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ÖZET 

Günümüz eğitim anlayışında geleneksel yöntemlerin yerine anlamlı, yorumlayıcı ve 

problem çözme yeteneğine dayanan yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenme 

sürecinde aynı anda birçok bireye ve bu bireylerin birden çok duyu yeteneğine hitap 

ederek, bireylerin bilgiyi kendi zihinlerinde anlamlandırmaları önem kazanmıştır.  

Bu anlamda çalışmamız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Çoklu Zeka Kuramı 

ve Yapılandırmacı Yaklaşıma dayanan yöntem, teknik ve etkinliklerle ders işlemenin 

öğrenci başarısına etkisine dair ön bilgi edinmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Araştırmada konu edinilen VI. Sınıf “Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç, 

Namaz İbadeti ve Son Peygamber Hz. Muhammed” ünitelerinde yer alan konular; kavram 

haritası, akrostiş tekniği, örnek verme, yorumlama, bulmaca, örnek olay analizi ve daha 

birçok yöntem ve teknik kullanılarak etkinlik açısından zenginleştirilmiştir. 2007–2008 

eğitim öğretim yılında Denizli ili Beyağaç ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu 6/A sınıfında 

uygulama ve gözlem yapılmıştır. Uygulama süreci yaklaşık 18 hafta sürmüş, konular ve 

konulara uygun olarak geliştirilen etkinlikler büyük ölçüde öğretmenin rehberliğinde sınıf 

ortamında işlenip uygulanmıştır. 

Uygulama sürecinin sonunda bireylerde ezbere dayalı öğrenmenin yerine anlamlı 

öğrenmenin gerçekleştiği, edinilen bilgilerin birden çok öğrenme sahasına kolayca 

transfer edildiği ve öğrenme sürecinin daha etkin bir hal aldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve meraklarının da arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelime: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, Zeka Kuramı, 

Yapılandırmacı Yaklaşım.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Today, instead of traditonal methods a new approach which is meaningful, 

interpretive and based on the capability of solving problems has been adopted in 

education system. In learning process, it has been aimed at addressing to many individuals 

and to their more than one sensory ability simultaneously, thus becoming important that 

individuals should give meaning to the knowledge in their own mind. 

So, our study has been prepared for the aim to have advance information of the 

effect of giving lectures in Religion Culture and Knowledge of Moral lesson by using 

those methods, techniques and activities based on the theory of Multiple Intellingence and 

the Approach of Constructivism. 

The topics in this research, which are found in the units of “Belief in Prophets and 

Holy Books, Worship of Namaz and the Last prophet Hz. Muhammed” in 6th grade, were 

enriched with activities by using concept maps, acrostic method, exemplification, 

interpretation, puzzle, case study and lots of methods and techniques. In 2007-2008 

schooling year an application and observation was made in the sixth grade class (6/A) in 

Atatürk Primary School  in Beyağaç, a town of Denizli. The application process lasted 18 

weeks and  the topics and the developed activities that were suitable for the topics, were 

largely carried out by the guide of the teacher in the classroom atmosphere.  

After the application process, it was observed that learning based on memorizing 

had been replaced by meaningful learning, obtained information had been transfered to a 

lot of learning areas easily and learning process had become more effective. In addition, it 

was seen that students interests and curiosity to lessons had increased. 

Key Words: Primary School Religion Culture and Knowledge of Moral Lessons, 

Intelligence Theory, The Approach of Constructivism. 
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ÖNSÖZ 

Sürekli bir değişimin söz konusu olduğu günümüzde, eğitim sistemimiz kendisini 

yenilemeye başlamış ve bu anlamda genel eğitim-öğretimin içinde yer alan Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi dersi de bu değişimden etkilenmiştir. Bu bağlamda hazırlamış 

olduğumuz tez çalışmasının ortaya konma amacı, yeni eğitim öğretim anlayışına uygun 

olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişine yönelik geleneksel eğitim 

anlayışından farklı, aktif katılımın söz konusu olduğu yeni bir eğitim-öğretim anlayışına 

katkı sağlamaktır.  

  Çalışmamız sırasında görsellik, kaynak bulma problemi gibi bazı yetersizliklerle 

karşılaşılmıştır. Ancak öğrenen merkezli eğitim anlayışı, eğitim-öğretim sistemimizde 

yerini sağlamlaştırdıkça, eğitim sistemimizin ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 

bilgi teknolojisi ile olan bağı kuvvetlendikçe, söz konusu eksikliklerin zamanla ortadan 

kalkacağı tarafımızdan ümit edilmektedir. 

Çalışmaya konu olan üniteler, etkinlik açısından zenginleştirilebilecek nitelikte ve 

kavram yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylelikle öğrencilerin birden fazla 

zihinsel yeteneğine hitap etmenin sağlanacağı umularak, etkinliklerin birbirinden farklı 

nitelikte olması amaçlanmıştır.   

 Etkinlik geliştirme sürecinde ise, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinin kılavuz ve 

çalışma kitaplarından faydalanılmış, çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım 

kuramlarının rehberliğinde etkinlikler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunların dışında gerek 

etkinlik hazırlama sürecinde, gerek kuramlar hakkındaki bilgilerin edinilmesi aşamasında 

güncel verilere ulaşılması açısından internet kaynaklı bilgilerden de faydalanılmıştır.  

Ünite konularına göre geliştirilen etkinliklerin aynı sayfada yer almasını sağlamak 

ve görsel bütünlüğü koruyup dikkat dağılmasını bir nebze olsun engellemek için 

çalışmanın tamamında aynı biçim özellikleri kullanılmamıştır. Ayrıca çalışmanın amacı 

ders konularına uygun olarak etkinlik geliştirip uygulama olduğu için ikinci bölümde yer 

alan ders kitabındaki konular büyük ölçüde değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren 

yeni eğitim anlayışına uyumlu olarak işlenmesine rağmen çalışmaya örnek teşkil edecek 

yeterli sayıda eser bulunmamaktadır. Ancak benzer mahiyette yapılan gerek Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi dersiyle alakalı, gerekse farklı branşlardaki eserler ve  araştırmalar 
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(Selçuk, Pektaş, Gerçekçioğlu, Hepyaşar, Çengeloğlu  vb.) incelenmiştir. Bu 

çalışmalardan farklı olarak ise, sürece Yapılandırmacı Yaklaşımın teknikleri dahil edilmiş 

ve uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmamızın giriş bölümünde, Çoklu Zeka Kuramı ile Yapılandırmacı 

Yaklaşım ve bu iki kuramın Din Eğitimi açısından önemine değinilmiştir. Bu bağlamda I. 

Bölümde, Çoklu Zeka Kuramı ve Yapılandırmacı Yaklaşımın özelliklerine dair bilgilere, 

II. Bölümde, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında yer alan 

Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç, Namaz İbadeti ve Son Peygamber Hz. 

Muhammed ünitelerinde işlenen konulara ve konulara uygun olarak her iki kurama 

yönelik hazırlanan etkinliklere, III. Bölümde, sürecin değerlendirilmesi, karşılaşılan 

güçlükler ve öğrencilerden geri bildirim olarak alınan etkinlik örneklerine yer verilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, çalışma sonunda edindiğimiz genel değerlendirmeler yer almıştır. 

Tez çalışmamız sırasında benden her türlü yardım ve desteği esirgemeyen 

Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU’na, titizlikle okuyarak 

çalışmamıza katkıda bulunan Doç. Dr. Abdülkerim BAHADIR Bey’e, görev yapmakta 

olduğum Beyağaç Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenlerine ve İlahiyat Fakültesi’nde 

görevli tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederim. 

 

  Ferat ZENGİN 

    Konya 2008         
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          GİRİŞ 

Teknolojinin ve bilimin hızla geliştiği günümüzde, hala dünyada ve ülkemizde pek 

çok eğitim öğretim kurumunda geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bu  bağlamda eğitim anlayışımız, öğrenme sürecinin faillerine tek düze bir kanalla bilgi 

yüklemeye dayanmaktadır. Bu sebeple, eğitim öğretim kurumlarında yıllardır uygulanan, 

kuralları olan ve bol miktarda veriyi ezberlemeye dayalı eğitim öğretim sistemine teknoloji 

toplumunda daha az ihtiyaç duyulacağı muhakkaktır. 

 Teknoloji ve bilim toplumunda “problem çözme yeteneği, derinlemesine düşünme ve 

yaşam boyu aktif öğrenme” giderek daha önemli bir yer işgal etmektedir. İnsanların 

doğuştan sahip olduklarına inanılan zeka yetisine farklı bir bakış açısı ile yaklaşılmış ve 

insan zekası yeniden ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde IQ (Intelligince 

Quotient)’nün birçok sahada gerçek zeka seviyesini temsil etmekle beraber insanlığın 

zekayı dar kalıplarla değerlendirdiği ortaya çıkmıştır. IQ, tabiî ki de zekanın en büyük 

göstergelerinden biridir, ancak düşük IQ puanlarına rağmen birçok kimse farklı alanlarda 

zeki olduklarını ispatlamıştır. Bu durum zekanın kendisini farklı alanlarda gösterdiğinin en 

büyük kanıtıdır.  

Zeka kavramına yönelik 1900’lü yıllarda Sperman, Thorndike, Alfret BINET 

Guilford gibi bilim adamları çalışma yapıp, görüş belirtirken, 1980’li yıllarda Harward 

Üniversitesi eğitim profesörlerinden olan Howard GARDNER (1883-1999), zeka 

kavramına yaptığı araştırmalarla farklı bir anlam kazandırmıştır. GARDNER, 1983’te 

yazdığı Frames of Mind (Zihin Çerçeveleri) adlı kitabında, kültürlerin ve bilim adamlarının 

zekayı çok kısıtlı olarak tanımladığını belirtmiş, zekanın bir veya birkaç faktörden çok daha 

fazlasını içerdiğini ve her insanda 7 (yedi) farklı zekanın bulunduğu tezini ortaya atmıştır1. 

Yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sonucunda insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu 

ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeğine ulaşarak zekayı şu şekilde yeniden 

tanımlamıştır: “Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla 

her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür.”2   

GARDNER, çoklu zeka kuramında bahsettiği 7 farklı yeteneğe en son bir yenisini de 

1993’te (doğa zekası) ekleyerek ilerleyen zamanda bu yeteneklerin sayısının daha da 

                                                           
1 Bümen, Nilay, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem A Yay., Ankara 2005, s. 1-3. 
2 Gardner, Howard, Frames of Mind-Theory of Multiple Intelligences, NY. Basic Books , New York 1983, s. 
22. 
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artacağının altını çizmiştir.3 

Dünya tarihine bakıldığında GARDNER’ın zeka anlayışını destekleyen bilim adamı, 

filozof, kâşif vb. düşünürlerle ilgili birçok örnek mevcuttur. Örneğin Albert EİNSTEİN 

örgün eğitimine ancak üçüncü sınıfa kadar devam edebilmesine karşın fen biliminde tüm 

dünyaya kendisini ispatlamıştır. Günümüzden bir örnek verecek olursak, ünlü Microsoft 

şirketinin kurucusu olan Bill GATES de eğitimini yarıda bırakarak hayatımızın 

vazgeçilmezi olan bilgisayar teknolojisini insanlığın hizmetine sunmayı başarmıştır. İşte bu 

sebepten dolayı düşük IQ puanlarına rağmen bu insanları bu denli başarılı kılan neden, 

zihinsel yeterliliklerinin farklı ilgi ve beceri alanlarına dayalı olmasıdır. Çünkü, her insanın 

kendini ifade ederken kullandığı yöntem farklıdır. Bir müzisyen kendini yaptığı bestelerle, 

bir tiyatrocu kendini canlandırdığı rollerle ya da bir ressam kendini çizgileri ile ifade eder. 

Dolayısıyla  her insan farklıdır, tektir ve özeldir.  

Günümüzde eğitim öğretim sisteminde önem kazanan bir diğer öğrenme kuramı ise, 

oluşturmacılık, constructivism, yapılandırmacılık, inşacılık gibi isimlerle adlandırılan 

“Yapılandırmacı Yaklaşım”dır.4 Bu yaklaşım, insanların bilgiyi doğrudan almadıklarını, 

bilgiyi zihinlerinde bireysel ve sosyal olarak kendilerinin oluşturduğunu savunur.5 Buna 

göre öğrenme sırasında yeni karşılaşılan durum, olay vb. zihinde daha önceden yer alan 

şemalar ile karşılaştırılır. Bilgi, var olan bu şemalara yerleştirilmeye ya da yeni 

oluşturulacak olan şemalara yerleştirilerek dengeleme sürecinden sonra kullanıma hazır 

hale getirilir.6 

MÖ. 5. ve 6. yüzyıla kadar dayanan, 20. yüzyılın başlarından itibaren hızlı bir şekilde 

önem kazanan bu kuramın diğer bir öne çıkan yönü, bireyin öğrenmesinin yaşadığı sosyo-

kültürel çevreden de etkilendiği görüşüdür. Birey, çevresi ile etkileşim halindeyken 

öğrenmeye ihtiyaç duyar, çevresi ile daha rahat bir etkileşime girmek için bilgiyi 

yapılandırmak zorundadır. Bu anlamda edinilen ön bilgiler, diğer bilgileri etkilerken bir 

yandan kendileri de öğrenen tarafından yapılandırılır. Öğrenme sürecinin faili bizzat 

öğrenenin kendisidir. Öğretici konumundaki kimseler, sadece rehberlik ederler. Bilgi, dış 

dünyadan olduğu gibi alınmayıp kişiye özel bir şekilde zihinde şekillendirilip oluşturulur. 

                                                           
3 Bümen, a.g.e., s. 3, 4. 
4 Titiz, Osman, Yeni Öğretim Sistemi, Zambak Yay., İstanbul 2005, s. 17. 
5 Özden, Yüksel, Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yay., Ankara 2005, s. 54. 
6 Titiz, a.g.e., s. 21, 22.         
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Kısacası bilgi, duyularımızla ya da çeşitli kanallarla edilgin olarak alınan veya dış dünyada 

yer alan bir öğe değildir. Bizzat öğrenen tarafından zihinde oluşturulan, yapılandırılan, inşa 

edilen ve kişiye özgü olan bir durumdur. 7 

Dünyada ve ülkemizde eğitim öğretim anlayışlarında yaşanan bu gelişmelerin, insan 

yaşamının en temel dinamiklerinden olan din eğitimi sahasında da etkin olması kaçınılmaz 

bir gerçektir. Büyük ölçüde soyut kavramlara dayanan din eğitimi, çoklu zeka kuramı ve 

yapılandırmacı yaklaşım sayesinde öğrenen konumundaki bireylerin zihinlerinde daha 

kolay, somut ve kalıcı bir şekilde gerçekleşecektir. Hayatımızın tamamında söz sahibi olan 

din kurallarının kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde bireylere öğretilip hayata 

geçirilmesi, bu iki kurama dayanan yöntem, teknik ve etkinliklerle sağlanacaktır. Böylece 

hem öğrenme süreci kolaylaşacak hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 

monotonluktan kurtulacaktır.  

Bu sebeple çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşımın ön planda olduğu 

öğrenme ortamlarında öğrenilen bilgilerin günlük yaşamda kullanılma sıklığı ve oranı da 

artacaktır. Böylelikle din eğitimi süreci daha nitelikli ve daha etkin olacaktır. Aynı 

zamanda din eğitiminin ciddi problemlerinden birisi olan doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşma 

sorunu, profesyonel kişiler tarafından yapılan din eğitimi sayesinde büyük ölçüde 

çözülecektir. 

Günümüz eğitim anlayışında geleneksel yöntemlerin yerine anlamlı, yorumlayıcı ve 

probleme dayalı öğrenme yeteneğine dayanan yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu 

çerçevede öğrenme sürecinde aynı anda birçok bireye ve bu bireylerin birden çok duyu 

yeteneğine hitap ederek, bireylerin bilgiyi kendi zihinlerinde anlamlandırmaları önem 

kazanmıştır. Çalışmamız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde çoklu zeka kuramı ve 

yapılandırmacı yaklaşıma dayanan yöntem, teknik ve etkinliklerle ders işlemenin öğrenci 

başarısına etkisine dair ön bilgi edinmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Araştırmada konu edinilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında yer alan 

VI. Sınıf “Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç, Namaz İbadeti ve Son Peygamber Hz. 

Muhammed” ünitelerinde işlenen konular; kavram haritası, akrostiş tekniği, örnek verme, 

yorumlama, bulmaca, örnek olay analizi gibi daha birçok yöntem ve teknik kullanılarak 

etkinlik açısından zenginleştirilmiştir. 2007–2008 eğitim öğretim yılında Denizli ili 

                                                           
7 Açıkgöz Ün, Kamile, Aktif Öğrenme, Biliş Yay., İzmir 2006, s. 60-63. 
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Beyağaç ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu 6/A sınıfında uygulama ve gözlem yapılmıştır. 

Uygulama süreci yaklaşık 18 hafta sürmüş, konular ve konulara uygun olarak geliştirilen 

etkinlikler büyük ölçüde öğretmenin rehberliğinde, sınıf ortamında işlenip, çalışmamız 

boyunca bu gözlem ve deneyimlerden yararlanılmıştır. Ayrıca ünite konuları ile kaynak 

kitaplara ulaşılmış ve literatür taraması yapılmıştır.  
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I. BÖLÜM 

ÇOKLU ZEKA KURAMI ve YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM 

         A)  ÇOKLU ZEKA KURAMI ve ÖZELLİKLERİ 

1. Çoklu Zeka Kuramı 

Zeka; yeni durumlara çabuk ve başarılı biçimde uyma durumunun gereğini yapma, 

soyut kavramları etkili biçimde kullanma, ilişkileri kavrama, çabuk öğrenme ve yaşantıları 

kaynaştırıp bütünleştirme yeteneği gibi tanımlarla ifade edilebilir.8 Kuram kavramıysa, 

gözleme dayanan ve doğruluğu sınanabilen kural ya da yasa olarak tanımlanabilir.9 

Çoklu zeka kuramı ise, Howard GARDNER tarafından geleneksel zeka anlayışından 

farklı olarak ortaya atılmıştır. Bu kuram, bireysel farklılıkları ön plana çıkaran, birden çok 

yeteneği zeka olarak değerlendiren bir zeka kuramıdır. Her insanın farklı zeka türlerine 

sahip olduğunu ve kişilerin bir ya da birden fazla alanda zeka seviyelerinin değişkenlik 

gösterdiğini savunur.    

 

2. Geleneksel Anlayış ile Çoklu Zeka Kuramının Zekaya Bakış Açıları 

Çoklu zeka kuramı, zekaya ilişkin geleneksel anlayışların eksikliklerini 

vurgulamakta ve zekaya yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu sebeple zeka ile ilgili 

eski ve yeni anlayışların kısa bir karşılaştırması aşağıdaki  tabloda10 ön bilgi edinmek 

amacı ile sunulmuştur.  

Zekaya İlişkin Eski Anlayış Zekaya İlişkin Yeni Anlayış 

1- Zeka doğuştan kazanılır, sabittir ve bu 
nedenle asla değiştirilemez. 

1- Bireyin genetiksel olarak kalıtımla birlikte getirdiği zeka 
kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir ve değiştirilebilir. 

2- Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir 
sayıya indirgenebilir. 

2- Zeka, herhangi bir performansta, üründe veya problem 
çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak 
hesaplanamaz. 

3- Zeka tekildir. 3- Zeka, çoğuldur (çok yönlü) ve çeşitli yollarla 
sergilenebilir. 

4- Zeka, gerçek hayattan soyutlanarak (yani 
belli zeka testleri ile) ölçülebilir. 

4- Zeka, gerçek hayat durumlarından ve koşullarından 
soyutlanamaz. 

5- Zeka, öğrencileri belli seviyelere göre 
sınıflandırmak ve onların gelecekteki 
başarılarının tahmin etmek için kullanılır. 

5- Zeka, öğrencilerin sahip oldukları gizli güçleri veya 
doğal potansiyelleri anlamak ve onların başarmak için 
uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmeleri için kullanır. 

                                                           
8 Öncül, Remzi, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul 2000, s. 1214. 
9 Öncül, a.g.e., s. 736. 
10 Saban, Ahmet, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Nobel Yay., Ankara 2005, s. 41. 
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3. Çoklu Zeka Kuramının İlkeleri 

İlke: Sonuca veya amaca ulaşmak üzere bir etkinliğe başlarken etkinliğin hareket 

noktasını teşkil eden ve etkinlik süresincede ona kılavuzluk ederek yönlendiren, öncü 

fikirlere denir.11 Çoklu zeka kuramının ilkeleri ise şunlardır; 12 

1) İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptirler. 

2) Her insan, aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir yapısına sahiptir. Yani, her 

insanın özel bir zeka profili vardır. 

3) Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir.  

4) Bütün zekalar dinamiktir.  

5) İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir. 

