesi uygun mu?
37. Konunun hedeflerine hizmet ediyor mu?
38. Alt nda konuya uygun bir aç klama var m ?
39. Kalitesi yeterli mi?
40. renciyi dü ünmeye ve yarat a sevk ediyor mu?
41. Sorularla resimlere dikkat çekilmi  mi?
42. Genel bir görünü ten çok dersteki bir ayr nt ya i aret ediyor mu?
43. çinde ya ad  toplumun de erlerine ve düzeyine uygun mu?

Tablo, Grafik ve emalarla lgili nceleme Sorular
44. rencinin geli im düzeyine (zihinsel, sosyal, duyu sal ve psikomotor) uygun

mu?
45. Konunun hedeflerine hizmet ediyor mu?
46. Alt nda konuya uygun bir aç klama var m ?
47. Numaraland lma aç ndan uygun mu?
48. Kitap ya da metnin içine yerle tirilmesi uygun mu?
49. Seviyeye uygun mu?
50. Okumay  bozan puntolar var m ?
51. Renkli haz rlanm  m ?
52. Renkler uygun mu?
53. Çizgilerin kal nl  yaz  ile ayn  karakterde mi?
54. Aç k, net ve anla r nitelikte mi?
55. Tasar mda bir bütünlük var m ?

Kitab n Türü ile ilgili inceleme Sorular
56. Kitap ö retmen çal malar na uygun mu?
57. Kitap s fta ders i lemeye uygun mu?
58. Kitap ö rencilerin bireysel çal malar na uygun mu?

Ünite Ba lar nda Yer Almas  Gereken Ö elerle lgili nceleme Sorular
59. Ünitenin ba nda konular aç k ve sistematik olarak verilmi  midir?
60. Ünitenin amaçlar  verilmi  midir?
61. Ünitenin amaçlan, ö rencinin ünite sonunda gösterece i davran lar olarak ifade

edilmi  midir?
62. Ünitenin haz rl k çal malar  verilmi  midir?
63. Haz rl k çal malar  ünitenin konular n ö renilmesi için gerekli olan

haz rbulunu lu u sa layacak nitelikte midir?
64. lgiyi sa lamaya yönelik haz rl k çal malar  var m r?
65. htiyac  fark ettirecek haz rl k çal malar  var m r?
66. Temel kelime ve kavramlar ile ilgili haz rl k çal malar  var m r?
67. Varsa, di er bran larda ö renilmi  olanlarla ili kilendirmeyi sa layacak haz rl k

çal malar  var m r?
68. Varsa, önceki ünite veya s flarda ö renilenlerle ili kilendirme sa layacak

haz rl k çal malar  var m  d r?
69. Ünite ba lar nda ön testlere yer verilmi  midir?
70. Ön testler amaçlarla ve hedef davran larla uyumlu mudur?
71. Ön testler ölçme ve de erlendirme ilkelerine uygun mudur?

Dil ve mla Kurallar yla lgili nceleme Sorular
72. Kelime, terim ve deyimlerin yaz nda Türk Dil Kurumu ilkelerine uyulmu

mudur?
73. Kelime, terim ve deyimler anlamlar na uygun biçimde kullan lm  m r?
74. Noktalama i aretleri do ru kullan lm  m r?
75. Gerekti inde kelimelerin okunu lar  ve anlamlan belirtilmi  midir?

Dil ve Anlat m ile ilgili inceleme Sorular
76. Kitapta sade ve ak  bir dil kullan lm  m r?
77. Anla r kelime ve terimlerin kullan lmas na özen gösterilmi  midir?
78. Ba ka dillerden gelen dinsel kelimelerin aç klamalar  verilmi  midir?
79. Dinlere ait orijinal temel kavramlar verilip, aç klanm  m r?
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80. Cümlelerdeki kelime say lar  s f seviyesine uygun mudur?
81. Cümlelerdeki dizili , Türkçe söz dizimine uygun mudur?
82. Anlat m uygun cümle türleri ile zenginle tirilebilmi  midir?
83. Konular n anlat nda kullan lan cümleler, konular, amaçlar ve hedef davran lar

ile uyumlu mudur?
84. Kullan lan dil ö rencinin geldi i sosyal çevrede kullan lan dile uygun mudur?
85. Paragraflar uygun ekilde düzenlenmi  midir?
86. Her paragraf bir bütün müdür?
87. Paragraflar aras ndaki geçi ler uygun mudur?
88. Anlat m ö rencinin seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlar na uygun mudur?