6) Her insan kendi zekasını tanıma ve geliştirme yetisine sahiptir. 

7) Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. 

8) Her bir zeka alanı; hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından farklı bir 

sisteme sahiptir. 

9) Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalardan faydalanabilir. 

10) Kişisel alt yapı, kültür, kalıtım ve inançlar zekaların gelişimi üzerinde etkilidir. 

11) Bütün zekalar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel 

kaynaklardır. 

12) İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel kavramlar, çoklu zeka kuramını 

desteklemektedir. 

13) Günümüzde bilinen zeka alanlarından daha farklı zeka alanları da olabilir. 

14) Günlük yaşamda, tek bir zeka bölümüne hitap eden hiçbir etkinlik yoktur. 

 

Gelinen bu noktada zeka kavramını dar kalıplar içinde ele alıp, bireyleri tek bir bakış 

açısı ile değerlendirmek oldukça yanlış bir tavırdır. Çünkü, insan zekası birden fazla 

profilden oluşan çok farklı bir komplekstir. Bu anlamda bütün insanlar birden fazla zeka 

türüne sahip olup, bu zeka alanlarını geliştirebilecek konumdadır. 

 

 

 

                                                           
11 Önder, Namık Kemal, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Arı Basımevi, Ankara 1987, s. 46. 
12 Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yay., Ankara 2005, s. 32, 33. 
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4. Çoklu Zeka Kuramında Yer Alan Zeka Türleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Zeka Türlerinin Özellikleri 

Sözel – Dilsel Zeka: 

 Sözel-dilsel zeka alanı; bir dilin temel kurallarını ve sözcüklerini açıkça kullanabilme 

yeteneğinidir. Okuma, yazma, dinleme, diyalog kurma, etkili söz söyleme ve iletişim 

kurma bu zeka türünün en belirgin özelliklerindendir. Bu zeka alanı gelişmiş kimselerin 

kendini ifade etme, bilgi aktarımı ve  ikna etme becerileri oldukça gelişmiştir. 

Bu zeka alanına sahip bireyler daha çok, dinleyerek, konuşarak, okuyarak, tartışarak 

ve başkaları ile iletişime girerek öğrenirler.13 Sunucular, politikacılar, şairler, oyun 

yazarları, editörler ve gazeteciler sözel-dilsel zekaya sahip bireylerdir.14 

Sınıf ortamında uygulanabilecek sözel-dilsel zekasına ilişkin etkinlikler şu şekilde 

listelenebilir:15 

- Hikaye, dergi okumak ve yazmak   - Kelime oyunları oynamak  

                                                           
13 Saban, Ahmet, Çoklu Zeka Teorisi ve Öğretimi, Nobel Yay., Ankara 2005, s. 7. 
14 Özmen, Haluk, Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem A Yay., Ankara 2005, s. 64. 
15 Aydın, a.g.e., s. 35. 

Doğa Zekası 

Sosyal - Kişilerarası Zeka  

Kişisel - İçsel Zeka 

ÇOKLU ZEKA KURAMI 

Bedensel - Kinestetik Zeka 

Görsel - Uzamsal Zeka  

Müzikal - Ritmik Zeka 

Mantıksal - Matematiksel Zeka  

Sözel - Dilsel Zeka 
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- Sözel iletişim kurmak     - Grup içi iletişim kurmak 

- Kelime hazinesi oluşturmak 

Mantıksal – Matematiksel Zeka:  

Mantıksal - matematiksel zeka alanı; sayılar, akıl yürütme, soyut problemleri çözme, 

birbiri ile ilişkili kavramları görme, mantıklı düşünme ve düşünceler arasındaki karmaşık 

ilişkileri anlama yeteneğidir. Bu zeka alanı gelişmiş bireyler hipotez kurma, mantık 

kurallarına uyma ve neden sonuç ilişkilerine oldukça duyarlıdırlar. 

Bu tür zeka türüne sahip bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak, olaylar 

arasındaki mantıksal ilişkileri kurarak, olaylar arasındaki soyut ilişkileri düşünerek ve 

somutlaştırarak öğrenirler.16 Bilim adamları, matematikçiler, muhasebeciler, mühendisler 

ve istatikçiler mantıksal-matematiksel zekası güçlü olan bireylere örnek gösterilebilir.17 

   Sınıf ortamında uygulanabilecek mantıksal-matematiksel zekaya ilişkin etkinlikler 

şu şekilde listelenebilir:18 

- Mantıksal problemler çözmek   - Bulmaca çözmek ya da hazırlamak 

- Neden sonuç ilişkisi kurmak   - Bilgisayar programı hazırlamak  

- Görsel bilgileri yorumlamak (Grafik, şema vb.) 

Görsel – Uzamsal Zeka:  

Görsel-uzamsal zeka alanı; bireylerin çevresini gözlemlemesi, algılaması, dış 

çevreden gelen görsel uyarıcıları, değişik şekilsel yollarla ifade edebilmesi yeteneğidir. Bu 

tür zeka alanına gelişmiş kimseler, yazılardan çok resimlerle ilgilenir; resimler ve şekillerle 

düşünür, harita, tablo ile diyagramları kolayca okur ve oluşturabilir. Film, tiyatro gibi 

görsel sunumları sever ve çok hayal kurarlar. 

 Bu tür zekaya sahip bireyler, en iyi varlıkları, olayları ve nesneleri görselleştirerek 

öğrenirler.19 Mimarlar, denizciler, pilotlar, heykeltıraşlar, ressamlar, izciler ve avcılar 

görsel- uzamsal zekaya en ileri derecede sahip bireylerdir.20 

                                                           
16 Saban, a.g.e., s. 8. 
17 Özmen, a.g.e., s. 64. 
18 Aydın, a.g.e., s. 36. 
19 Saban, a.g.e., s. 9. 
20 Özmen, a.g.e., s. 64. 
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Sınıf ortamında uygulanabilecek görsel-uzamsal zekaya ilişkin etkinlikler şu şekilde 

listelenebilir:21 

- Resim ve fotoğraflarla ders işlemek   - Kavram haritası kullanmak  

- Video, film ve bulmacalardan faydalanmak  - Hayal kurmak 

- Harita, tablo ve diyagram yorumlamak   - Karikatürleştirmek 

Müzikal - Ritmik Zeka: 

Müzikal-ritmik zeka alanı; bireylerin müziksel olarak düşünmesi ile olayların oluş 

şekillerini veya düzenini müziksel olarak algılayıp, yorumlaması ve iletişimde bulunması 

olarak tanımlanabilir.  

Bu zeka alanı gelişmiş bireyler, melodileri kolaylıkla tanır ve öğrenir, enstrüman 

çalar, seslere karşı duyarlıdır ve kolayca tempo tutarlar.22 Bu zeka alanına sahip bireyler, 

kolayca ritim tutar, melodi ve müzikle öğrenir. Bu tür zekaları güçlü olan kişiler 

müzisyenler, orkestra şefleri ve bestecilerdir.23 

Sınıf ortamında uygulanabilecek müzikal-ritmik zekaya ilişkin etkinlikler şu şekilde 

listelenebilir:24 

- Ritim ve tempo tutmak    - Fon müziği kullanmak 

         Bedensel - Kinestetik Zeka:  

Bedensel-kinestetik zeka alanı; bireylerin bir problemi çözmek, bir ürün meydana 

getirmek için, vücudunu ve bazı organlarını kullanabilme yeteneğidir. Bu zeka alanı 

gelişmiş bireyler, genellikle birden çok sporla ilgilenirler, uzun süre hareketsiz oturamazlar 

ve başkalarının davranışlarını kolayca taklit ederler.  

Bu zeka alanına sahip bireyler, en iyi yaparak yaşayarak, hareket ederek ve tecrübe 

ederek öğrenirler.25 Balerinler, mimarlar, cerrahlar, sporcular ve teknisyenler bu zekaya 

örnek gösterilebilirler.26 

Sınıf ortamında uygulanabilecek bedensel-kinestetik zekaya ilişkin etkinlikler şu 

şekilde listelenebilir:27 
                                                           
21 Aydın, a.g.e., s. 36. 
22 Saban, a.g.e., s. 10. 
23 Özmen, a.g.e., s. 65. 
24 Aydın, a.g.e., s. 38. 
25 Saban, a.g.e., s. 10. 
26 Özmen, a.g.e., s. 64-65. 
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- Yaratıcı hareketler bulmak    - Drama, tiyatro yapmak 

- Gezi ve inceleme yapmak    - Vücut dilini kullanmak  

- Dinleme ve konuşma etkinlikleri yapmak  

Sosyal - Bireylerarası Zeka:  

Sosyal - bireylerarası zeka alanı; çevredeki bireylerle sözlü ve sözsüz iletişim kurma, 

insanları anlama, kişilerin ruh durumlarını tanıma ve insanların farklı yeteneklerini tanıma  

yeteneğidir. Bu zeka alanı gelişmiş bireyler, herhangi bir grup içerisinde rol almaktan, 

arkadaşları ile birlikte olmaktan ve uyum içerisinde olup iş birliği yapmaktan zevk alır.  

Bu zeka alanına sahip bireyler en kolay iş birliğine ve grup halinde çalışmaya 

dayanan etkinlikler sayesinde öğrenirler.28 Politikacılar, liderler, psikologlar ve öğretmenler 

bu yeteneklerini iyi kullanan bireylerdir.  

Sınıf ortamında uygulanabilecek sosyal-bireylerarası zekaya ilişkin etkinlikler şu 

şekilde listelenebilir:29 

- İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlikleri             - Grup çalışması yapmak 

- Münazara düzenlemek               - Takım çalışması yapmak ve paylaşmak  

- Empatiye dayalı etkinlikler gerçekleştirmek 

Kişisel – İçsel Zeka: 

 Kişisel-içsel zeka alanı; bireylerin kendisini tanıması, kendi özelliklerinin ve 

yeteneklerinin bilgilerinin farkında olması yeteneğidir. Bu tür zekaya sahip bireyler, 

objektif olarak kendilerini değerlendirir, kendi sınırlarını bilir ve ona göre davranırlar. Yani 

bireyler ihtiyaçlarının, duygularının farkındadır, kendisiyle barışıktır ve özgürlüklerine 

düşkündürler.30 

Sınıf ortamında uygulanabilecek kişisel-içsel zekaya ilişkin etkinlikler şu şekilde 

listelenebilir:31 

- Bireysel çalışma yapmak    - Bireysel etkinlikler yapmak 

 

                                                                                                                                                                                 
27 Aydın, a.g.e., s. 37. 
28 Saban, a.g.e., s. 65. 
29 Aydın, a.g.e., s. 38. 
30 Saban, a.g.e., s. 13-14. 
31 Aydın, a.g.e., s. 39. 
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Doğa Zekası:  

Doğa zeka alanı; kişinin çevrede yaşayan bitkileri ve hayvanları tanıması, onları 

özelliklerine göre sınıflandırması ve çevreyle ilgili olması yeteneğidir. Bu zeka alanına 

sahip bireyler, doğaya, hayvan ve bitkilere karşı duyarlıdırlar. 32 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yukarıda bahsedilen sınıf içi etkinliklerin 

tamamının birebir uygulanması mümkün olmayabilir. Örneğin; müzikal-ritmik zeka ile 

ilgili olarak sınıfta şarkı söylenemez ama ders işenirken fon müziği kullanılabilir ya da 

konuyla ilgili kavramlar kullanılarak ritim tutularak söylenen bir metin oluşturulabilir.  

 

  Bireylerde Görülen Zeka Türlerinin Özellikleri: 

Bu başlık altında etkinlik geliştirme ve sınıf ortamında geliştirilen etkinlikleri 

uygulama sürecinde ders öğretmenlerine yardımcı olması amacıyla bireylerde görülen zeka 

türlerinin özelliklerine yer verilmiştir.33 

Sözel - Dilsel Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri:  

� Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir. 

� Dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenir. 

� Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. 

� Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar. 

� Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap 

edebilir. 

� Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil 

sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir. 

� Dil bilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanarak yazar. Kelime dağarcığı 

zengindir. 

� Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir. 

� Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. 

� Yeni dil formları oluşturur. 

� Etkili dil becerilerine sahiptir. 

                                                           
32 Saban, a.g.e., s. 14-15. 
33 Pektaş, Pelin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları İlköğretim 4.-5.-6.-7. ve 
8.  Sınıflar İçin Öğretmen El Kitabı, Özel Ceceli Okulları Yay., Ankara 2004, s. XIX-XXIV. 
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Matematiksel - Mantıksal Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri: 

� Neden sonuç ilişkisini çok iyi kurar. 

� Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir. 

� Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır ve hipotezler kurar ve sınar. 

� Bulmaca ve zeka oyunlarını sever. 

� Miktar tahminlerinde bulunur. 

� Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar. 

� Bilgisayar problemlerini hazırlar. 

� Grafik, şema ve şekillerle çalışmaktan hoşlanır. 

Görsel - Uzamsal Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri: 

� Gözleyerek ve görerek öğrenir. 

� Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. 

� Dinlediklerinden zihinsel objeler, hayaller ve resimler üretir. Öğrendiği bilgileri 

hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. 

� Grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri yorumlayabilir. 

� Çizmek, resim yapmak, boyamak ve modeller oluşturmaktan zevk alır. 

� Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. 

� Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir 

ve onu kendi zihninde canlandırabilir. 

� Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürebilir.  

Kinestetik - Bedensel Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri: 

� Zihin ve koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanır. 

� Sağlıklı yaşam konusunda vücuduna özen gösterir. 

� Fiziksel işler ve görevlerde; denge, zerafet, maharet ve dakiklik gösterir. 

� Fiziksel maharet isteyen alanlarda  yenilikler keşfeder ve farklılıkları ortaya çıkarır.  

� Rol yapma, atletizm, dans, dikiş nakış gibi alanlarda yeteneği vardır. 

� Çevresini, nesneleri, eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler. Öğrendiklerine  

dokunmayı ve onları kullanmayı tercih eder. 

� Aktif katılımla daha iyi öğrenir. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlar. 

� Gezi, inceleme, model ve maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılmadan zevk 

alır. 
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� Organizasyon yapma özelliği gelişmiştir. 

� Bulundukları çevre ile onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdır ve sorumlu 

davranır. 

Sosyal - Kişilerarası  Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri:  

� Yaşıtları ile ya da farklı yaş grupları ile birlikte olmaktan zevk alır. 

�  Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdır ve onları konuşmaları ile etkiler. 

�  Grup ve takım çalışmalarından, ürünler ortaya çıkarmaktan zevk alır. 

�  Farklı kültür ve yaşam tarzları konusunda çok meraklıdır. 

�  Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilir. 

�  Güçlü bir mizah yeteneğine sahiptir ve davranışlarının sonuçlarını 

değerlendirebilir. 

�  İnsanların her türlü davranışına karşı kabul edicidir. 

� Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanabilir. 

� Farklı insan topluluklarına girdiğinde kolaylıkla uyum sağlayabilir.                                  

� İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıfları taşır. 

Kişisel - İçsel Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri: 

� Yalnız kalmaktan hoşlanır ve yaşadığı her olay, deneyim üzerine çok fazla düşünür. 

� Kendi içinde bir değer ve anlayış sistemi oluşturur. Her şeyde kendinden bir şey 

arar. Yani kendi duygu ve düşüncelerinin farkındadır.  

� Kendisini farklı tarzlarda ifade edebilir. 

� Yaşam felsefesini oluşturmaya yönelik bir anlayış içindedir. 

� Bireysel çalışmaktan zevk alır ve yaşamında motivasyon kaynağı hedefleridir. 

� Kendisi üzerinde düşünmek için çok zaman harcar ve sürekli bir kişisel 

değerlendirme süreci yaşar. 

Müzikal - Ritmik Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri: 

� İnsan ve çevreden gelen seslere karşı duyarlıdır, sesleri dinler ve tepkide bulunur. 

� Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. 

� Seslere, nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir. 

� Müziği hareketlerle birleştirerek, farklı figürler ortaya çıkarabilir. 

� Müziksel enstrümanlara karşı ilgilidir, kolaylık enstrüman kullanmayı öğrenebilir. 
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� Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir. 

� Ritim tutar ve öğrendiği şarkıları mırıldanarak söyler. 

Doğa Zekası Gelişmiş Bireylerin Özelikleri:  

���� Doğadaki her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı 

dikkatlidir; çiçek türleri ve hayvan türleri onlar için çok çekicidir. 

���� Zooloji, botanik, organik kimya, tıp , dağcılık, izcilik vb. alanlara ilgi duyar. 

���� Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini 

incelemekten hoşlanır. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdır.  

���� Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenir. 

 

5. Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarını Belirleme ile İlgili Yöntemler 

Öğrencilerin sahip oldukları zeka alanlarını belirlemek için aşağıda yer alan 

yöntemler kullanılabilir.34 

a) Öğrencilere Yönelik Gözlemlere Dayalı Formlar: Öğrencileri gözlemleyip, aşağıda 

yer alan formları kullanarak zeka dilimlerini tespit etmeye çalışmak.  

Değerli Öğretmen: 
Lütfen gözlem formundaki her önermenin sınıfınızdaki her öğrenciye ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli 
dereceleme ölçeğine göre belirtiniz.  
Dereceleme ölçeği: 

0 = Öğrenciye Hiç uygun değil                         1 = Öğrenciye Çok az uygun                       

2 = Öğrenciye Kısmen uygun                           3 = Öğrenciye Oldukça uygun                          

                                               4 = Öğrenciye  Tamamen uygun 

BÖLÜM 1: SÖZEL-DİLSEL ZEKA ALANI 

1 Normal öğrenciden daha iyi yazar. 0   1   2   3   4 
2 Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır. 0   1   2   3   4 
3 İsimler, yerler ve tarihler hakkında hafızası güçlüdür.  0   1   2   3   4 
4 Yaşına uygun kelimeleri doğru şekilde telaffuz eder. 0   1   2   3   4 
5 Yaşına göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir. 0   1   2   3   4 
6 Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer ve sözel tartışmalarda başarılıdır.  0   1   2   3   4 
7 Tekerlemeleri ve kelime oyunlarını çok sever. 0   1   2   3   4 
8 Kitap okumayı çok sever. 0   1   2   3   4  
9 Öğrendiği yeni kelimeleri anlamlarına uygun olarak konuşma ve yazı dilinde kullanır. 0   1   2   3   4 
10 Dinleyerek öğrenmeyi sever. 0   1   2   3   4 

BÖLÜM 2: MANTIKSAL–MATEMATİKSEL ZEKA ALANI 

1 Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar. 0   1   2   3   4 
2 Sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı çok sever. 0   1   2   3   4 
3 Matematik dersini çok sever.  0   1   2   3   4 

                                                           
34 Saban, a.g.e., s. 35-45. 
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4 Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı çok 
sever. 0   1   2   3   4 

5 Nesneleri kategorilere ayırmayı veya olayları belli bir mantıksal ilişki içinde düzenlemeyi 
sever. 0   1   2   3   4 

6 Matematiksel hesaplama oyunlarını çok sever. 0   1   2   3   4 
7 Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur. 0   1   2   3   4 
8 Fen bilgisi dersinde deney yapmayı ve yeni şeyler denemeyi sever. 0   1   2   3   4  

9 
Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok 
gelişmiştir. 0   1   2   3   4 

10 Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar.  0   1   2   3   4 

BÖLÜM 3: GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA ALANI 

1 Renklere karşı çok hassas ve duyarlıdır. 0   1   2   3   4 

2 
Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı 
materyallere kıyasla daha kolay anlar. 0   1   2   3   4 

3 Sanat içerikli etkinlikleri sever. 0   1   2   3   4 
4 Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar. 0   1   2   3   4 
5 Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimleri çizer. 0   1   2   3   4 
6 Filmleri, slaytları ve benzeri diğer görsel sunuları izlemeyi sever. 0   1   2   3   4 
7 Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur. 0   1   2   3   4 
8 Okurken kelimelere oranla resimlerle daha çok öğrenir.  0   1   2   3   4 

9 Varlıkların görsel imgelerini veya daha önceden bulunduğu yerleri çok iyi ve net olarak 
hatırlar. 0   1    2   3  4 

10 Okuma materyallerine sık sık karalamalar yapar. 0    1   2   3   4 

BÖLÜM 4: MÜZİKAL-RİTMİK ZEKA ALANI 

1 Şarkıları ve melodileri çok iyi hatırlar. 0   1   2   3   4 
2 Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.  0   1   2   3   4 
3 Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da çalmayı çok ister. 0   1   2   3   4 
4 Müzik dersini çok sever. 0   1   2   3   4 
5 Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar. 0   1   2   3   4 
6 Farkına varmadan kendi kendine mırıldanır. 0   1   2    3  4 
7 Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar. 0   1   2    3  4  
8 Çevresindeki seslere karşı aşırı duyarlı ve hassastır. 0   1   2   3   4 
9 Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder.  0   1   2   3   4 
10 Ders çalışırken veya bir şey öğrenirken müzik dinlemekten çok hoşlanır. 0   1   2   3   4 

BÖLÜM 5: BEDENSEL–KİNESTETİK ZEKA ALANI 

1 Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır. 0   1   2   3   4 
2 Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye veya kımıldamaya ihtiyaç duyar. 0   1   2   3   4 
3 Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit eder. 0   1   2   3   4 
4 Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir. 0   1   2   3   4 
5 Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok sever. 0   1   2   3   4 
6 El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır. 0   1   2   3   4 

7 Kendini veya meramını anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu vardır ve vücut dilini çok 
iyi kullanır. 0   1   2   3   4  

8 Çamurda oynamayı veya diğer devinimsel nitelikteki etkinliklere katılmayı sever. 0   1   2   3   4  
9 Bir şeyi parçalarına ayırmayı ve onları tekrar birleştirmeyi çok sever. 0   1   2   3   4 
10 Bir şeyi en iyi yaparak yaşayarak öğrenir. 0   1   2   3   4 

BÖLÜM 6: SOSYAL- KİŞİLERARASI  ZEKA ALANI 

1 Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. 0   1   2   3   4 
2 Grup içerisinde doğal bir lider konumundadır. 0   1   2   3   4 
3 Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder. 0   1   2   3   4 
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4 Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir. 0   1   2   3   4 
5 Başkaları ile birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever. 0   1   2   3   4 
6 En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar. 0   1   2   3   4 
7 Başkaları daima onunla birlikte olmak ister. 0   1   2   3   4 
8 Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları çok önemser. 0   1  2   3   4  
9 Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir. 0   1   2   3   4 

10 Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak veya onlara öğreterek öğrenmeyi 
sever. 0   1   2   3   4 

BÖLÜM 7: KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA ALANI 

1 Bağımsız olma eğilimindedir. 0   1   2   3   4 
2 Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir. 0   1   2   3   4 
3 Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. 0   1   2   3   4 
4 Hakkında çok fazla bahsetmediği en az bir ilgisi, hobisi veya uğraşı vardır. 0   1   2   3   4 
5 Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin iyi bir amaca sahiptir. 0   1   2   3   4 
6 Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açıklıkla ve doğru bir şekilde dile getirir. 0   1   2   3   4 
7 Hayattaki başarılarından başarısızlıklarından ders almasını bilir. 0   1   2   3   4 
8 Kendine güveni yüksektir. 0   1   2   3   4  
9 Yaptığı işin bilincindedir ve başkalarına pek fazla akıl danışmaz. 0   1   2   3   4 
10 Kendisine saygısı yüksektir. 0   1   2   3   4 

BÖLÜM 8: DOĞA ZEKASI ALANI 

1 Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere yapılan gezileri çok sever. 0   1   2   3   4 

2 Doğa olaylarına ve oluşumlarına (örneğin volkanlara dağlara ve bulutlara) karşı çok hassas ve 
duyarlıdır. 0   1   2   3   4 

3 Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımlarını üstlenir. 0   1   2   3   4 
4 Ekoloji, doğa, bitkiler, hayvanlar vb. gibi konuları işlerken çok meraklanır. 0   1   2   3   4 
5 Sınıfta hayvan hakları veya çevreyi koruma ile ilgili ateşli konuşmalar yapar. 0   1   2   3   4 

6 Kuş beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu oluşturmak gibi doğa ile ilgili projelere 
katılmayı çok sever. 0   1   2   3   4 

7 Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır. 0   1   2   3   4 
8 Toprakla oynamayı ve bitki yetiştirmeyi çok sever. 0   1   2   3   4  
9 Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı çok ilgilidir. 0   1   2   3   4 
10 Çevre bilinci çok iyi gelişmiştir. 0   1   2   3   4 

 

Öğrencilere Yönelik Çoklu Zeka Alanları Profili  

Yukarıdaki tablodan elde edilen puanlar bu tabloya yerleştirilerek puan aralığına göre 

yorumlanarak zeka alanındaki gelişmişlik düzeyi tespit edilmeye çalışılır. 

Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı: 

Öğrencinin Numarası:  Cinsiyeti.  

Modeller/Önermeler TOPLAM PUAN 
ZEKA ALANI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Sözel - Dilsel           
 

Mantıksal- 
Matematiksel 

          
 

Görsel- Uzamsal           
 

Müzikal – Ritmik           
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Bedensel –
Kinestetik 

          
 

Sosyal – 
Bireylerarası 

          
 

Kişisel - İçsel           
 

Doğa           
 

ZEKA ALANLARINI BELİRLEME 
ÖLÇEĞİ 

ZEKA ALANINDAKİ  
TOPLAMA PUAN 

ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMİK 
DÜZEYİ 

Öğrenciye  Tamamen uygun 4 32-40 Arası Çok Gelişmiş 

Öğrenciye Oldukça uygun 3 24-31 Arası Gelişmiş 

Öğrenciye Kısmen uygun 2 16-23 Arası Orta Düzeyde Gelişmiş 

Öğrenciye Çok az uygun 1 8-15 Arası Biraz Gelişmiş 

Öğrenciye Hiç uygun değil 0 0-7 Arası Gelişmiş Değil 

 
b) Öğrenciler hakkında bilgi toplayarak. 

c) Öğrencilerin okul kayıtlarını inceleyerek. 

d) Diğer öğretmenlerle iş birliği yaparak. 

e) Velilerle görüşerek. 

         f) Öğrenciye sorarak. 

Yukarıda sıralanan yöntemlerle,öğrencilerin zeka alanları tespit edilerek öğrencilerin 

zeka yeteneklerine göre etkinlikler geliştirilip, uygulanabilir. 

 

6. Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Sınıf Yönetimi 

Çoklu Zeka Kuramına göre ders işlemek için sınıf yönetimi esnasında aşağıda 

belirtilen hususlara uyulması gerekir.35 

a)  Öğrencilerin Dikkatlerini Toplamak: 

Her bir zeka alanına göre farklı  stratejiler geliştirip uygulayarak öğrencilerin dikkati 

derse çekilir. Örneğin sözel-dilsel zekaya yönelik olarak tahtaya “Lütfen Sessiz Olun” vb. 

ifadeler yazılır. 

b) Öğrencileri Farklı Etkinliklere Hazırlamak: 

 Öğretmen, öğrencilerin farklı etkinliklere ve olaylara dikkatini çekmek için, onlara 

etkinlik ve olayları hatırlatan imgeler hazırlar. Örneğin, Çanakkale Şehitlerini Anma 

                                                           
35 Saban, a.g.e., s. 85-95. 
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Haftası’nda “Çanakkale Türküsü”nü sınıfta öğrencilere dinletebilir. Böylelikle müzikal-

ritmik zekaya sahip bireyleri uyarmış olur.   

c) Sınıf Kurallarının İşletimini Sağlamak: 

Öğrencilerin uymak zorunda oldukları kurallar ya da bilmek zorunda oldukları 

kavramlar, onların dikkatlerini çekip onlara ulaşacak şekilde farklı zeka alanlarına göre 

hazırlanır. Örneğin doğa zekasına yönelik olarak sınıfta uyulması gereken kurallar, 

tabiattaki bir hayvanla özdeşleştirilebilir. 

d) Grup Oluşturmak: 

Sınıflarda homojen grupların aksine heterojen, işbirlikçi gruplar oluşturulur. Böylece 

öğrencilerin birbirinden etkilenerek tamamı aktif hale getirilir. Örneğin, aynı renk kıyafet 

giyenler bir grup oluşturabilir (Görsel-Uzamsal Zeka). 

e) Bireysel Davranışları Yönetmek: 

Öğrencilerin, biyolojik, duygusal ve zihinsel farklılıklarına bağlı olarak her bireye 

farklı stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Örneğin bedensel-kinestetik zekaya yönelik 

olarak sınıfta kötü davranış sergileyen bir öğrenciye arkadaşlarına kötü örnek olduğu 

söylenebilir. 

Yukarıda bahsedilen temel bilgilerin yanı sıra öğrencilerin yaşam alanları iyice 

gözlemlenmeli ve öğrencilerin ilgi alanları tespit edilmelidir. Daha sonra yöresel ve 

kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin aşina oldukları nesne, olay ve 

bilgilerden yola çıkılmalıdır. Özellikle soyut kavramlara dayalı derslerde öğrencilere 

bireysel ve kalıcılığı arttırıcı, günlük yaşamla bağlantılı görev ve sorumluluklar 

verilmelidir. Bu sayede hem sınıf disiplini sağlamak noktasında hem de öğrenenlerin 

öğrenme sürecine doğrudan dahil olmasına mutlak anlamda katkı sağlanacaktır. Böylelikle 

öğrencilerin edinilen bilgileri kullanmaları ve bu bilgileri özümseyerek okul dışında da 

eğitim-öğretim sürecini devam ettirmeleri sağlanacaktır.  

Ancak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeninin tüm bu sayılan faktörleri göz 

önünde bulundurup iki ders saatinde bahsedilen sınıf yönetim ilkelerinin tamamını 

uygulaması söz konusu olmayabilir. Bu sebeple öğretim ortamının şartları göz önünde 

bulundurularak en önemli yöntem belirlenip ona ağırlık verilmelidir.  
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        B) YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM 

1. Yapılandırmacı Yaklaşım  

2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında ülkemize pilot uygulama ile giren, 2005-2006 

Eğitim-Öğretim yılında ise tüm Türkiye’de esas alınan36 bu model ilk kez 1710 yılında 

felsefeci Giambatista VICO’nun “bir şeyi bilen onu açıklayabilir” ifadesi ile eğitim 

alanında hayat bulmuştur. İlerleyen zamanlarda birçok felsefeci ve eğitimci; yapılandırmacı 

yaklaşıma dair görüş belirtse de ilk önemli çalışmayı Jean PIAGET ve Jonh DEWEY 

yapmıştır.37  

Yapılandırmacı terimi, bilginin öğrenen tarafından şekillendirilmesi yani 

yapılandırılması veya anlamlandırması olarak ifade edilir. Yaklaşım kavramı ise; görüş 

açısı, konuyu ele alış yolu, belli bir görüş açısından konuya bakış anlamına gelir.38 

Öğrenme sürecinde öğretenden çok öğrenen odaklı olan bu yaklaşım, bu yönüyle klasik 

öğrenme yaklaşımlarından ayrılır. Bu anlamda da öğrenenin bilgiyi bireysel ve sosyal 

olarak kendisinin oluşturduğunu kabul eder. Yani öğrenen, bilgiyi aynen almaz kendisi 

zihninde oluşturur. 

Önemli olan bireyin bilgiyi olduğu gibi alması değil gerçek yaşama uyarlamasıdır. Bu 

anlamda öğrenmenin merkezinde mutlaka öğrenen olmalı, öğreticiler sadece rehberlik 

görevini yerine getirmelidir. Kısacası bu kuram “dışarıda bir  yerde öğrenenden bağımsız 

bir bilgi olmadığını, sadece öğrenirken kendi kendimize yapılandırdığımız bir bilginin var 

olduğunu” savunur.39 

 

2. Yapılandırmacı Yaklaşımın Temel İlkeleri 

1) Öğrenme aktif bir süreçtir: Öğrenme, öğrencinin çevresi ile sürekli meşgul 

olmasını gerektirir. 

2) İnsanlar öğrenirken, öğrenmeyi öğrenir: Öğrenme hem anlam yapılandırmayı 

hem de anlama sistemlerinin yapılandırılmasını içerir. 

                                                           
36 http://egitimbulteni.com/sayi-7/Yapilandirmaci.htm, 10.09.2007. 11:00. 
37 Özden, a.g.e., s. 55. 
38 Öncül, a.g.e., s. 1150. 
39 Özden, a.g.e., s. 54-57.  
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3) Anlam oluşturmanın en önemli eylemi zihinseldir: Öğrenmede bedensel 

hareketler, deneyimler gereklidir, ancak yeterli değildir; zihinsel etkinliklere mutlaka 

ihtiyaç vardır. 

4) Öğrenme ve dil iç içedir: Kullandığımız dil öğrenmeyi etkiler. 

5) Öğrenme sosyal bir etkinliktir: Diğer insanlar ile etkileşim öğrenmemizde 

önemli yer tutar. 

6) Öğrenme yaşantımızla bağlantılıdır: Bilgilerimiz, inançlarımız, korkularımız ve 

değer yargılarımız öğrenmelerimizi etkiler. 

7) Öğrenmek için önceki bilgimize ihtiyaç vardır: Yeni bilgi, önceki bilgilerin 

üzerine inşa edilerek oluşturulan yapılarla kazanılır ve özümsenir. 

8) Öğrenme için zamana gerek vardır: Anlamlı öğrenme için fikirlerin yeniden 

gözden geçirilmesi, onlarla oynama ve onları kullanma söz konusudur. Bu da belli bir 

süreçte gerçekleşir. 

9) Motivasyon, öğrenmede anahtar öğedir: Motivasyon, sadece öğrenmeye 

yardım etmez, aynı zamanda öğrenme için gereklidir.40 

 

3. Yapılandırmacı Yaklaşımlar: 

Bilginin nasıl oluştuğuna dair yapılandırmacı yaklaşımı destekleyen iki temel kuram 

vardır. Bunlar: 

1. Bilişsel Yapılandırmacılık 

2. Sosyal Yapılandırmacılık 

 

3.1. Bilişsel Yapılandırmacılık 

Bilginin oluşum sürecinde Jean PIAGET’in teorisini temel alır. Bu teoriye göre, 

öğrenme sırasında birey, aktif olarak çevresi ile etkileşime girer. Bunun neticesinde 

özümseme, uyma ve dengeleme süreçleri yaşanır.  

Birey karşılaştığı yeni durumu eski sahip olduğu durum ve olayla karşılaştırıp yeni 

durumu tanımaya, bilgiyi özümsemeye çalışır. Eski bilgileri yeterli ise, yeni duruma uyum 

sağlar. Böylelikle yeni durumla karşılaştığında meydana gelen bozulma giderilmiş olur. 

Fakat, özümseme süreci başarısız olursa birey yeni bir kavram üretmek için zihninde 
                                                           
40 Özden, a.g.e., s. 62-63. 
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düzenlemeye gitmek zorunda kalır.  

 

  3.2 Sosyal Yapılandırmacılık 

VYGOTSKY’in görüşünü temel alan bu yaklaşım ise, PIAGET’ tin belirttiği  gibi 

bireyin öğrenmeyi sadece kendi başına gerçekleştirmediği, öğrenmede sosyal etkileşim ve 

dilin önemli bir unsur olduğunu savunur.  

Eğitim literatüründe işbirlikçi öğrenme olarak kendine yer bulan bu kuramın 

yapılandırmacı yaklaşıma en büyük katkısı; sosyal çevre ve dilin önemine dikkat 

çekmesidir. Bu anlamda öğrenmeye sosyal bir boyut kazandırılmıştır.41 

 

4. Yapılandırmacı Yaklaşımın Temel Özellikleri: 

Yapılandırmacı yaklaşım modeline göre ders işleme sürecinde göz önünde 

bulundurulması gereken temel özellikler şunlardır: 42 

1)  Öğretme değil, öğrenme ön plandadır. (Öğretme öğrenmenin içindedir, önemli 

olan öğretmenin rehberliğinde öğrencinin zihninde öğrenmeyi gerçekleştirmesidir.) 

2)  Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir. 

3)  Öğrencide öğrenme istek ve amacı yaratmak önemlidir. 

4)  Öğrenci bilgiyi sorgulamalıdır. 

5)  Öğrenmede yaşantı önemli yer tutmalıdır. 

6)  Öğrencinin doğal merakı desteklenmelidir. 

7)  Öğrenme öğrencinin zihinsel modeli üzerine kurulmalıdır. 

8)   Öğretmen öğrencinin sadece “Ne” öğrendiği ile değil, “Nasıl” öğrendiği ile de 

ilgilenmelidir. 

9)   Öğrenmenin içinde oluşturduğu bağlam önemlidir. 

10)   Öğrencilere, kendi deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunulmalıdır. 

11)   Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analiz önemli yer tutmalıdır. 

12)    Öğrencinin inanç ve tutumları öğrenmesini etkiler. 

 

                                                           
41 Özden, a.g.e., s. 58-62. 
42 Özden, a.g.e., s. 57, 58. 
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5. Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitimde Kullanımına Yönelik Modeller: 

Aşağıda aşamaları ve içerikleri verilen yapılandırmacı yaklaşım modelleri öğreten 

konumundakilerin konuya ve zamana göre nasıl bir strateji belirleyecekleri konusunda 

yardımcı olmak amacı ile verilmiştir.43 

 

5.1. “4 Aşamalı Model” 

Birinci Aşama: Dikkat Çekme 

Kavramların tanıtımı yapılır. Önemli olan dikkat çekmektir. Öğrencilerin kavramlara 

ilişkin ön bilgileri varsa yanlış öğrenmeleri, kontrol edilir. 

İkinci Aşama: Odaklama  

Farklı öğrenme ortamları öğrencilere sunulur (beyin fırtınası, grup çalışması, sınıf 

tartışması vb.). Öğrencinin konuya odaklanmasını sağlayacak farklı öğretim 

yöntemlerinden yararlanılır. Böylelikle öğrencilerin konuya yoğunlaşarak zengin bir 

öğrenme süreci geçirmesi sağlanır. 

Üçüncü Aşama: Mücadele 

Öğrenci yeni öğrendiklerini önceki bilgileriyle karşılaştırır, sorgular veya değiştirir. 

Bilgilerde herhangi bir çelişme ya da değişme yoksa kolayca zihnine yerleştirir. 

         Dördüncü Aşama: Uygulama 

Yeni bilgilerini farklı ve yeni durumlara uygular. Bunu tespit etmek için problem 

çözme, kompozisyon yazma, gerçek hayatla ilişkilendirme gibi etkinlikler kullanılır. 

Böylelikle öğrenilen bilgilerin kalıcılığı arttırılmış olur.  

 

5.2. “5 E Modeli” 

1) Engage (Girme): Amaçlanan, öğrencilerin  ilgilerini ve ihtiyaçlarını en yüksek 

seviyeye çıkarmak, onların önceden sahip oldukları  bilgilere erişmek ve onlarda merak 

uyandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin “Niçin” demesini sağlamak, öğrenmede motivasyonu 

arttırmak ve dikkat çekerek öğrencilerin değişik fikirler ileri sürmelerine ortam 

oluşturmaktır. 

2) Explore (Keşfetme): Önemli olan öğrencilerin konu içinde yer almasını sağlamak, 

                                                           
43 Özmen, a.g.e., s. 49-51. 
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çözüm yollarının bulunmasında onlara fırsat vermektir. Bu sayede öğrenciler birlikte, kendi 

kararlarını vermeye uğraşır, soru ve fikirlerini durum, problemlere uyarlamaya çalışırlar. 

Böylelikle aktif olarak sürece dahil olurlar.  

3) Explain (Açıklama): Amaç; öğrencilerin şimdiye kadar ne öğrendiklerini anlamak 

ve yeni öğrendikleri bilgilerle önceki bilgilerin değişimlerinde onlara yardımcı olmaktır. 

Deneyimlerini açıklamak için öğrencilere sorular sorulur, sınıf tartışması ön plandadır. Bu 

sayede birçok soru oluşturulur, yeni tanımlar araştırılır. 

4) Extend (Derinleştirme): Amaçlanan öğrencilerin bilgilerini kullanmak ve edinilen 

bilgilerin içeriklerini keşfetmeye devam etmek için onlara izin vermektir. Yani öğrenciler 

bilgilerini yeni durumlara uygular. Bilgilerinin etkileri üzerinde düşünürler, edindikleri 

bilgiler ve diğer kavramlarla ilişki kurarlar. 

5) Evaluate (Değerlendirme): Bu aşamada öğretmen ile öğrenciler anlamanın ve 

öğrenmenin miktarını ölçer. Öğretmen, öğrencileri gözler, açık uçlu sorular sorar; 

öğrenciler de kendi kendilerini değerlendirir. Değerlendirme araçları olarak; öğretmenlerin 

gözlemleri, öğrencilerin diğer konulardaki başarı durumları, uygulamalardaki yeterlilikleri, 

portfolyo (öğrenci ürün dosyası), rubric vb. yöntemler kullanılır.  

 

         5.3. “7 E Modeli” 

1) Excite (Teşvik Etme): Öğrenenlerin merak duyguları teşvik edilir. Öğrencilerin 

konu hakkında merakı öğretmen tarafından arttırılır. Öğrencilere yeni öğretilecek kavram 

hakkında ne bildikleri sorularak, bir sonraki aşamaya öğrenciler hazırlanır. 

2) Explore (Keşfetme): Öğrenci yeni karşılaştığı olayı keşfetmek ve gözden geçirmek 

için araştırmalar yapar, hipotezler kurar, tahminler yapar, öğretmen ise; öğrenciyi 

gözlemler, cesaretlendirir, bir çeşit rehberlik yapar  ve daha çok pasif konumda kalır.  