Anlat mda Örneklerle lgili nceleme Sorular
89. Konular n anlat nda yeterli örnek verilmi  midir?
90. Örnekler konunun özellikleriyle, amaç ve davran lara uygun mudur?
91. Örnekler ö rencinin ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine uygun mudur?
92. Örnekler ö rencinin günlük hayat ndan seçilmi  midir?
93. Örnekler i levsel midir ve i levleri belirgin midir?

Strateji, Yöntem ve Tekniklerle lgili nceleme Sorular
94. Konular n i leni inde, çe itli uygun ö retim strateji, yöntem ve tekniklerini

kullanmaya sevk edecek veya mümkün k lacak anlat m özellikleri var r?
95. Konular, çe itli ö retim strateji, yöntem ve tekniklerini gerektirecek veya

mümkün k lacak tablo, grafik, resim vb. ile takviye edilmi  midir?
96. Anlat m tek bir yöntem veya tekni e zorlamakta m r?

çerikle ilgili Di er inceleme Sorular
97. Kitap genel olarak Türk Milli E itiminin genel amaçlar na hizmet etmekte

midir?
98. Kitap, genel olarak ö reticilik yapt z kursun genel amaçlar na hizmet

etmekte midir?
99. Kitap, badet ö retiminin programda belirtilen amaçlar n tamam  kapsayacak

nitelikte midir?
100. Konular, ö renciyi ezbercilikten uzakla racak bir biçimde i lenmi  midir?
101. rencilerin ö renmelerine kolayla racak ö elere yer verilmi  midir?
102. Konular n i leni inde içlem ve kapsam göz önünde bulundurulmu  mudur?
103. Üniteler ve konular i lenirken dengeli bir da m gözlenmekte midir?

Bilimsellik ve Kaynaklarla lgili nceleme Sorular
104. Bilgiler do ru ve objektif olarak sunulmu  mudur?
105. Bilgi kaynaklar  yeterince zengin midir?
106. Bilgi kaynaklar  güvenilir midir?
107. Kullan lan Kur'an Meali güvenilir midir?
108. Kullan lan hadis kaynaklar  güvenilir midir?

Anlat mda Kullan lan Ayet ve Hadislerle lgili nceleme Sorular
109. Ayet mealleri asl na uygun olarak verilmi  midir?
110. Ayet meallerinin anla lmas  kolayla racak aç klamalara yer verilmi  midir?
111. Ayet meallerini anla r k lmak için yap lan aç klamalar do ru ve yeterli midir?
112. Ayetler k salt larak al nm sa belirtilmi  midir?
113. Ayetler konuya ve amaçlara uygun mudur?
114. Hadisler güvenilir kaynaklardan verilmi  midir?
115. Hadis mealleri anla r verilmi  midir?
116. Hadisler ile ilgili anla lmay  gerektiren hususlar aç klanm  m r?
117. Hadisler konuya ve amaçlara hizmet edecek nitelikte midir?

Okuma Parças  ve Çal ma Yapraklar yla lgili nceleme Sorular
118. Ünite ve/veya konular okuma veya çal ma parçalar  ile desteklenmi  midir?
119. Okuma ve çal ma parçalar  konuyu desteklemekte midir?
120. Okuma   ve/veya   çal ma   parçalar    amaçlar    ve   hedef  davran lar

desteklemekte midir?
De erlendirme Çal malar yla ilgili nceleme Sorular

121. Ünite veya konu sonlar nda de erlendirme çal malar na yer verilmi  midir?
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122. De erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak nitelikte midir?
123. De erlendirme sorular  ünite veya konular  kapsayacak nicelikte midir?
124. Soru maddeleri test tekniklerine uygun mudur?
125. Soru maddeleri tür itibar yla yeterli çe itlikte midir?
126. Soru maddeleri ö rencinin anlayabilece i dilde ve i aretlemelerle yaz lm

r?
127. Soru maddeleri amaçlara ve hedef davran lara uygun mudur?
128. Sorular, ö rencinin bireysel çal malar na uygun mudur?



123

Ek- 5: Özgeçmi

T.C.
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