3) Explain (Açıklama): Öğrenciler farklı araştırma yolları kullanarak kavramlarla 

ilgili tanımlara ulaşmaya çalışırlar. Amaçları kavramları ve terimleri tanımlamaktır. 

Öğretmen ise, sorduğu sorularla onlardan daha derin açıklamalar yapmalarını ister.  

4) Expand (Genişletme): Ulaşılan kavramlar farklı sahalara uygulanmaya çalışılır. 

Böylelikle benzerlikler ortaya çıkarılır, yeni deneyimler oluşturularak yeni kanıtlanabilir 

yargılara ulaşılmaya çalışılır.  

5) Extend (Kapsamına Alma): Öğrenci, kavramı diğer kavramlarla ilişkilendirerek 

onu yeni bir alana yerleştirir. Önemli olan kavramlar arasındaki ilişkileri görebilmektir. 



 24 

Öğretmen söz konusu ilişkinin varlığını ve doğruluğunu kontrol ederek, ilişkinin daha net 

anlaşılması için sorular sorar. 

6) Exchange (Değiştirme): Fikirler, deneyimler ve bilgiler diğer öğrencilerle gerek 

bire bir gerekse sanal ortamda paylaşılır. Gruplar arasında işbirliği söz konusudur.  

7) Examine (İnceleme): Öğrenci; gözlemlerini, kanıtlarını ve deneyimlerini 

kullanarak açık uçlu sorulara cevap verir. Kavramlarla ilgili anlamalarını, becerilerini ispat 

eder, öğrenme sürecini değerlendirir ve davranış değişikliğinin sebeplerini açıklamaya 

çalışır. 

 

6. Yapılandırmacı Yaklaşım İle Davranışçı Yaklaşım Arasındaki Farklar 

Daha çok geleneksel eğitim anlayışıyla ilişkili olan davranışçı yaklaşım ile yeni 

eğitim anlayışının temel yapı taşlarından olan yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme, 

öğrenme süreci ve öğretim hakkındaki görüş farklılıklarından bazıları aşağıda verilmiştir.44 

Davranışçı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım 

Öğrenme dıştan etkilerle, (pekiştirme ve tekrar) elde 
edilen bir sonuçtur. 

Öğrenme, insan zihnindeki eski ve yeni bilgilerin 
yapılandırılması sonucu oluşur. 

Öğrenci dış uyarıcıların pasif  alıcısıdır. 
Öğrenci, uyarıcıların özümleyicisi ve davranışların aktif 
oluşturucusudur. 

Öğretim programı tümevarım ve temel becerilere 
ağırlık verilerek işlenir. 

Eğitim programları tümdengelim yoluyla ve temel 
kavramlara ağırlık verilerek işlenir, öğrenci sorunlarına 
göre program yönlendirilir. 

Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini 
değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru 
cevap beklerler. 

Öğretmenler öğrencilerin belli bir konudaki görüş ve 
fikirlerini anlamak için uğraşırlar. 

Öğretmenler, öğrencilere bilgiyi aktaran kaynak 
durumundadır. 

Öğretmenler, öğrenme sürecinde aynı zamanda 
öğrenendir. Öğrencilerle karşılıklı etkileşime girer ve 
öğrenme ortamını düzenleyip, hazırlar. 

Öğrenciler, öğretmenler tarafından bilgiyle 
doldurulacak boş hafızalar konumundadır. 

Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumludur, çevreden 
edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam verirler ve 
böylelikle öğretimde aktiftirler. 

Öğretim programıyla ilgili etkinlikler, ders 
kitaplarıyla sınırlıdır. 

Öğretim programlarıyla ilgili etkinlikler, geniş ölçüde 
birincil derecedeki kaynaklara dayanır. 

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, öğretimden 
ayrı bir süreçtir. Genellikle testler yoluyla eğitim 
programının sonunda yapılır. 

Değerlendirme öğretim sürecinin bir parçasıdır. Öğretim 
sırasında öğretmen gözlemleri ve öğrenci çalışmalarının 
toplanması ile değerlendirme gerçekleştirilir. 

Önceden hazırlanmış, öğretim programına sıkı sıkıya 
bağlılık söz konusudur. 

Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, 
ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer 
tutar. 

 
                                                           
44 Özden, a.g.e., s. 67. 
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7. Yapılandırmacı Yaklaşım Tasarımının Taşıması Gereken Başlıca Özellikler: 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğrenme ortamı oluştururken aşağıda yer alan ilkeler 

dikkate alınmalıdır. 45 

����  Öğrenci, öğretmenin zihinsel yapılarını olduğu gibi almak yerine kendi yapılarını 

oluşturmalıdır. 

���� Programın her öğrenciye hitap edebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklere 

çeşitlilik getirilir. 

���� Öğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere, yaşantılara mümkün olduğu kadar çok 

yer verilir. 

���� Öğretmenler klasik anlayıştan uzaklaşarak, kontrol ediciden ziyade yardım edici, 

kolaylaştırıcı bir rehber konumuna gelmelidir. 

���� Öğrencilerin yanlışları bile değerlidir, yanlışlardan yola çıkarak doğrulara ulaşmak 

esastır. Öğrencilerin yanlış öğrenmeleri dahi dile getirmeleri sağlanmalıdır. 

���� Programlar esnek ve bol seçeneklidir. Öğrenme süreciyle ilgili karar alma sürecine 

öğrenciler de dahil edilir. 

���� Öğrencilerin karmaşık düşünmeleri, soru sormaları yani süreçle etkileşime girmeleri 

özendirilir. 

���� Öğrencilerin değerlendirilmesi, sadece bir ürüne ya da olaya bakarak değil tüm süreç 

dikkate alınarak yapılır. 

����  Yalnızca yeni öğrenmeler dikkate alınmayıp ön kavramlar ve bilgiler de göz önünde 

bulundurulup değiştirilmeye çalışılır.  

  

8. Yapılandırmacı Yaklaşıma Dair Kullanılabilecek Bazı Ölçme Değerlendirme 

Araçları: 

���� Gözlem: Öğrencilerin neler bildiklerinin, neler öğrendiklerinin ve nelere ihtiyaç 

duyduklarının belirlenmesinde etkin bir yöntemdir. Genel geçer nitelikte hazırlanan gözlem 

formları kullanılabilir. 

���� Görüşme: Öğrencilerin öğrendiklerinin ve öğrenmede ne kadar başarılı olduklarının 

tespitinde kullanılabilir. Öğrenci kendisini rahatlıkla ifade edebilir. Açık uçlu sorular 

kullanmak sürecin verimini arttırır. 

                                                           
45 Açıkgöz Ün, a.g.e., s. 66. 
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���� Günlük: Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yazma becerileri gelişir, öğretmen de 

rahatlıkla bu ifadelerden öğrenme hakkında bilgi sahibi olabilir.  

���� Çizimler ve Poster Oluşturma: Öğrenmenin temelinin özünü simgeleyen çizimler ve 

afişler hazırlanabilir. 

���� Açık Uçlu Sorular: Görüşme yönteminde olduğu gibi bu yöntem, nelerin öğrenildiği 

hakkında bilgi verdiği gibi öğrenme süreci hakkında da ip uçları verir. 

���� Kavram Haritaları: Bir tür grafik düzenleyicisi olan kavram haritaları, kavramlar 

arasındaki anlamlı ilişkiyi ortaya koyar.  

���� Performans Değerlendirme Ölçekleri (Rubric): Bu değerlendirme ölçekleri daha çok 

farklı ölçme araçlarından elde edilen sonuçların değerlendirmesini yapmak üzere kullanılır. 

���� Portfolyo: Sınıf içi ve dışı öğrenme ürünlerinin toplandığı bir ürün dosyası olan bu araç, 

daha çok öğrenme sürecini değerlendirmede kullanılır.46 

 

9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Açısından Yapılandırmacı Yaklaşım 

Çalışmanın başında belirtildiği gibi yapılandırmacı yaklaşım, eğitim anlayışları 

arasında kendisine yer edinmeye çalışırken bu çabadan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

de etkilenmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım öğrenci merkezli, öğrencinin hem zihinsel, hem 

fiziksel olarak mükemmel derecede derse aktif olarak katılımını sağlamaya çalışmaktadır. 

Bu bağlamda eleştirel düşünce, analiz etme ve değerlendirme basamakları bir kat daha 

önem kazanmaktadır. 

Bu noktada öğretmen bilgiyi aktarmaktan çok bilginin aktarılmasında bir rehber 

olmalıdır. Yani öğretmen Konfüçyüs’ün “insanlara balık verilmemeli, insanlara balık 

tutması öğretilmelidir” sözlerinde ifade bulan bir yöneliş sergilemelidir. Bilgiyi doğrudan 

almak yerine kavrayarak, uygulayarak öğrenmek edinilen bilginin hem kalıcılığını 

arttıracak, hem de başka alanlara transferini kolaylaştıracaktır.  

Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2005’te 

yayınladığı “Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı” adlı 

kitapta bir Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni’nin ders esnasında dikkate alması gereken 

esaslar faydalı olacağı düşüncesi ile aşağıda sıralanmıştır.47 

                                                           
46 Titiz, a.g.e., s. 44-53. 
47 MEB. Yay., Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara 2005, s. 27-31. 
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•  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisini öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam 

oluşturulmalı. 

•  Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkları 

göz önünde bulundurulmalı. 

•  Öğrencilerin işlenen konuya ilişkin ön bilgi ile inançları açığa çıkarılmalı ve 

öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmaları sağlanmalı. 

•  Öğretmen, öğrencilerin ileri sürülen alternatif düşünceler üzerine düşünmelerini, bu 

düşüncelerini tartışmalarını ve değerlendirmelerini tavsiye etmeli. 

•  Öğretmen, tartışmaları, etkinlikleri, öğrencilerin bilimsel olarak kabul edilen bilgi 

ve anlayışları kendilerinin yapılandırmasına imkan verecek şekilde yönlendirmeli. 

•  Öğrencilerin bir olguyu açıklamak için hipotez kurma ve alternatif yorumlar 

yapabilme yetenekleri teşvik edilmeli. 

 

10. Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı Çerçevesinde Verim Yükseltmek İçin 

Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler: 

Öğrenci başarısını niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak için aşağıda verilen yöntem 

teknikleri ders işleme sürecinde kullanmak gerekmektedir.48 

- Örnek Olay Analizi    - Sonuç Çıkarma 

- Slogan Bulma     - Bulmaca 

- Şiir - Hikaye Yazma    - Görsel İmge Oluşturma 

- Önem Sırasına Koyma    - Başlık Bulma 

- Geri Plandaki Düşünceleri Bulma  - Sınıflama 

- Örnek Verme     - Kendini Değerlendirme 

- Yordama Yapma    - Kanıtlama  

- Dramatizasyon     - Tavsiyede Bulunma 

- Karşılaştırma     - Problem Çözme 

                                                           
48 MEB. Yay., a.g.e., s. 27-31. 
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- Görüşme Yapma    - Alan Gezileri 

- Beyin Fırtınası     - Kavram Haritası Oluşturma 

- Reklâm, Poster, Afiş Hazırlama             - Akrostiş Tekniği 

 

11. Yapılandırmacı Yaklaşımın Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi 

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan yöntem ve teknikler sayesinde (örnek olay 

incelenmesi, belirli kavramlara bağlı olarak oluşturulan anlamlı paragraflar, akrostiş 

çalışmaları vb.) öğrencilerin bilgiyi çok kolay özümsedikleri görülmüştür. Ders süresinin 

yetmemesi gibi bir durumda konular ve bu konuların detayları göz önünde bulundurulup 

ona göre yapılandırmacı yaklaşım modelleri kullanılmalıdır. Örneğin, namaz konusu 

işlenirken 7 E modeli uygulanırken, ilahi kitaplar konusunda 5 E modeli uygulanabilir. Bu 

durum ders öğretmeleri için çok büyük kolaylık olacaktır. 

Ölçme değerlendirme aracı olarak, kavram haritalarını kullanmak bizce en uygun 

olanıdır. Kavram haritaları aracılığıyla hem kavram bilgisi hem de kavramlar arasındaki 

hiyerarşinin anlaşılıp anlaşılmadığı ortaya çıkar. Ama  sürecin uzun olduğu öğrenme 

durumlarında ise,  portfolyonun ölçme aracı olarak kullanılması tavsiye edilir.  

Yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili bir diğer önemli nokta ise, PIAGET’in bilişsel 

gelişimi etkilediğini belirttiği, kültürel aktarım yani sosyal etkileşim faktörüdür.49 Etkinlik 

geliştirme ve uygulama sürecinde bireylerin öğrenme yaşantısı geçirmeleri ve birbirleri ile 

etkileşime girmeleri sağlanmalıdır. Mesela, örnek olay incelemesi yöntemi kullanılırken 

yakın çevrede yaşanan bir örnek olay öğrenme sürecinde ele alınabilir. 

Bu bölümde bahsedilen bilgiler ışığında; öğrenme ve öğretme sürecine dair ortaya 

atılan bu kuramsal bilgiler bir bütün olan eğitim anlayışının farklılaşmasına sebep olmuştur. 

Artık öğrenci merkezli, öğretmenin daha çok kılavuz olduğu, aktif öğrenme modelleri 

benimsenmiştir. Bu anlamda 1982 yılından beri okullarda zorunlu ders olarak okutulan Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin verimini ve kalitesini yükseltmek anlamında bu iki kuram 

(Çoklu Zeka Kuramı ve Yapılandırmacı Yaklaşım) büyük bir öneme sahiptir.  

Söz konusu kuramlara göre geliştirilen etkinlikler ve öğretime hazırlanan derslikler 

                                                           
49 Özmen, a.g.e., s. 29. 
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sayesinde, öğrenme süreci öğreten ve öğrenenler açısından hem eğlenceli bir hal alacak 

hem de kısa sürede yüksek verim almak söz konusu olacaktır. Ancak geliştirilen etkinlikler 

öğrenci seviyelerine uygun olmalı ve diğer alan derslerinde de benzer etkinlik ve 

uygulamalar yapılmalıdır. Çünkü, haftada 2 (iki) ders saati olarak okutulan bir dersin 

kendisine has yöntem ve tekniklerinin öğrenciler açısından tam olarak özümsenmesi 

düşünülemez. Bu sebeple bu iki öğrenme kuramı bütün derslerde etkin bir şekilde 

kullanılıp, eğitimcilerin bu anlayışa göre yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilere bu iki kuramın 

temel dinamikleri hakkında bilgi verilmesi, hatta etkinlikler hazırlanırken öğrencilerin 

fikirlerine de başvurulması öğrenme sürecinin verimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. 
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II. BÖLÜM 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ MÜFREDATINDA 

ÇOKLU ZEKA KURAMI ile YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE 

HAZIRLANAN ÜNİTE KONULARI ve ETKİNLİKLERİ 

Bu bölümde, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin VI. sınıf müfredatında 

yer alan  “Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç, Namaz İbadeti ve Son Peygamber 

Hz. Muhammed” ünitelerindeki konular çoklu zeka kuramı ile yapılandırmacı yaklaşım 

anlayışının temel ilkelerine dayalı etkinliklerle zenginleştirilmiş ve öğrencilerin birden 

fazla zeka alanına hitap etmek hedeflenmiştir. 

Uygulama sürecinde bir yandan öğrencilerden çoklu zeka kuramına ve yapılandırmacı 

yaklaşıma dayanan etkinlikleri yapmaları istenirken öte yandan da daha farklı zeka 

alanlarının da olabileceği düşüncesi ile öğrencilerin bizzat sürece dahil olmaları 

sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin, farklı bilgi ve düşünceleri ortaya koymaları için 

teşviklerde bulunulmuş; bu konuda yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkelerinden de yardım 

alınmıştır.  

Bu doğrultuda, 2007 - 2008 Eğitim - Öğretim yılında yürürlüğe giren İlköğretim Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat programı esas alınmıştır. Konular programdaki 

sıralamaya göre çalışmada yer almaktadır. Bu amaçla aşağıda yazarları ve eserleri belirtilen 

ders kitaplarından yararlanılmıştır. Söz konusu ders kitaplarında yer alan ünite konuları 

öğrenci seviyesi dikkate alınarak gerekli görülmedikçe aynen aktarılmıştır. Ancak, çoklu 

zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım eğitim anlayışına uygun olarak “Peygamberlere ve 

İlahî Kitaplara İnanç, Namaz İbadeti ve Son Peygamber Hz. Muhammed” üniteleriyle ilgili 

etkinlikler tarafımızdan geliştirilmiştir.  

Mehmet AKGÜL ve diğr. 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

İlköğretim 6.Sınıf 

Recep KILINÇ, Baki ADAM, Hikmet 

EROĞLU, Yılmaz KARAHAN 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 

Turgay YÜCE 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 6 
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A) PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 

1. Peygamberler ve Peygamberlere İman 

Peygamber, sözcüğü mesaj taşıyıcı, haber getirici elçi anlamlarına gelir. Peygamberler, Allah 
tarafından, insanlar arasından seçilen ve Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ileten elçilerdir. 
Onların getirdiği mesajlar, Allah’ın buyruk ve yasaklarını, insanlara ulaştırmak istediği bilgileri 
içerir. 

Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Ona akıl vererek bazı gerçekleri kavramasını 
istemiştir. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği akil sayesinde bazı bilgiler edinebilir. Aklını kullanarak 
Allah’ın varlığını kavrayabilir. Ancak, onun nasıl bir varlık olduğunu, ona karşı neler yapması 
gerektiğini bilemez. Kendisinin ve diğer varlıkların niçin yaratıldıklarını, öldükten sonra 
insanların durumunun ne olacağını kavrayamaz. Bunları öğrenemeyince tam anlamıyla mutlu 
olamaz. Ayrıca insanlar, yaratılışları gereği toplu halde yasamak zorunda olan varlıklardır. Toplu 
halde, mutlu bir şekilde yaşayabilmek için, zaman zaman ilişkilerini diizenleyici kurallara ihtiyaç 
duymuşlardır. 

Allah, insanların mutlu olmalarını amaçlamıştır. Mutlu olabilmenin yollarını öğretmek ve 
onların kendisine karşı neler yapmaları gerektiğini bildirmek istemiştir. Bunun için O, insanlara 
mesajlar göndermiştir. Bu mesajları iletmek için de insanlar arasından peygamberleri 
görevlendirmiştir. 

Peygamberler, Allah tarafından seçilmişlerdir. Bu nedenle her insan peygamber olamaz. 
Çünkü peygamberlik istemekle ve çalışmakla elde edilemez. Tüm bu sebeplere binaen Allah Teala’nın 
emir yasaklarını bize ulaştırmakla görevli olan Peygamberlere itaat Allah tarafından kullarına farz kılınmış 
bölünmez bir bütün olan imanın köşe taşlarından birini oluşturmuştur.  

Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Allah, tarih boyunca insanlığa pek çok peygamber 
görevlendirmiştir. Mesajlarını insanlara onlar aracılığıyla göndermiştir. Bu peygamberlerden ilki 
Hz. Âdem, sonuncusu da Hz. Muhammed'dir. Tüm peygamberler Allah'ın mesajlarını insanlara 
ulaştırmışlar ve yaşamlarıyla da örnek olmuşlardır. 

 

Allah’ın insanlara mesajlarını getiren son kutsal kitap Kur'an'dır. 

YORUMLAYALIM 
Aşağıda yer alan ayeti 
yorumlayınız.  
“… O Peygamber’e inanan, 

onu koruyup destekleyen, 

ona yardım eden ve onunla 

birilikte gönderilen nura 

uyanlar, işte bunlar 

kurtuluşa erenlerdir.” 

(A’raf suresi, 157.ayet) 
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       METNİ ÇÖZÜMLEYELİM      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peygamber: Bu sözcüğün kelime anlamı: “Allah tarafından emir getiren, Allah’ın emirlerini 
insanlara haber veren”dir. 

1- Allah niçin peygamberler göndermiştir? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................................ 

 

2- Peygamberlerin görevleri nelerdir?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................................ 

3- Allah’ın peygamberler göndermesinin insanlara faydaları neler olabilir?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4- Allah peygamberler göndermeseydi insanlar ne yapardı? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................................ 
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1. 1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri 

Peygamberler de bizler gibi birer insandır. Allah, emirlerini insanlara iletip iyice 
anlasınlar diye onları insanlar arasından seçmiştir. Onlar da diğer insanlar gibi doğmuş, 
büyümüş ve zamanı gelince ölmüşlerdir. Diğer insanlar gibi yiyip içmişler, çalışıp 
dinlenmişlerdir. Yaşamları boyunca diğer insanlara örnek olmuşlardır. 

Peygamberlerin gönderiliş nedenleri, Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek ve 
açıklamaktır. Bunu yapacak varlıkların da insan olması şarttır. İnsanlara bir şeyi 
açıklamak için onlarla görüşüp konuşmak gerekir. Bunu da ancak bir insan yapabilir. Bu 
insanın, aynı zamanda toplumla aynı dili konuşuyor olması da gerekir. İyice açıklama 
yapabilmek buna bağlıdır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir: 

“Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi 
kavminin diliyle gönderdik...”1 

Peygamberler, Allah'ın emirlerini iyice açıklamak için, yaşayarak göstermekle de 
görevlendirilmişlerdir. Bu bakımdan onlar, insanlara örnek olmuşlardır. Kur’an-ı 
Kerim’de; “Ant olsun ki Rasulullah sizin için, güzel bir örnektir.” 2 buyrulmaktadır. 
Bu da onun, insanlara örnek olarak gönderildiğinin göstergesidir. İnsanlara örnek olacak 
varlığın da insan olması gerekir. 

Peygamber olarak insandan başka bir varlık gönderilseydi, insanlara örnek 
olamazdı. Getirdiği mesajları, yaşayarak gösteremezdi. Peygamberlere inanmak 
istemeyen bazı kimseler, onların kendileri gibi birer insan olmalarından dolayı 
inanmadıklarını belirtmişlerdir. Yüce Allah onlara şöyle cevap verilmesini istemiştir: 

“Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların (buna) 
inanmalarını sırf, Allah, peygamber olarak bir beşer mi gönderdi? demeleri 
engellemiştir. Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler 
olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” 3 Bu da, 
insanlara örnek olabilecek varlığın ancak bir insan olabileceğini anlatmaktadır. Bu 
nedenle peygamberler, insanlardan seçilmişlerdir. 

                                                           
1 İbrahim 14/4. 
2 Ahzab 33/21. 
3 İsra 17/94, 95. 

DÜŞÜNELİM 

Allah Teala 

Peygamberleri insanlardan 

birisi olarak görevlendirmeseydi 

ne olurdu? 
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1.2. Peygamberlerin Nitelikleri 

Peygamberler, seçkin insanlardır. Allah, onları insanlar arasından seçmiş ve 
peygamberlikle görevlendirmiştir. Bu nedenle onların bazı ortak nitelikleri vardır. Bunlar, 
bir peygamberde zorunlu olarak bulunması gereken niteliklerdir. Doğruluk, güvenilirlik, 
akıllılık ve zekilik, Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek ve günah 
işlememek bunlardandır. 

 

1.2.1. Doğru Olmak 

Doğru olmak, kişinin içi ile dışının, özü ile sözünün bir olması demektir. Bir başka 
deyişle doğruluk, kişinin özünde, sözünde ve davranışlarında dürüst olmasıdır. 

Kişilerin ve toplumların mutluluğunu sağlayacak en önemli özelliklerden biri doğru 
olmaktır. Bu nedenle tüm peygamberlere gelen mesajlar, doğru olmayı emreder. Bu emir, 
diğer insanlarla birlikte peygamberlere de yöneliktir. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı 
Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: 

“O hâlde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru 
ol!..”1 

Doğruluk konusundaki başka bir ayetin anlamı da şöyledir: 

“Rabb'imiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve 
onlar üzülmeyeceklerdir.”2 

Bu mesajları insanlara ulaştırmakla görevli olan peygamberlerin doğru olmaması 
düşünülemez. Onlar doğru insanlar olmasalardı, onlara kimse inanmazdı. Getirdikleri 
mesajları, kimse kabul etmezdi. Bu bakımdan doğru olmak, peygamberlerde bulunması 
zorunlu olan niteliklerdendir. 

Peygamberlerin hepsi, yaşadıkları toplumlarda en dürüst kişiler olarak 
tanınmışlardır. Onlar söz, iş ve davranışlarında her zaman doğru olmuşlardır. Yaşamları 
boyunca, hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamışlardır. Bu yönleriyle insanlara örnek 
olmuşlardır. 

 

1.2.2. Güvenilir Olmak 

Peygamberlerde zorunlu olarak bulunması gereken niteliklerden biri de güvenilir 
olmaktır. Güvenilir olmak, emanete riayet etmektir. Kendisine emanet edilen şeyleri 
korumak, onları sahiplerine olduğu gibi ulaştırmaktır. 

Peygamberlerin Allah'tan getirdiği mesajların ortak amaçlarından biri de insanların 
güvenilir olmasını sağlamaktır. Güvenilir olmak da kişi ve toplumun mutluluğu 
açısından çok önemli niteliklerdendir. Güvenilir olmayan birinin, başkalarına bunu 
iletip kabul ettirmesi mümkün değildir. Peygamberler güvenilir kimseler 
olmasalardı, insanlar onları dinlemez, onlara kimse inanmazdı. Anlattıklarını 
yaşamayan insanların, inandırıcı olmaları düşünülemez. 

Peygamberler, yaşadıkları toplumlarda en güvenilir insanlar olarak ta-
nınmışlardır. Onlar, hiçbir zaman güvensizlik yaratacak davranışlarda bulun-

                                                           
1 Hud 11/112. 
2 Ahkaf  46/13. 
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mamışlardır. Hiçbir zaman emanete ihanet etmemişlerdir. Bu yönleriyle de 
insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberliklerinden önce de bu özellikleriyle dikkat 
çekmişlerdir. Kendilerine inanmayanlar bile, onların güvenilirliklerini kabul

etmişlerdir. Örneğin; Hz.Muhammed, peygamber olmadan önce de 
Muhammedü'1-Emin, yani Güvenilir Muhammed olarak tanınmıştır. Peygamber 
olduktan sonra kendisine düşman olanlar bile, onun bu özelliğini inkâr 
etmemişlerdir. 

 
1.2.3. A kı l l ı  ve Zeki Olmak 

Akıl l ı  ve zeki olmak da peygamberlerde bulunması gereken niteliklerdendir. 
Akıllı ve zeki olmayan kimselerin, Allah'tan mesaj alması ve bunu insanlara iletip 
açıklaması düşünülemez. 

Peygamberlerin getirdikleri mesajlar, akıllı insanlara yöneliktir. Onların 
hiçbiri, akıllı olmayan insanlara sorumluluk yüklememiştir. Bu mesajların akıllı 
olmayan kimseler tarafından açıklanması düşünülemez. Akıllı olmayanların, 
akıllılara yönelik din uygulamalarında örnek olmaları söz konusu olamaz. Bu 
nedenle peygamberler, akıllı ve zeki insanlardır. Onlar bu, nitelikleriyle insanlara 
önderlik yapabilmişlerdir. Ortaya çıkan sorunları akılcı yöntemlerle çözebilmişler 
ve ileri görüşlülükleriyle tanınmışlardır. 

 

1.2.4. Günah İşlemekten Kaçınmak 

Peygamberler her türlü kötülüklerden kaçınan insanlardır. Eğer böyle 
olmasalardı insanların onları dinlemesi, güvenilir bulması ve onlara inanması 
mümkün olmazdı. Nitekim Allah, örnek insanların bu özelliklerinden şöyle söz 
etmiştir. “Onlar, büyük günahlardan ve hâyâsızlıktan kaçınırlar; kızdıkları 
zaman da kusurları bağışlanır.”1 

Kur’an’da peygamberlerin elçilik görevleri yaparken, Allah’ın onları 
koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların yanlış yapmalarının da önüne 
geçilmiştir. Maide suresinin 67. ayetinde bu gerçeğe işaret edilmiştir: “Ey Resul! 
Rabb’inden indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini 
yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır…” 

Peygamberler kötülüklerden hem uzak durmuşlar hem de dua ederek 
Allah’tan yardım istemişlerdir. Onlar kötülüklerden kaçındıkları için Allah da 
onların duasını kabul etmiştir. Hz. Yusuf örneğinde olduğu gibi onlara kurulan 
tuzakları boşa çıkarmıştır. (Yusuf): “Rabb!im! Bana zindan, bunların benden 
istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, 
onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi. Rabb’i onun duasını kabul etti 
ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, o pek iyi bilendir.” 2 

Peygamberler günah işlemekten kaçınmışlardır. Zaten Allah bir insanı 
seçmişse, o gerçekten, her konuda olduğu gibi özellikle ahlaki konularda üstün 
özelliklere sahiptir. Böyle bir insandan ancak doğru, iyi ve güzel şeyler beklenir. 

                                                           
1 Şuara 26/37. 
2 Yusuf  12/33,34. 
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Onlar da bu doğrultuda davranmışlar, günah işlemekten kaçınmışlardır. 

 

        1.2.5. Allah’tan Aldığı Mesajları İnsanlara Bildirmek 

Peygamberlerin ortak niteliklerinden biri de tebliğ, yani ulaştırıcılıktır. Tebliğ, 
peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları, olduğu gibi insanlara bildirmeleridir. 
Bütün peygamberlerde bu niteliğin bulunması zorunludur. Bu, aynı zamanda 
onların görevleridir. 

Peygamberler, Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara 
bildirmişlerdir. Onlara, hiçbir şey eklememiş, hiçbir şeyi de eksik 
bırakmamışlardır. Üstün nitelikleriyle Allah'tan aldıkları emaneti olduğu gibi 
insanlara ulaştırmışlardır. 

 
  

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden Yusuf Peygamberin hayat hikâyesinin 
anlatıldığı Yusuf suresinin ilk 2 sayfası. 

  

  

ARAŞTIRALIM 

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen herhangi üç Peygamber’in kıssasını araştırıp ortak 

özelliklerini yazalım.  

1. 

2. 

3. 
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 METNİ ÇÖZÜMLEYELİM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Peygamberlerin temel özelliklerinden toplum için en önemlisi sizce 

hangisidir?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Peygamberlerin görevleri nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Peygamberler niçin gönderildikleri toplumlara örnek olmuşlardır? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- Tüm peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir?......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3. Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler 

Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz.Muhammed’e kadar 
insanlığa pek çok peygamber göndermiştir. İnsanların yanlış inanışlara yöneldiği 
dönemlerde, peygamber göndererek onlara yardım etmiştir. İnsanlar, peygamberlerin yol 
göstermesiyle zor durumlardan kurtulup mutluluğa ulaşmışlardır. 

Kur'an-ı Kerim'de her millete bir peygamber gönderildiği belirtilmektedir. Bunların 
kendi toplumlarına rehber oldukları ve yol gösterdikleri vurgulanmaktadır. “...Her 
toplumun bir rehberi vardır.” 1 buyrulmaktadır. 

Kur'an'da peygamberlerin tamamı hakkında bilgi verilmemektedir. Hepsinin adı 
bildirilmemektedir. Ancak, bazılarının hayat hikâyeleri anlatılmaktadır. Bu durum Mü’min 
suresi 78. ayette şöyle belirtilmektedir: 

“Ant olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını 

anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...” 

Kur'an'da anlatılan peygamberlerin hayat hikâyelerine kıssa adı verilir. Bu kıssalarda yirmi 

beş peygamberin adı geçmektedir. Kur'an'da adı geçen bu peygamberler şunlardır: “Hz.Âdem, 

Hz.İdris, Hz.Nuh, Hz.Hut, Hz.Salih, Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.İsmail, Hz.Şuayp, Hz.Lut, Hz.Yakup, 

Hz.Yusuf, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.Davut, Hz.Süleyman, Hz.Eyüp, Hz.Zülkifl, Hz.İIyas, 

Hz.Elyesa, Hz.Zekeriyya, Hz.Yunus, Hz.Yahya, Hz.İsa ve Hz.Muhammed.” 

 
 
 

 
  

 
 

                                                           
1 Rad 13/7. 

M U H A M M E D E Y R T İ H A 

A S F D G H Y J K U K L B A L 

İ N N E R S Ü T H N Ş İ R R İ 

L M B M S Ü P Y A U Ş S A U S 

Y D R İ S L D G H S F A H N M 

A A  I U A E O D L Ü H V İ Y A 

S V K L L Y P S U Z Ğ S M A İ 

T U R N İ M L Y T U Ü G F E L 

H T E U H A F J L O Y A K U P 

N M Y H Ö N İ S H A K Z A R A 

M  B U V N M K Ö Ç L U B Y T İ 

U Y S U H I L P İ Ş J N H Y Ş 

S D U E U A Ü A S E L Y A S E 

A Ü F K T İ Z E K E R İ Y Y A 

Yukarıda isimleri verilen Peygamberleri tablodan bularak işaretleyiniz. 
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          1.4. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amaçları  

Allah, ilk peygamber Hz.Âdem'den, son peygamber Hz.Muhammed'e kadar pek çok 
peygamber görevlendirmiştir. Bunlardan, insanları iyilik ve doğruluğa yönlendirmelerini 
istemiştir. Doğruları öğrenip öğretebilmeleri için de onlardan bazılarına Cebrail adlı  
melek aracılığıyla mesajlar göndermiştir. Allah'ın peygamberlere gönderdiği bu mesajlara 
kutsal kitap adı verilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Allah, insanlara peygamberler aracılığıyla 
birçok kutsal kitap göndermiştir. Bu kitapların sonuncusu, Hz. Muhammed aracılığıyla 
gönderilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, önceki kutsal kitapların doğrulayıcısı ve 
tamamlayıcısıdır. 

Kutsal kitaplar; inanç ve ibadetlerle ilgili öğütler, ahlâk ilkeleri ve ders verici 
öyküler içerir. Bunların hepsi, insanların iyiliğe ve doğruluğa yönelerek mutlu olmalarını 
amaçlar. Hepsinin amacı, Allah'ı tanıtmak ve insanların güzel ahlâklı olmalarını 
sağlamaktır. Öyleyse Allah'ın peygamberlere gönderdiği mesajlar, aynı amaca yöneliktir. 
Örneğin; peygamberlere gelen mesajların hepsinde, Allah'a aynı şekilde inanılıp ona 
kulluk edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şöyle 
vurgulanmaktadır: 

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: “Benden başka ilâh yoktur; şu 
hâlde bana kulluk edin! diye vahyetmiş olmayalım.”1 

Peygamberlere gelen mesajların hepsinin amacı aynıdır. Onların kaynağı birdir. 
Hepsi Allah tarafından gönderilmiştir. Bu nedenle Allah bizden, Kur'an'a uymakla 
birlikte bunların hepsine inanmamızı istemektedir. Onları birbirinden ayırt etmememiz 
gerektiğini öğütlemektedir. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 

“De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup 
oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından 
verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim 
oluruz.”2 Bu bilgilerden de anlaşıldığına göre, peygamberlere gelen mesajlar aynı amaca 
yöneliktir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Enbiyâ 21/25. 
2 Ali İmran 3/164. 

ARAŞTIRALIM  

Üç büyük dinin dört kutsal kitabında da yer alan ortak üç tane 

hüküm bulunuz.  

1. 

2. 

3. 
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Peygamberlere 
Gelen Mesajların 
Ortak Amaçları 

 

 

 
 

 
 

    TARTIŞALIM 
Bakara suresi 3. ve 4. ayetlerde: “(Resulum!) O, sana Kitabı hak ve önceki 

kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu 

göstermek üzere Tevrat ve İncil’i ve Furkan’ı (Kur’an’ı) indirmiştir…”  Yukarıda  

verilen ayetler ışığında sizce bütün kutsal kitapların ortak özellikleri neler 

olabilir? 
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2. İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman  

 Kutsal kitaplara iman, imanın şartlarının üçüncüsüdür. Müslüman bir kimse kutsal kitapların 

Allah tarafından gönderildiğine ve onlarda yer alan bilgilerin doğru olduğuna inanır. Bu, İslâm dininin 

başta gelen esaslarındandır. İlk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar 

gelen peygamberlerden bazılarına gönderilen sayfalara ve kitaplara inanmak, her Müslümanların 

üzerine farzdır. Allah, bu konuda “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, indirdiği Kitap’a ve 

daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz...”1 buyurmaktadır. Ancak inanılması gereken 

kitaplar, Allah'ın gönderdiği biçimi ve asıllarıdır. Daha sonra insanlar tarafından değişikliğe uğratılan 

kitaplara inanılmamalıdır. Allah'ın gönderdiği tüm sayfalar ve kitaplar aynen kalmamıştır. Bunların 

bazıları kaybolmuş, bazılarına ise kötü niyetli insanlar tarafından eklemeler yapılmıştır. Kutsal kitabımız 

Kur'an-ı Kerim bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Dünya üzerindeki tüm Kur'anlar 

birbirinin aynıdır. Kıyamete kadar da öyle kalacaktır 

Allah, insanlara peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Allah, bu kitaplarla insanlara inanç ve 

ibadet ilkelerini, ahlâk kurallarını bildirmiştir. Allah'ın gönderdiği bu kitapların her birine kutsal kitap denir. 

Kutsal kitapların en önemli özelliği ilâhî kaynaklı oluşlarıdır. Bu kitaplarda yazılı olanlar, Allah'ın 

emirleridir. Kutsal kitaplar; Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil'dir. Bu kitaplar günümüze kadar ulaşmıştır. 

METNİ ÇÖZÜMLEYELİM 

                                                           
1 Nisa 4/136. 

1- Allah’ın insanlara gönderdiği İlahi Kitaplar Nelerdir ?............................... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Allah niçin İlahi Kitaplar göndermiştir? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    3- Allah’ın İlahi Kitaplar göndermesinin insanlara faydaları nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Allah İlahi Kitaplar göndermeseydi insanlar ne yapardı ?.......................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   5- İlahi Kitaplarda yer alan temel hükümlerden birkaç örnek yazınız............. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? 

Allah, emirlerini peygamberlerine vahiy yoluyla göndererek onları 
bilgilendirmiştir. Peygamberlerin de bu bilgileri dosdoğru bir biçimde insanlara 
ulaştırmasını istemiştir. 

Allah vahiy göndererek öncelikle kendisini tanıtmıştır. Her şeyi yaratanın kendisi 
olduğunu, bir olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını, hiçbir şeye gereksinim duymadığını 
bildirmiştir. Bunun yanında insanların kendisine inanmalarını, ibadet etmelerini,  
güzel davranışlarda bulunmalarını, kötü davranışlardan sakınmalarını istemiştir. Ayrıca 
evrenin yaratılışı, dünyadaki yaşam ve ahiretle ilgili bilgiler vermiştir. 

Allah’ın vahiy yoluyla insanları bilgilendirmesinin bir nedeni de insanları 
uyarmaktır. İnsanların, “duymadık, bilmiyorduk, bize söylenmedi” gibi bahanelerinin 
olmamasını istemesindendir. Yüce Allah, Kur'an'da bunlarla ilgili uyarılarda da 
bulunmuştur. Bu konuda, “Eğer kulumuz (Hz. Muhammed)’a parça parça indirdiğimiz 
(Kur'an) den şüphede iseniz, onun benzeri bir sure (düzenleyin) getirin!...”1 
buyurmuştur. Diğer bir ayette ise, “Eğer yapmazsanız (ki yapamayacaksınız!) o 
takdirde... korkup sakının.”2 diyerek inanmayanları uyarmıştır. 

                                                           
1 Bakara 2/23. 
2 Bakara 2/24. 

 

Kutsal kitaplar, dikkatimizi evrene çeker. 

DÜŞÜNELİM 

Sizce 

Allah Teala niçin 

insanlara 

vahiy göndermiştir? 
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  2.2. İlahi Kitaplar  

2.2.1. Tevrat 

Tevrat; Tekvin, Çıkış, Leviler, Sayılar ve Tesniye olmak üzere beş 
bölümden oluşur. Diğer adı  “Ahdiatik” tir. İbranice adı ise “Tora” dır. 

Allah tarafından gönderilen dört büyük kitaptan ilkidir. 
Tevrat'ta Hz. Musa'nın yaşamı, İsrailoğullarının başından 
geçen olaylar anlatılır. Yalnızca Allah’a kulluk edilmesi, 
haksızlık ve kötülüklerden uzak durulması gibi öğütler yer alır. 

 

 

2.2.2. Zebur  

Hz. Davut'a gönderilen kutsal kitabın adıdır. Tevrat'tan 
sonra gönderilmiştir. 

Zebur'da insanlara, iyilik, doğruluk, faziletli ve ahlâklı 
olmak tavsiye edilmiştir. Zebur, Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat 
ve Zebur’un yer aldığı kitaba “Kitab-ı Mukaddes” denir. 

 

 2.2.3. İncil 

 Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Diğer adı “Ahdicedit”tir. 
İncil, Hz. İsa zamanında kitap hâline getirilememiştir. Daha 
sonra yazılan İncillerden; Matta, Markos, Luka ve 
Yuhanna'nın yazdığı dört İncil, bir konsül tarafından geçerli 
İnciller olarak kabul edilmiştir. İncil'de Hz. İsa'nın yaşamı 
anlatılır. İnsanları Tanrı'nın varlığına ve birliğine inandırmak 
için gerçekleştirdiği mucizelere yer verilir. Bu sırada karşılaştığı 
güçlükler açıklanır. 

 

 

2.2.4. Kuran-ı Kerim  

Allah'ın gönderdiği ilâhî kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, 
son peygamber Hz. Muhammed'e gönderilmiştir. Allah'ın gönderdiği biçimde 
korunmuş, günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğratılmamıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de iman ve ibadet esasları, ahlâkî kurallar, evrenin 
yaradılışı, ölüm ve sonrası gibi konular insanlara açıklanır. 
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KUR’AN-I 
KERİM* 

 
 

Kurtuluşun kaynağı, 
Umudun bereketidir. 
Razı olur O’nu okuyan, 
Allah’ın ona verdiklerine.  
Nasibini bulmak için, 
Işık arar baktığı her yerde. 
 
Kardeşlerine yardımcı olur. 
Emanete sahip çıkar. 
Riya1dan uzak durur. 
İmanını kuvvetlendirir, 
Mümin olan her insan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Riya: İki yüzlülük anlamına gelir. 
* Bu şiir tarafımızdan öğrencilere akrostiş tekniğini kavratmak için yazılmıştır. 

YAZALIM 

Kur’an-ı Kerim’in özellikleri hakkında bir kompozisyon yazınız. 
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KUR’AN 

Hz. Muhammed 

610 

114 

Cebrail 

Hira Mağarası 

600 

Aracılığıyla Gelmiştir 
Sureden oluşur 

Tarihinde inmeye başladı 

-e    gönderildi 

‘da indi 

Sayfadan oluşur 

KUTSAL 
KİTAPLAR 

Tevrat  

Zebur 

İncil 

Kur’an-ı Kerim 

Hz. Musa Hz. Muhammed Hz. İsa Hz.  Davut  
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 

Aşağıda verilen ünite ile ilgili kavramlara dair aklınıza gelen ilk iki cümleyi 
lütfen boşluklara yazınız. 
 

 

 

Peygamber 
Peygamber sözcüğü; mesaj taşıyıcı, haber getirici elçi anlamlarına gelir. Peygamberler, 
Allah tarafından, insanlar arasından seçilen ve Allah'tan aldıkları mesajları insanlara 
ileten elçilerdir. 

Kutsal Kitap  

Kur’an-ı Kerim   

Resul 
 

 

Vahiy  

Cebrail  

Peygamberlerin 
Nitelikleri  

 

Tevrat   

Zebur  

İncil   

…….  
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………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

E K R T Y U I N O P Ğ Ü C 

K U T S A L K İ T A P E E 

A R S I D F G M E K E R B 

Z A C D V B N E V N Y E R 

A N S K D F H G R L G S A 

İ I Ş K J H G F A D A U İ 

Ü K P U İ S M E T E M L L 

F E T A N E T İ L K B U H 

Ç R Ö M N B V C P O E L R 

H İ N C İ L G F D S R L A 

R M T R V A H İ Y U I A E 

P V B N M Z E B U R E H R 

 

Aşağıdaki kelime avı bulmacasında “Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç” 
ünitesi ile ilgili kelimeleri bularak listeleyiniz. 
 

YAZALIM 
İçinde; Allah-Hz. Muhammed-Cebrail-Vahiy-Kur’an-Kutsal Kitaplar-Peygamber ifadeleri 

bulunan anlamlı bir paragraf oluşturunuz. 

TARTIŞALIM 
“Ona iki yolu (doğruyu ve eğriyi) göstermedik mi?” (Beled suresi, 10. ayet) Allah Teala 

sizce niçin insanları sık sık Kur’an’da uyarmaktadır. 
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B) NAMAZ İBADETİ 
 

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? 

2. Namazın Şartları 

2.1. Namaza Hazırlık Şartları 

2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm 

2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 

2.2. Namazın Kılınış Şartları 

3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet 

4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz) 

5. Cemaatle Namaz 

6. Cuma Namazı 

7. Teravih Namazı 

8. Bayram Namazı 

9. Cenaze Namazı 

10. Namazı Bozan Durumlar 

11. Namazın İnsana Kazandırdıkları 
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1.  Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? 

Namaz, Müslümanların günde beş kez yerine getirmeleri dince buyrulan bir ibadettir. 

Bu ibadet, dua okuyarak bazı beden durumlarını, kuralınca yineleyerek yapılır. Kıyam (ayakta 

durma), rükû (eğilme), sücut (secde), kuut (oturma) namazda yinelenmesi zorunlu olan beden 

durumlarıdır. 

Dinimiz, ergenlik çağma gelmiş, akıllı ve sağlıklı her Müslümanın  namaz kılmasını 

istemiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de “...Allah’a saygı ve bağlılık içinde 

namaz kılın!”1 buyrulmaktadır. 

Evrenin ve içindeki her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Allah, yeryüzünü insanların 
yaşam alanı olarak yaratmıştır. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli 
olan her şeyi var etmiştir. Bize sayısız nimet veren Allah’a karşı sorumluluğumuzu, ona 
ibadet ederek yerine getiririz. Namaz da bu ibadetlerden biri ve en önemlilerindendir. 

Namaz, Allah’a gösterilecek saygının en güzel anlatım yollarındandır. Allah’ın bizlere 
verdiği nimetlere karşı bir teşekkürdür. Namaz aynı zamanda Allah’ı anmadır. Namazda 
Allah’ı düşünür ve onun yüceliği  karşısında saygı gösteririz. Allah’ın varlığına, birliğine 
ve büyüklüğüne olan inancımızı güçlendiririz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bakara 2/238. 

Niçin 
Namaz Kılarız? 
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2. Namazın Şartları 

Namaz kılmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlara namazın şartları 
denir. Namazın şartlarından bazıları namaza başlamadan, bazıları da namaz kılarken 
yerine getirilir. 

 

2.1. Namaza Hazırlık Şartları 

2.1.1. Abdest, Boy Abdesti ve Teyemmüm 

Abdest almak, namaz kılmaya başlamadan önce yerine getirilmesi gereken 
şartlardandır. Namazdan önce yapılan bir temizliktir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı 
Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklerinize kadar ellerinizi, başınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı 
yıkayınız!...” 1 buyrulmuştur. 

Abdest alırken elleri, yüzü ve kolları yıkamak; başın dörtte birini mesh etmek ve 
ayakları, topukları ile birlikte yıkamak farzdır. Yıkanılan organlarda kuru yer 
bırakılmaması gerekir. 

NAMAZ ABDESTİ VE RESİMLERLE ALINIŞI 

Abdest, belli organları usulüne göre yıkamaktır. Dini bir temizliktir. Pek çok şey 
abdestsiz yapılmaz. Mesela: Namaz kılınmaz, Kâbe tavaf edilmez, Kur’an-ı Kerim’e el 
sürülmez.  
             Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur, "Niyet ettim Allah rızası 
için abdest almaya" diye niyet edilir. "Euzü billahi mineş-şeytânir-racim. 
Bismillâhirrahmanirrahim" denir ve abdeste başlanır. 

 

Eller bileklere kadar yıkanmalıdır. Yıkanırken bir elin 
parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek 
hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi 

temin edilir. 

 

 

Ağza, dolusunca sağ elle su alıp çalkalanır. Dişler, baş ve 
şahadet parmağı ile ovuşturulur. Yalnız oruçlu olanlar 
boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu 

almazlar. 

 
 

                                                           
1 Maide 5/6. 
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Burna su sağ elle verilir, sol elle temizlenir. Oruçlu 
olanlar burnuna suyu çok hızlı çekmezler. 

 

Sağ el ıslatılır, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren 
konulup, ıslak elle mesh edilir. 

 

Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır. Kol, sol elle 
dirseklere kadar ovulur. Böylece hiç kuru yer bırakılmaz. 

Önce sağ ve sonra da sol kol yıkanır. 

 

Yüzde yıkanacak yerler; başın ön kısmında saç bitimi 
yerinden itibaren çene altına kadar olan ve iki kulak 

yumuşağı arasında bulunan kısımdır. Su yüze çarpılmaz. 
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1 http://www.dindersi.com/Dokumanlar.asp. 28.09.2007, 15:30. 

 

Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla 
boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekilirken, çene altına 

doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir. 

 

Kulakların içi işaret parmakları ile, arkası da baş 
parmağın içi ile meshedilir. 

 

Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle 
beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru 

hilallenir.1 

İZLEYELİM  
Herhangi bir yakınımızı abdest alırken gözlemleyelim. 
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Abdesti bozan bazı durumlar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: 

a. Tuvalet gereksinimini gidermek, 
b. Yellenmek, 
c. Bayılmak, uyumak. 

 

Boy Abdesti 

Namaza hazırlık şartlarından biri de gerektiğinde boy abdesti almaktır. Boy 
abdestine gusül de denir. Zorunlu olmadıkça namaz kılmak için boy abdesti almak 
gerekmez. 

Boy abdestinin üç şartı vardır: 
1. Ağzı yıkamak, 
2. Burna su çekerek burnu temizlemek, 
3. Hiç kuru yer bırakmadan vücudu yıkamak. 

    
   Boy abdestinin alınışı şöyledir: 

Allah rızası için gusül abdesti almaya niyet ederiz. Ellerimizi, ağzımızı ve 
burnumuzu, sonra da bedenimizin tamamını yıkarız. Bedenimizde kuru yer 
bırakmamaya özen gösteririz. Oruçlu isek ağzımızı ve burnumuzu yıkarken 
boğazımıza suyun kaçmamasına dikkat ederiz. 

 

Teyemmüm 

Hastalık veya benzeri nedenlerden dolayı suyun kullanılamadığı veya su-
yun bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapılır. Teyemmümle ilgili 
olarak Kur’an-ı Kerim’de, “...su da bulamamışsanız, tertemiz bir 
toprakla teyemmüm edin; ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün” 1 
buyrulmuştur. Yüce Allah teyemmümle, su bulunamaması durumunda 
da müminlerin temiz olmalarını ve temizliği alışkanlık hâline 
getirmelerini istemektedir.2 

Teyemmüme başlarken eûzü besmele çeker ve niyet ederiz. 
Ellerimizin iç bölümlerini temiz toprağa ya da kum üzerine süreriz. 
Yüzümüzün tamamını avuçlarımızın içi ile mesh ederiz. Ellerimizi yine 
toprağa sürüp önce sağ kolumuzu, sonra da sol kolumuzu 
dirseklerimizle birlikte mesh ederiz. Böylece teyemmümü yapmış 
oluruz. 

Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Su bulunduğu zaman 
teyemmüm bozulur. Su ile alınan abdestle yapılan bütün ibadetler 
teyemmüm ile de yapılır. Ancak kılınacak her namaz için teyemmüm 
yenilenir.

                                                           
1 Mâide 5/6. 
2 Burada asıl söylenmek istenen, asbestin namaza  maddi hazırlıktan çok manevi bir 
hazırlık olduğudur. Yani toprak bir temizleme aracı değildir. 
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                                                          Namaz Abdesti 
 

Teyemmüm’ün 

Farzları 

1- 

2- 

Boy Abdestinin Farzları: 

1- 

2- 

3- 

 

Farzları 

1- 

2- 

3- 

4- 

Sünnetleri 

1- 

2- 

3- 

4- 

DÜŞÜNELİM 
Müslümanların ibadet  

etmeden önce almak zorunda  

oldukları bütün abdestler aslında maddi 

temizlikten çok manevi temizliği hedef 

almaktadır. Sizce bunun sebepleri  

neler olabilir? 
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         2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 

Namaza hazırlık için yalnızca abdest almak yeterli değildir. Bunun dışında 
şu şartların yerine getirilmesi gerekir: 

1. Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması (Necasetten 
taharet),1 

2. Erkeklerin, göbek ile diz kapaklarının arasını; kadınların ise elleri, yüzü 
ve ayakları dışında, bedenlerini örtmeleri (Setriavret), 

3. Namaz vaktinin girmiş olması (Vakit), 
 

 
4. Namaz kılmaya başlarken Kabe’ye doğru dönmek (İstikbâli kıble) 
5. Kılınacak namaz için niyet etmek (Niyet). 
Bu şartlar yerine getirildikten sonra namaza başlanır. 

 
2.2. Namazın Kılınış Şartları 

Namaz kılmadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar olduğu gibi namaz 
kılarken de yerine getirilmesi gereken şartlar vardır. Bunlara namazın kılınış 
şartları ya da namazın içindeki şartlar denir. 

Namazın İçindeki şartlar şunlardır:  
1. Namaza başlarken Allahü Ekber diyerek tekbir almak (İftitah 

tekbiri), 
2. Namaz kılarken ayakta bir süre durmak (Kıyam), 
3. Namazda ayakta iken Kur’an’dan sure okumak (Kıraat), 
4. Namazda, Kur’an’dan sure okuduktan sonra eğilmek (Rükû), 
5. Rükûdan sonra iki defa secde yapmak (Sücut), 
6. Namazın son rekâtında (Tahiyyat) duasını okuyuncaya kadar oturmak 

(Kâde-i ahire).

                                                           
1 “Hadesten Taharet” kavramı ders kitabına alınmadığı için bu bilgi öğrencilere ek bilgi olarak sunulmuş ve 
etkinliklerde bu kavrama yer verilmiştir.  
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NAMAZ İBADETİ 

HAZIRLIK ŞARTLARI  KILINIŞ ŞARTLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMAZI BOZAN ŞEYLER  NAMAZIN İNSANA 

KAZANDIRDIKLARI  
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    3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet  

Ezan, Müslümanlara namaz zamanının 
geldiğini bildiren sözlerdir. Müslümanlar hangi dili 
konuşurlarsa konuşsunlar ezanı anlar ve namaza 
hazırlanırlar. 

Ezanın sözleri şöyledir: 
Allahü Ekber (dört kere), 
Eşhedü enlâ ilahe illallah (iki kere), 
Eşhedü enne Muhammeden resulüllah (iki kere), 
Hayye ales salâh (iki kere), 
Hayye alel felah (iki kere), 
Alla hu Ekber (iki kere), 
Lâ ilahe illallah (bir kere). 

 

Anlamı 

Allah en büyüktür (dört kere), 
Allah’tan başka tanrı olmadığına tanıklık ederim (iki kere), 
Hazreti Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederim (iki kere), 
Haydi namaza (iki kere), 
Haydi kurtuluşa (iki kere), 
Allah en büyüktür (iki kere), 
Allah’tan başka tanrı yoktur (bir kere). 
Sabah ezanında, “Hayye alel felah” tan sonra, iki kere “Essalâtü hayrun 

minennevm”  denilir. Bu söz, “Namaz uykudan hayırlıdır” anlamındadır. 
 

Kamet 

Kamet, ezanın aynen okunmasıdır. Ancak “Hayye alel felah” sözünden 
sonra, iki kere “Kad kametis salâh” 1sözü söylenir. Bu söz namazın başladığını 
belirtir. 

Namazın farz rekâtlarını kılmaya başlamadan hemen önce açıktan ve 
çabuk okunur. Kametin sözleri şöyledir: 

Allahü Ekber (4 kere), 
Eşhedü enlâ ilahe illallah (2 kere), 
Eşhedü enne Muhammeden resulüllah (2 kere), 
Hayve ales salâh (2 kere), 
Hayye alel felah (2 kere), 
Kad kâmetis salâh (2 kere), 
Allahü Ekber (2 kere), 
Lâ ilahe illallah (1 kere).

                                                           
1 Kad kameti-s salah: Namaz başladı. 

      PAYLAŞALIM 
Evinize  
en yakın 

camiyi ziyaret  
ederek Ezan ve Kamet 

ile ilgili bilgi 
 toplayıp sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 

Kamet: Cemaatle kılınan farz namazlara başlamadan önce cami veya sair  namazgah kabul 
edilen yerlerde “kad kametis salah” kelimelerinin ilavesiyle ve yavaş bir şekilde tekrarlanan 
ezan cümleleri.  
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Lâ ilahe illallah (1) 
 

Eşhedû enne Muhammeden 
rasulullah  (2 
 

 
 

 
 

Kad kâmetis salah (1) 
 

Aşağıda yer alan Ezan ve Kamet’teki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 
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          4. Günlük Namazlar (Beş Vakit) 

Sabah Namazı 

Sabah namazı, iki rekât sünnet ve iki rekât da farz olmak üzere toplam dört rekâttır. 
Önce sünneti, sonra farzı kılınır. Sabah namazının sünnetinin kı l ınışı şöyledir: 

Namaz için gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve namaz vaktine girildikten sonra, 
ayakta kıbleye doğru dönülür. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda “...Artık seni hoşnut 
olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Yüzünü kıble (Mescid-i Haram) ye doğru çevir. 
Siz de nerede olsanız (namazda), yüzünüzü kıbleye çevirin!...”1 buyrulmuştur. Daha 
sonra, eûzü besmele çekilir ve “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının 
sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir  

Niyet ettikten sonra, eller kaldırılır ve “Allahü Ekber” denilerek başlama tekbiri 
alınır. 

Erkekler tekbir alırken ellerini, başparmakları kulaklarının yumuşak yerlerine 
değecek kadar; bayanlar ise omuzlarına yakın olarak kaldırırlar. 

Erkekler, sol elin bileğini sağ elin baş ve küçük parmaklarıyla kavrayıp, ellerini 
göbek altında bağlarlar. Bayanlar ise sağ el, sol elin üstünde olarak ikisini birlikte 
göğsün üstüne koyarlar. Ayakta (kıyam) iken yapılacaklarla ilgili olarak Kur’an’da, 
“Namazlara ...devam edin...  Allah’a tam bir saygı ile el bağlayıp (kıyam) durun!”2 

Ayakta iken sırasıyla Sübhâneke, sonra eûzü besmele, Fatiha Suresi ve 
Kur’an’dan kısa bir sure okunur. Sonra  “Allahü Ekber” denilerek rükûa varılır. 

Rükûda erkekler yere paralel olarak eğilip avuçlarıyla dizlerini tutarlar, 
dizlerini ve dirseklerini bükmezler. Bayanlar ise erkekler kadar eğilmezler. Ellerini 
dizlerinden yukarıya koyarlar, dizlerini biraz bükerler Rükûda iken üç defa, “Sübhâne 
Rabbiyel azîm”3  denilir. “Semiallâhü limen hamiden”4 denilerek rükûdan doğrulunur. 
Secdede dizler, eller, alın ve burun yere konur ve üç defa, “Sübhâne Rabbiyel âlâ” 5 
denilir. Sonra “Allahü Ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur 

Rükûdan doğrulduktan sonra, ayakta iken bir defa, “Rabbena, lekelhamt”6 denilir. 
“Allahü Ekber” denilerek secde yapılır. 

        Erkekler, sol ayağın üzerine, bayanlar ise ayaklarını sağ tarafa koyup yere 
otururlar. Sonra “Allahü Ekber” denilerek yeniden secde yapılır. Secdede yine üç defa, 
“Sübhâne Rabbiyel âlâ” denilir. Sonra “Allahü Ekber”denilerek ikinci rekâta kalkılır ve 
eller bağlanır. Sırası ile besmele çekilir, Fatiha suresi okunduktan sonra, bir zammı7 
sure okunur. Sonra, ilk rekâttaki gibi bir rükû ve iki secde yapılır. Secdeler yapıldıktan 
sonra oturulur.  

       Son oturuşta, sırası ile Tahiyyat, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve 
Rabbena duaları okunur. 

Dualar okunduktan sonra “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah”8 denilerek önce 
sağa selâm verilir. Sonra yine “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah” denilerek sola 

                                                           
1 Bakara 2/144. 
2 Bakara 2/238. 
3 Anlamı: Yüce Rabb'im! Senin adını saygı ile anarım. 
4 Anlamı: Allah, kendisine hamt eden kimseyi işitir. 
5 Anlamı: Yüce Rabb'im! Senin adını saygı ile anarım. 
6 Anlamı: Yüce Rabb'imiz! Hamt yalnız sanadır. 
7 Zammı sure: Kur’an’da yer alan herhangi bir sure ya da sure hükmünde üç ayet olarak namaz kılarken 
okunan ibaredir.  
8 Anlamı: Allah'ın rahmeti ve selâmı üzerinize olsun. 
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selâm verilir. Selâmın verilmesiyle de sabah namazının sünnetinin kılınışı 
tamamlanmış olur. 

Sabah namazının farzı da aynen sünnet gibi kılınır. Ancak niyet ederken; “Niyet ettim Allah 

rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” denilir. 

Namazların farzları kılınmaya başlanırken niyet etmeden önce kâmet getirilir. 

Öğle Namazı 

Öğle namazı, sırasıyla; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnet olmak 

üzere toplam on rekâttır. 

İlk sünnetin kılınışı: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini 

kılmaya” diye niyet edilir. Sonra tekbir alın ve sabah namazının sünneti gibi iki rekât kılınır. İkinci 

rekâtın sonunda oturulur ve yalnızca Tahiyyat duası okunur; tekbir alınarak üçünü rekâta 

kalkılır. Ayakta iken sırasıyla besmele çekilir, Fatiha Suresi ve bir zammı sure okunur. 

Sonra, iki rükû ile iki secde yapılıp dördüncü rekâta kalkılır. 

Ayakta iken yine sırasıyla besmele çekilir, Fatiha Suresi ve bir zammı sure okunur; rükû ve 

secdeler yapılıp oturulur. Sırasıyla Tahiyyat, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, 
Rabbena duaları okunur ve selâm verilir. 

Farzın kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını 
kılmaya” denilerek niyet edilir. Tekbir alınıp namaza başlanır ve ilk sünnet gibi dört rekât 
kılınır. Ancak üçüncü ve dördüncü rekâtlarda ayakta iken yalnızca besmele ve Fatiha 
Suresi okunur, zammı sure okunmaz. 

Son sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü öğle namazının son 
sünnetini kılmaya” denilir. Tekbir alınarak namaza başlanır ve sabah namazının sünneti gibi 
iki rekât kılınır. 

 

İkindi Namazı 

İkindi namazı, dört rekât sünnet ve dört rekât farz olmak üzere toplam sekiz rekâttır. 

Sünnet önce, farz sonra kılınır. 

Sünnetin kılınışı: İkindi namazının sünneti, öğle namazının sünneti gibi kılınır. Ancak 

birinci oturuşta Tahiyyat duasının ardından Allâhümme Salli ve Allahümme Bârik duaları 

 



                                                                                                                                               63 

okunur. Üçüncü rekâta kalkınca, namaza yeni başlanıyormuş gibi Sübhâneke duası okunur. 

“Eûzü besmele” çekilerek namaza devam edilir. 

Farzın kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya” 

denir. Tekbir alınıp namaza başlanır ve öğle namazının farzı gibi dört rekât namaz kılınarak  iki 

namazının farzı kılınır. 

 

Akşam Namazı 

Akşam namazı, üç rekât farz ve iki rekât sünnet olmak üzere toplam beş rekâttır. Farz 

önce, sünnet sonra kılınır. 

Farzın kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya” 

denilip niyet edilir ve tekbir alınarak namaza başlanır. Öğle namazının farzının ilk üç rekâtı gibi 

üç rekât kılınır Üçüncü rekâtın secdelerinden sonra ayağa kalkılmaz, oturulur. Sırasıyla Tahiyyat, 

Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena dualar okunur ve selâm verilir. 

Sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini 

kılmaya” denilerek niyet edilir. Tekbir alınıp namaza başlanır ve öğle namazının son sünneti gibi 

iki rekât kılınır. 

 

Yatsı Namazı 

Yatsı namazı, sırasıyla; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnet 

olmak üzere toplam on rekâttır. 

İlk sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk 

sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınır ve aynen ikindi namazının sünneti gibi 

kılınır. 

Farzın kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını 

kılmaya” denilerek niyet edilir. Tekbir alınarak namaza başlanır ve ikindi namazının 

farzı gibi kılınır. 
Son sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü yatsı 

namazının son sünnetini kılmaya” denilir. Tekbir alınır ve namaza başlanır. Öğle 
namazının son sünneti gibi kılınır. 

 

Vitir Namazı 

Vitir namazı, yatsı namazından sonra üç rekât olarak kılınır. Bu namazın kılınışı 

şöyledir: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya” diye niyet edilir. 

Tekbir alınır ve namaza başlanır. İlk iki rekât, akşam namazının farzının ilk iki rekâtı gibi 

kılınır. Üçüncü rekâtta ayakta iken besmele çekilir, Fatiha Suresi ve zammı sure okunur. 

Sonra, başlangıç tekbiri gibi tekbir alınır ve Kunut duaları okunur. Kunut dualarını bil-

meyenler Rabbena dualarını okuyabilirler. Rükû ve secdeler yapılıp oturulur; Tahiyyat, 
Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbena duaları okunur ve selâm verilir
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                                           NAMAZLARIN KILINIŞI                                            *   

NAMAZ 
İlk 

Sünnet 
Farz Son Sünnet Toplam Vitir Namazı 

Sabah Namazı 2 2 - 4 

Öğle Namazı 4 4 2 10 

İkindi Namazı 4 4 - 8 

Akşam Namazı - 3 2 5 

Namazların rekat 
sayıları yandaki 
şekildedir. 

Yatsı Namazı 4 4 2 10 3 

 

Not: Bilinmesi gereken en önemli husus tüm namazların ilk 2 rekatının aynı kılındığıdır. Şimdi ise, 3. ve 4. rekatların nasıl 
kılındığını öğrenelim 

Öğle Namazının 4 rekatlı ilk 
sünneti 

İlk iki rekat yukarıdaki şekillerde olduğu gibi Oturuşa kadar aynı kılınır. Oturuşta 
Ettahiyyatü okunur ve Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkılır.  
3.Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Rüku ve secde yapılır. Ayağa 
kalkılır. 
4. Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Ruku ve secde yapılır. Oturulur. 
Oturuşta: Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik+ Rabbena Duaları okunur. Selam verilir. 

Öğle Namazının 4 rekatlı farzı 

İkindi Namazının 4 rekatlı 
farzı 

Yatsı Namazının 4 rekatlı farzı 

İlk iki rekat yukarıdaki şekillerde olduğu gibi Oturuşa kadar aynı kılınır. Oturuşta 
Ettahiyyatü okunur ve Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkılır.  
3.Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Rüku ve secde yapılır. Ayağa 
kalkılır. 
4. Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Ruku ve secde yapılır. Oturulur. 
Oturuşta: Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik+ Rabbena Duaları okunur. Selam verilir. 

İkindi Namazının 4 rekatlı ilk 
sünneti 

Yatsı Namazının 4 rekatlı ilk 
sünneti 

İlk iki rekat yukarıdaki şekillerde olduğu gibi Oturuşa kadar aynı kılınır. Oturuşta 
Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik okunur ve Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkılır.  
3.Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Rüku ve secde yapılır. Ayağa 
kalkılır. 
4. Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Ruku ve secde yapılır. Oturulur. 
Oturuşta: Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik+ Rabbena Duaları okunur. Selam verilir. 

Akşam Namazının 3 rekatlı 
farzı 

İlk iki rekat yukarıdaki şekillerde olduğu gibi Oturuşa kadar aynı kılınır. Oturuşta 
Ettahiyyatü okunur ve Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkılır.  
3.Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Rüku ve secde yapılır. Oturulur. 
Oturuşta: Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik+ Rabbena Duaları okunur. Selam verilir. 

3 rekatlı Vitir Namazı 

İlk iki rekat yukarıdaki şekillerde olduğu gibi Oturuşa kadar aynı kılınır. Oturuşta 
Ettahiyyatü okunur ve Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkılır.  
3.Rekatta: Besmele+Fatiha+ Herhangi bir sure okunur. Eller kaldırılıp, Tekbir alınır, Kunut 
Duaları okunur. Rüku ve secde yapılır. Oturulur. 
Oturuşta: Ettahiyyatü+ Allahümme Salli-Barik+ Rabbena Duaları okunur. Selam verilir. 

* http://www.dindersi.com/Dokumanlar.asp, 28.09.2007, 15:30. 
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5. Cemaatle Namaz 

Bir imama uyup namaz kılan kişilerin oluşturduğu topluluğa cemaat denir. 
Müslümanların, namazı imama uyarak birlikte kılmalarına da cemaatle namaz kılmak adı 
verilir. Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya önem vermiştir. Toplu namazlarda insanlar 
birbirleriyle tanışır, kaynaşırlar. Dayanışma duyguları güçlenir ve bilgi alışverişinde 
bulunurlar. 

 
 

Cuma, bayram, teravih ve cenaze namazları cemaatle kılınan na-
mazlardandır. Cemaatle kılınan namazlarda kişi, sünneti kendi başına kılar. 
Müezzinin kamet getirmesiyle farza geçilir. Müezzin, kamet getirdiği sırada 
imam ve cemaat içlerinden niyet ederler. Niyet, tek başına namaz kılarken 
edilen niyet gibidir. Cemaat, niyetin sonuna “Uydum hazır olan imama” 
sözünü ekler. 

Cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kişi, her hareketini 
imamdan sonra yapmaya özen göstermelidir. İmamdan önce rükûa, 
secdeye gitmeye kalkışmamalıdır. 

Peygamberimiz, Müslümanları vakit namazlarını cemaatle kılmaya 
teşvik etmiştir. Namazları toplu olarak kılmanın sevabının daha fazla 
olduğunu söylemiştir.1 Vakit namazlarının cemaatle kılınmasıyla ilgili 
olarak da Hz. Muhammed, “Kim... sabah namazını da cemaatle kılarsa 
bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır”2 buyurmuştur. 

 

6. Cuma Namazı 

Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde ve cemaatle kılınır. 
Sırasıyla; dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât da son sünnet olmak 
üzere toplam on rekâttır. Bu namazı kılmak, ergenlik çağına gelmiş olan akıllı ve 
sağlıklı Müslümanların görevidir. Çünkü, Allah Kur’an’da cuma namazının 
kılınmasını emretmiştir: “Ey imân edenler! Cuma günü namaza çağrıldığında 
hemen Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok 

                                                           
1 İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, Akçağ Yay., Ankara 1991, C. XVI, s.610-611; C. XVII, s.100. 
2 Buhârî, Sahihi Buhârî ve Tercümesi, Çev: Naim, Ahmet, Miras Kamil, TDV. Yay., Ankara 1987, C. II, s. 691. 



                                                                                                                                               66 

hayırlıdır.”1 

Cuma namazı şöyle kılınır: 

İlk iki sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü Cuma 
namazının ilk sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınır ve öğle namazını ilk 
sünneti gibi 4 rekat kılınır. 

İlk sünnet kılındıktan sonra imam minbere çıkar, müezzin de iç ezanı2 okur. İç 
ezan bittikten sonra imam ayakta hutbe3 okur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin 
kamet getirir ve namazın farzına başlanır. 

 

 
 

 

Farzın kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü Cuma namazının farzını 

kılmaya, uydum imama” diye niyet edilir. Sonra tekbir alınarak namazın farzına başlanır. 

İmam, Sübhâneke duasını okur. Eûzü besmele çektikten sonra, yüksek sesle Fatiha 

Suresini ve zammı sure okur. Cemaat ise içinden, yalnızca Sübhâneke duasını okur, 

eûzü besmele çekmez, Fatiha Suresini ve zammı sureyi okumaz, imamı dinler. Sonra, 

rükû ve secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır. İmam yine içinden besmele çeker, Fatiha 

Suresini ve zammı sureyi yüksek sesle okur, cemaat ise imamı dinler. Sonra, rükû ve 

secdeler yapılıp oturulur. Tahiyyat, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbena 

duaları okunur ve selâm verilir.  

                                                           
1 Cuma 62/9. 
2 Müezzinin hutbeden önce okuduğu ezana “iç ezan” denir.  
3 Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt. 
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Son sünnetin kılınışı: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü cuma namazının 

son sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınır ve aynen ilk sünnet gibi dört rekât 

kılınır. 

Son sünnetten sonra isteyen, önce dört, sonra da iki rekât olmak üzere altı rekât 

daha namaz1 kılar. 

 
7. Teravih Namazı  

Teravih namazı, ramazan ayı boyunca kılınan namazdır. Toplu olarak kılınabildiği 

gibi tek başına da kılınabilir. Oruç tutmayanların da kılabileceği teravih namazının 

ülkemizde yirmi rekât olarak kılınması gerek hâline gelmiştir. Oysa Peygamberimiz 
teravih namazını her zaman yirmi rekât olarak kılmamıştır. 

Teravih namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü teravih  

namazını kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınarak namaza başlanır. Ya sabah namazı 

ilk sünneti gibi ikişer rekât ya da ikindi namazının sünneti gibi dörder rekat  kılınır. 

Teravih namazı cemaatle kılınırsa imam her rekâtta Fatiha suresini ve zammı sureyi açıktan 
okur, cemaat ise bunları okumaz, imamı dinler. 

 

8. Bayram Namazı  

       Bayram namazı iki rekâttır. Ramazan ve Kurban bayramlarında, güneşin doğmasından 
yaklaşık kırk beş dakika sonra cemaatle kılınır. 

Bayram namazının kılınışı şöyledir: “Niyet ettim, Allah rızası için Ramazan Bayramı 
namazını kılmaya, uydum imama” denilir. Kurban Bayramı namazı kılınacaksa “Niyet ettim, 
Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” denilir. Tekbir alınıp 
namaza başlanır. Sübhâneke duası okunduktan sonra eller kaldırılarak üç defa tekbir alınır. 

                                                           
1 Kılınan bu namazlara, Zuhr-i Ahîr namazı denir. Zuhr-i Ahîr: Son öğle namazı demektir. Bakınız: 

KARAMAN, Hayrettin ve diğr. (Komisyon), İlmihal, I. TDV. Yay., Ankara 2003. s. 302. 
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İlk iki tekbir alınırken eller bağlanmayıp aşağıya salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller 
bağlanır. İmam içinden eûzü besmele çektikten sonra, yüksek sesle Fatiha suresini ve zammı 
sure okur. Cemaat ise imamı dinler. Sonra rükû ve secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır.  

İmam içinden besmele çeker, yüksek sesle Fatiha suresini ve zammı sureyi okur, cemaat 
imamı dinler. Sonra eller kaldırılarak üç defa tekbir alınır. Bu tekbirler alınırken eller 
bağlanmayıp yana salınır. Bundan sonra eller kaldırılmadan bir tekbir daha alınarak rükûa 
gidilir, secdeler yapılıp oturulur. Sırasıyla Tahiyyat, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve 
Rabbena duaları okunur  ve selâm verilir. 

Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Sonra, dua edilir. 

 

9. Cenaze Namazı  

Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua niteliğindedir ve ayakta cemaatle kılınır. Bu 
namazda rükû ve secde yoktur. Cenaze namazının kılınması farzdır. Bir yerleşim yerinde bir 
grup Müslümanın bu farzı yerine getirmesi, diğerlerinin üzerindeki farz sorumluluğunu 
ortadan kaldırır. 

Cenaze namazı şöyle kılınır: İmam ve cemaat, cenaze göğüs hizalarına gelecek 
biçimde dururlar. Sonra niyet edilir. Niyette, ölünün erkek veya kadın, erkek çocuğu veya 
kız çocuğu olduğu belirtilir. Örneğin; bir kadının cenaze namazı kılınacaksa şöyle niyet 
edilir: “Niyet ettim Allah rızası için namaza, ölen kadın için duaya, uydum imama.” 

Niyet edilip eller bağlandıktan sonra Sübhâneke duası, “ve celle senâük”1 
bölümüyle birlikte okunur. Sonra eller kaldırılmadan tekbir alınır, Allahümme Salli ve 
Allahümme Barik duaları okunur. Cenaze duasını bilmeyenler Rabbenâ dualarını 
okuyabilirler. Dua okunduktan sonra, yeniden tekbir alınarak önce sağa, sonra sağa selâm 
verilir. Namazdan sonra, dua edilir ve Allah rızası için Fatiha suresi okunur. 

                                                           
1 Ve celle senâük: Senin övgün uludur. 
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NAMAZ 

VAKİTLERİ TÜRLERİ HAZIRLIK 
ŞARTLARI 

Sabah 

Kaza Vakit 

Giyinik Olmak 

Kıble’ye 
Yönelmek 

Niyet 

Temizlik  Günlük Namazlar 

HÜKÜMLERİNE 
GÖRE 

Cuma Namazı 

Bayram Namazı 

Teravih Namazı 

Cenaze Namazı 

Farz 

Yatsı 

Akşam  

İkindi  

Öğle Sünnet 

Nafile 

Vacip  

Farz:  Sözlükte, “kesin yapılması gerekli olan”, İslamiyet’te kesin yapılması gereken emir 
anlamına gelen farz; Allah’ın sorumlu olan kişilerden kesin olarak yapılmasını istediği fiil ve 
davranışlardır. 
 
Vacip: Kelime anlamı, “lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan”, zaruri anlamına gelen bu kavram 
dini bakımdan terki doğru olmayan farzdan sonra kesinlik bakımından ikinci gelen kavramdır. 
  
Sünnet: Sözlükte “adet, yol, davranış” anlamına gelen bu kavram; Hz. Muhammed’in söz, fiil ve 
davranışlarının genel adıdır. 
 
Nafile: Kelime anlamı, “fazlalık, ziyade” olan bu kavram, İslamiyet’te faz veya Vacip olmayan 
ancak Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için fazladan yapılan ibadetlerin hükmünü karşılar.   
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10.  Namazı Bozan Durumlar 

Namaz kılarken bazı koşullara ve belli kurallara uymak gerekir. Bunlardan herhangi 
birine uyulmadığında namaz bozulur. Namazı bozan başlıca durumlar şunlardır: 

a. Namazda iken abdestin bozulması, 

b. Namaz kılarken konuşmak ya da gülmek, 

c. Namazın farzlarından birini yerine getirmemek, 

ç. Göğsü kıbleden başka yöne çevirmek, 

d. Secdede iken iki ayağı birden kaldırmak, 

e. Namazla ilgili olmayan bir işle uğraşmak, 

f. Namaz kılarken bir şey yiyip içmek. 

 
 

Namazı Bozan 
Durumlar 

Namazın 
farzlarından 
birini yerine 
getirmemek. 

Namazda iken 
abdestin 
bozulması. 

Göğsü kıbleden 
başka yöne 
çevirmek. 

Namazla ilgili 
olmayan bir işle 
uğraşmak. 

Secdede iken iki 
ayağı birden 
kaldırmak. 

Namaz kılarken 
konuşmak ya da 
gülmek. 

Namaz kılarken 
bir şey yiyip 
içmek. 
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11. Namazın İnsana Kazandırdıkları 

Namaz, Allah’ın yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerden biridir. Müslümanlara 

günde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Namazda dualar okunarak, belli vücut hareketleri 

yapılır. Bunlar: Kıyam (ayakta durma), rükû (eğilme), sücut (yere kapanma) ve kuut 

(oturma) hareketler belli kurallara göre tekrarlanır. 

Namaz, insana birçok güzel alışkanlık ve davranış kazandırır. İnsanın duygu dünyasını 

zenginleştirir. Davranışlarında ölçülü olmasını sağlar. Toplu yaşama ve dayanışma 

bilincini geliştirir. İnsanı temizliğe alıştırır, zamanını iyi kullanmayı öğretir. 

  

                 

Namaz İnsanın Duygu Dünyasını Zenginleştirir: 

Namaz, dinimizin zorunlu kıldığı ibadetlerin en önemlisidir. Bu konuda Kur’an’da, 

“...Namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”1 buyrulmuştur. Namaz kılan 
insan, bu zorunluluğu yerine getirir. Bu nedenle huzurlu olur. Kısa bir süre için günlük 

yaşamın kaygılarından uzaklaşır. Kendisiyle baş başa kalır. Bütün duygularıyla Allah’a 

yönelir. Onun huzurunda olmanın sorumluluğunu taşır. Kendini daha mutlu hisseder. 

Allah’ın verdiği nimetleri anımsar. Kötülüklerden uzaklaşır, güzel duygulara yönelir. Bununla 

ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “...Namazı kılın ... ve Allah’a sımsıkı sarılın...”2 

buyrulmuştur. 

Namaz kılan insan, Allah’ın sürekli yanında olduğunu bilir. Başkalarına karşı sevgi ve 
saygı besler. Günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara hoşgörü ve sabırla yaklaşır. Herkesle iyi 
ilişkiler kurmaya özen gösterir. Kimseye karşı kötü duygular taşımaz. Bütün bunlar bize 
namazın insanın duygu dünyasını zenginleştirdiğini kanıtlar. 

 

  Namaz İnsanın Davranışlarında Bilinçli Olmasını Sağ lar:  

         Kur’an-ı Kerim’de, “...Bana kulluk et; beni anmak için namaz  kıl!”3 

buyrulmuştur. Namaz kılan insan, yaptıklarını Allah’ın gördüğünü bilir. Bu nedenle 

kötülüklerden uzak durur, onun hoşnut olacağı davranışlarda bulunmaya özen gösterir. 

Yanlış davranışlardan kaçınır. Bir yanlış yaptığında bağışlaması için Allah’a yalvarır. 

Peygamberimiz, namaz kılanların günahlarının Allah tarafından bağışlanacağını söylemiştir. 4 

Namaz kılan insan, çevresiyle iyi ilişkiler kurmaya çaba harcar. Namaz, insanın 
davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. Davranışlarında bilinçli olan insan başkalarını 
kıracak davranışlardan kaçınır. Haksızlık ve kötülüklerden uzak durur. Doğru olur ve doğru 
davranışlarda bulunur. Bunu, yaşamının bir ilkesi olarak benimser. 

 

 
                                                           
1 Nisa 4/130.  
2 Hacc 22/78.  
3 Taha 20/14.  
4 Buhari, Salat, 6. 
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Namaz Birlikte Yaşama ve Dayanışma Bilincini Geliştirir:  

Namaz kılan kişi, güzel duygular içinde olur. Başkalarıyla olan ilişkilerinde hoşgörülü 
olmaya, sevgi ve saygıya özen gösterir. Kötülüklerden uzak durur, yardım ve iyilik etmenin 
önemini bilir. Toplum yaşamın gereklerini yerine getirir. İnsanların sevinç ve 
üzüntülerini paylaşır, yardımlaşma ve dayanışmaya önem verir. 

Namaz, Müslümanların hem tek başına hem de toplu olarak yerine getirebilecekleri 
bir ibadettir. Toplu kılınan namaza cemaatle kılman namaz denir. Namaz kılmak için bir 
araya gelen Müslümanlar, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulur, çeşitli konularda 
konuşup dertleşirler. Sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşırlar. Değişik konulardaki de-
neyimlerini birbirlerine aktarırlar. Birbirlerinin durumlarından da haberleri olur. 
Sorunlarının çözümü için birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Böylece birlikte yaşama ve 
dayanışma bilinçleri gelişir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namaz Temizliğe Alıştırır 

Namaz, belli hazırlıkların yapılmasını zorunlu kılan bir ibadet biçimidir. Bu 
hazırlıkların başında temizlik gelir. Namaz kılan kişinin vücudu ve giysileri temiz olmalıdır. 
Ayrıca namaz kılmak için abdest almalıdır. Namaz kılınacak yerin de temiz olmasına dikkat 
edilmelidir. Namaz günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Bu da insanların; temizliğe özen 
göstermelerini sağlar. Kısaca namaz, insanı temizliğe alıştırır. 

 

Namaz Zamanı İy i  Kullanmayı Öğretir 

Namaz, belirli zaman dilimlerinde, günde beş kez yapılan bir ibadettir. Namaz kılan 
kişinin, namazını bu zaman dilimleri içinde kılması gerekir. Bu durum insanlara zamanı iyi 
kullanmayı öğretir. 

Namaz kılan kişi, günlük programını namaz saatlerine göre düzenler. Sabah namazını 
kılmak için erken kalkar. Böylece güne erkenden başlamış olur. Gün ortasında öğle namazını 
kılar. Daha sonra sırasıyla ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılar. İşlerini zamanında yapma 
alışkanlığı kazanır. Zamanını iyi değerlendiren insan üretken ve verimli olur. 

 
DÜŞÜNELİM 

Allah Rasulû, “Bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve 

evinde kıldığı namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır…” buyurmuştur. Sizce 

birlikte yaşama ve dayanışma bilinci açısından namazların toplu olarak 

kılınmasının tavsiye edilmesinin nedenleri neler olabilir. 

       Riyazü;s-Salihîn, C. V, s. 233. 
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NAMAZLARIN ÇEŞİTLERİ 

FARZ NAMAZLAR VACİB NAMAZLAR NAFİLE NAMAZLAR 

      BİLGİ KUTUSU 

Ebu Hureyre Radıyallahu ’den nakledildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) Allah (cc) 

şöyle buyurmuştur dedi:“Her kim (ihlas ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık 

ederse, bende ona karşı harb ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, 

bence daha sevimli herhangi bir şey bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara 

ilaveten işlediği) nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır nihayet ben onu severim. Kulumu 

sevince de (âdeta) onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum…” 

               Riyazü;s-Salihîn, C. I, s. 398. 
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                                       GÜNLÜK VAKİT NAMAZLARI DİĞER NAMAZLAR                                                                 * 
SABAH NAMAZI ÖĞLE NAMAZI İKİNDİ NAMAZI AKŞAM NAMAZI YATSI NAMAZI CUMA  

SÜNNET 
NAMAZI 
4 Rekat 

TERAVİH 
NAMAZI 

BAYRAM 
NAMAZI 

SÜNNET 
FARZ 

2 Rekat 
2 Rekat 

SÜNNET 
FARZ 
Son Sünnet 

4 Rekat 
4 Rekat 
2 Rekat 

SÜNNET 
FARZ 

4 Rekat 
4 Rekat 

FARZ SÜNNET 
 

3 Rekat 
2 Rekat 

SÜNNET 
FARZ 
Son Sünnet 
Vitir Vacip 

4 Rekat 
4 Rekat 
2 Rekat 
3 Rekat 

FARZ 
Son Sünnet 
Zuhru Ahir 
Vakit Sünneti 

2 Rekat  
4 Rekat 
4 Rekat 
2 Rekat 

SÜNNET  
20 Rekat 

VACİP 
2 Rekat 

SÜNNET 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

* Niyet ettim 
Allah rızası için 

Sabah 
Namazının iki 
rekat Sünnetini 

kılmaya. 
 
 

FARZ  
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 
* Niyet ettim 
Allah rızası için 
Sabah 
Namazının iki 
rekat Farzını 
kılmaya uydum 
hazır olan 
imama. 
 

SÜNNET 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

FARZ 
 1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat Besmele 
FATİHA 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

SÜNNET 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
3.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

FARZ  
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat Besmele 
FATİHA 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

FARZ  
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat Besmele 
FATİHA 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

SÜNNET 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 

SELAM 

SÜNNET 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
3.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele  
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

FARZ 
Yatsı 
Namazının 
Farzı Öğle 
Namazının 
Farzı gibi 
kılınır. 
Vitir (Vacip) 
2.Rekat   
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
Ruku 
Secde 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
Ruku 
Secde 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre Tekbir  
Kunut Duası 
Ruku 
Secde 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

SÜNNET 1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
3.Rekat Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
4.Rekat 
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

FARZ 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü  
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM  
 

Cuma 
Namazından 
sonra Vaktin 

Sünneti niyetiyle 
aynen sabah 
namazının 

sünneti gibi iki 
rekatlık bir 

namaz kılınır. 

SÜNNET 1.Rekat1 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü  
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

Teravih Namazı  
ikinin katları 

şeklinde de kılına 
bilir. Eğer iki 

rekatta bir selam 
verilmezse 

Ettahiyyâtü’ 
den sonra Salli-

Barik ve tahiyattan 
sonraki rekatlarda 

Sübhâneke 
Okunur.

 

VACİP 1.Rekat 
Sübhâneke 
Tekbir 
Tekbir 
Tekbir 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
Tekbir 
Tekbir 
Tekbir  
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü  
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

  Son Sünnet 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Sünnet 
1.Rekat 
Sübhâneke 
Eûzübesmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
2.Rekat  
Besmele 
FATİHA 
Ek Sûre 
RUKU 
SECDE 
Ettahiyyâtü 
Salli-Barik 
Rabbenâ 
SELAM 

 Cuma 
namazının Son 
Sünneti aynen 
Cumanın İlk 
Sünneti gibi 
kılınır. 
Zuhru Ahir 
Namazı ise Öğle 
Namazının 
Sünneti gibi 
kılınır. 

 
EZAN ve KAMET 

Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü 
Ekber, Allahü Ekber eşhedü en Ia ilahe 

illallah, eşhedü en Ia ilahe illallah. 
Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, 
Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah 

Hayye alâ’s-salah, 
Hayye alâ’s-salah, 
Hayye alel felah, 
Hayye alel felah, 

(Kad kamed es-salah  
Kad kamed es-salah ) 

Allahü Ekber, Allahü Ekber, 
Lâ  ilahe illallah 

CENAZE 
NAMAZI (Farz) 
Tekbir 
Sübhâneke 
Tekbir 
Salli-Barik 
Tekbir  
Cenaze Duası 
Tekbir SELAM 

 

* http://www.dindersi.com/Dokumanlar.asp, 28.09.2007, 15:30. 

GÜNEŞ 

ÖĞLE 

İKİNDİ 

AKŞAM - İFTAR 

SABAH-İMSAK 

İKİNDİ 

YATSI 

NAMAZLARIN VAKİTLERİ 
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1-  Namaz için yapılan davet 
 2-  Önce farzı kılınan namaz 
3-  Müminin miracı olarak kabul edilen ibadet 
4-  Müslümanların kıblesi 

                                                         5-  Namazı vakti çıktıktan sonra kılma 
 
 
 
 
 

6-  Belirli vücut organlarını usulüne uygun olarak yıkama 
7-  Namazların her rekatında okunan sure 
8-  Namazın başlangıcında okunan dua 
9-  Cemaatle namaz kılınan yer 
10- Vitir namazında okunan dua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- Namazı vaktinde kılma 
12- Yatsı namazından sonra kılınan vacip olan namaz 
13- Namazda elleri dizlere koyup eğilme 
14- Namazlara başlamadan önce sözle yapılan bir işlem 
15- Gün ortasında kılınan namaz 
16- Topluluğa namaz kıldıran kimse 
17- Kulun rabbine en yakın olduğu yer 
18- Ezan okuyan kimse 
19- Namazın bölümlerinden her biri 
 

 
 

      YORUMLAYALIM 
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadiste şöyle buyurmuştur “İslam dini beş 

temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in 

Allah’ın Resulu olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca 

gitmek, ve ramazan orucunu tutmak” Sizce yukarıda belirtilen beş temel 

özelliğin topluma sağladığı faydalar neler olabilir.                                                                   

                        Riyazü;s-Salihîn, C. V, s. 452.  

 

Aşağıdaki ifadelerin karşılıklarını sırası ile sırası ile yazıp okla gösterilen satırı 
yukarıdan aşağıya okuyuz. 
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C) SON PEYGAMBER HZ.MUHAMMED 
 

1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi 

1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! 

1.2. Yakın Çevreye Çağrı 

1.3. Çağrının Yaygınlaşması 

1.4. Hicret Olayı 

2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi 

2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi 

2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri 

2.3. Toplumsal Barışın Kurulması 

3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi 

4. Veda Hutbesi 

5. Hz. Muhammed’in Vefatı 
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C) SON PEYGAMBER  HZ. MUHAMMED 
 

 
       

1.  Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi 

1.1. İlk Vahiy: “Yaratan Rabbinin Adıyla Oku” 

Hz. Muhammed, ilk vahiy gelmeden önce de toplumdaki kötülüklerden rahatsız 

olurdu. İnsanların bu kötülüklerden nasıl arındırılacağını düşünür, çözümler arardı. Bu 

nedenle, insanlardan uzaklaşarak sık sık Hira Mağarası’na giderdi. Burada düşüncelere 

dalardı. Böylece günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşırdı. 

Peygamberliğiyle ilgili ilk mesajını da yine böyle bir günde Hira Mağarası’nda 

almıştı. 

Peygamberimiz M.S. 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde yine Hira 

Mağarası’nda bulunmaktaydı. Bu gece Cebrail adlı melek, Peygamberimize şu ayetleri 

getirdi. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 
Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük 

kerem sahibidir.”1 

Böylece ilk vahiy gelmeye başlamış oldu. 

                                                           
1 Alak 96/1-5.  

ANLAMAYA ÇALIŞALIM 
Okuma yazma bilmeyen bir peygamber’e gelen ilk emrin “Oku” olmasının 

sebebi sizce ne olabilir. 
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1. Ayet No: …………                                                                 Şifre: 

2. Ayet No:……….... 

3. Ayet No: ………… 

4. Ayet No: ………… 

      5.   Ayet No: ….………

     

Yaratan Rabb'inin adıyla oku! 

O, insanı "alak" tan yarattı. 
 

İnsana bilmediğini öğretendir 

Oku senin Rabb’in en cömert 
olandır 

O, kalemle yazmayı öğretendir. 

Aşağıda Alak Sure’sine ait olan ilk 5 ayeti sıralayıp kutucuk isimlerini ayet 
numaralarının karşısına yazıp yukarıdan aşağı oluşan sözcüğü şifre yazan kısma yazınız. 
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1.2. Yakın Çevreye Çağrı 

 Peygamberimiz, 610 yılında aldığı ilk vahiyden sonra üç yıl vahiy almadı. 613 yılında 

tekrar bir vahiy geldi. Allah, bu vahiyle Peygambere şöyle buyuruyordu: “Ey bürünüp sarınan 

(Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü 

şeyleri terk et.”1 

Allah, bu vahiyle, Peygamberden, kendisine bildirilenleri artık açıklamasını istiyordu. 

Peygamber kendisine verilen bu görevi önce gizli olarak aile bireylerine ve yakın arkadaşlarına 

ayrı ayrı açıkladı. Peygamberin çağrısını ilk kabul edenler; eşi Hz. Hatice, amcasının oğlu Hz. Ali, 

kölelikten kurtardığı ve evlât edindiği Hz. Zeyd ve yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir oldu. Bunlara, ilk 

Müslümanlar denir. 

Peygamber, Allah’ın “Önce en yakın akrabanı uyar”2 emriyle de kendi kavmini, 

Abdülmuttalipoğulları ve Haşimoğullarını İslâm’a çağırdı. Onlara yeni dinin ilkelerini açıkladı. 

Müslümanların sayısı üç yılda kırk kişiyi buldu. 

                                                           
1 Müddessir 74/1-5. 
2 Şuara 26/214. 

İlk Müslümanlar 

Hz. Hatice 

Hz. Zeyd 

Hz. Ali Hz. Ebu Bekir 

Eşi 

Amcasının Oğlu 

Evlatlığı 

Arkadaşı 
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1.3. Çağrının Yaygınlaşması  

Peygamberimiz ilk aşamada aile bireyleri ve yakınları arasında gizlice yaptığı 
Müslümanlığa çağrıyı artık açıkça yapıyordu. Mekkeliler başta olmak üzere herkesi 
İslâm’a çağırıyordu. Çünkü; Allah, “(Ey Muhammed!) Artık sana emrolunanı açıkça 
söyle...”1 buyurmuştu. 

Peygamber; zengin, fakir, efendi, köle, uzak, yakın, köylü, kentli, yerli, yabancı 
demeden herkesi açıkça dine çağırdı. Kabe’ye, panayırlara, toplantı yerlerine ve alışveriş 
merkezlerine gidiyor; Mekkelilere, turistlere, tacirlere, iş adamlarına ... yeni dini 
anlatıyor, onları İslâm’a çağırıyordu.2 

İslâm dini artık çok sayıda insana duyurulmuştu. Kabul edenler olduğu gibi bu 
yeni dine karşı çıkanlar da vardı. Karşı çıkanların çoğu toplumun önde gelen, zengin 
kişileriydi. Onlar, İslâm’a çağrıyı pek ciddîye almamışlar, geçici bir durum olduğunu 
düşünmüşlerdi. Daha sonra, İslâmiyet toplumu etkilemeye başlayınca bu kişiler, yeni 
dini kendi inançları, konumları ve çıkarları için tehlikeli bulmuşlardı. Peygambere karşı 
çıkmışlar, onun İslâm’a çağrısını engellemeye başlamışlardı. Karşı çıkanlar,  Peygamberi 

 
 
önce sözlü olarak uyardılar, getirdiği bu yeni dinden vazgeçmesini istediler. Bunun 
karşılığında kendisine önce mal ve para önerdiler. Bu öneriler, Peygamber üzerinde etkili 
olmayınca şiddete başvurdular. Özellikle yoksul Müslümanlara ve kölelere işkence yaptılar. 
Mekke’yi Müslümanların yaşayamayacağı bir yer hâline getirdiler. Müslümanlara 
ekonomik yönden de baskı uyguladılar. Müslümanlar çok sıkıntı çektiler. Can ve mal 
güvenliklerini kaybettiler. Ekonomik yönden iyice zayıfladılar. Hz. Muhammed’i koruyan 
amcası Ebu Talip’in ölümünden sonra baskılar daha da arttı. Peygamberimize her 
kötülüğü yapmaya başladılar. Hz. Muhammed, bunun üzerine Taif’e gitti. Burada da 
barınamayınca Mekke’ye geri döndü. Ancak, her şeye karşın İslâm’a çağrı devam etti. 
Medine’den gelen bazı kişiler Müslümanlığı kabul ettiler. Sayıları artınca da Hz. 
Muhammed’i Medine’ye davet ettiler. 

 
 

                                                           
1 Hicr 15/94.  

    2  Hizmetli, Sabri, İslam Tarihi,Yeni Çizgi Yay., Ankara 1995, s.151. 
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1.4. Hicret Olayı 

Hicret, Peygamberimizin Mekke şehrinden Medine şehrine göç etmesidir. Mekke’de 

yaşayan Müslümanlara yapılan baskılar ve İslâm’a karşı olanların saldırısı, her geçen gün 

artıyordu. Müslümanların özgürce yaşayabilecekleri bir yere göçmeleri gerekiyordu. 

Mekke’de yaşanan bu sıkıntı ve zorluklardan dolayı, Müslümanların çoğu Medine’ye göç 

edip yerleşti. Bunlara muhacir (göç eden) denildi. Peygamberimiz ise Mekke’de kalmıştı. 

Peygamberlik görevini sürdürüyordu. Putperestler ise onu engellemek için çareler arıyorlardı. 

Bir gün, Darunnedve denilen şehir meclisinde toplandılar. Yaptıkları görüşmeler sonucunda, 

Peygamberimizi öldürme kararı aldılar. Bu kararı uygulatmak için her kabileden birer kişi 

seçtiler.1 

Putperestlerin planını öğrenen Peygamberimiz, Mekke’den ayrılmaya karar verdi. 

Yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir’le görüşerek ona, Medine’ye gitmeleri gerektiğini söyledi. Birlikte 

yol hazırlığına başladılar. 

Peygamberimiz, amcasının oğlu Hz. Ali’yi evine çağırdı. Emanet olarak bırakılan eşyaları 

sahiplerine vermesini Hz. Ali’ye söyledi. O gece Peygamberimizi öldürmek isteyen kimseler de 

Peygamberimizin evini kuşatmışlardı. Peygamberimiz, kendi yatağına Hz. Ali’yi yatırdı. Evini 

kuşatan kişilere görünmeden evinden çıktı ve Hz. Ebu Bekir’in yanına gitti.2 

Peygamberimizle Hz. Ebu Bekir, aynı gece Mekke’den ayrılarak Medine’ye doğru yola 

koyuldular. Sevr Dağı’na vardıklarında bir mağaraya gizlendiler. Ertesi gün durumu öğrenen 

Mekkeliler, onları yakalamak amacıyla peşlerinden gittiler. İzlerini takip ederek mağaranın önüne 

kadar geldiler. Ancak Peygamberimizi ve Hz. Ebu Bekir’i göremediler. Onları bulmaktan ümitlerini 

kesince izlemekten vazgeçtiler ve Mekke’ye döndüler.3 

Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir mağaradan çıkıp yola koyuldular. Medine’ye yakın bir 

yerde bulunan Küba’ya geldiler. Burada birkaç gün konakladılar. Peygamberimiz ve 

kendisini karşılamaya gelen Medineliler, Küba Mescidi’ni yaptılar. 

Peygamberimizden sonra Mekke’den ayrılıp yola çıkmış olan Hz. Ali de Küba’ya 

geldi. Birlikte Medine’ye gittiler. Medine halkı onları şehir dışında karşıladı. Peygamberimiz ve 

beraberindekiler, halkın sevinç gösterileri arasında şehre girdiler (622). 

Medine’ye göç ederek Mekkelilerin baskılarından kurtulan Müslümanlar, Medine’de 

güven içinde ibadet yapma olanağı buldular. Medineliler, Mekkeli Müslümanlara yardımcı oldular. 

Onlara her türlü kolaylığı sağladılar. Barınmaları için ev, kazanç sağlamaları için iş verdiler. Bu yar-

dımlardan dolayı Medineli Müslümanlara ensar (yardım eden) denildi.  

Peygamberimiz, Medine’ye göç ederken, tüm varlığını Mekke’de bıraktı. Medine’de 

Müslümanların yardımlaşmasını ve kardeşliğini sağladı. İslâmiyet, Müslümanların 

Medine’ye hicretinden sonra daha da hızla yayılmaya başladı. Hicret sayesinde 
Müslümanlar, bilim ve eğitim konularında birbirlerinden yararlandılar. 

 
 
 

                                                           
1 Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul 1987. s. 131. 

    2 Hasan İbrahim Hasan, a.g.e., s. 131. 
    3 Hasan İbrahim Hasan, a.g.e., s. 131, 132. 
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1- Niçin ?                                                                                  4- Nereye? 
 
 
 
2- Ne Zaman?                                                                          5- Kiminle? 
 
 
 
3- Kim?                 6-  Nasıl?  
 
 
 
 
 
 
Cevaplar:  

1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

    HİCRET 

Aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız. 

Hicret: Memleketten memlekete göç, Hz. Peygamber’in Mekke’den 
Medine’ye göç etmesi. 
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2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi 

2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi 

Peygamberimiz, Medine’ye geldiğinde Hz. Ebû Eyüp Ensarî adında bir Müslümanın 
evine konuk olmuştu. Müslümanlar, el birliğiyle çalışarak bir cami yaptılar. Peygamber 
Mescidi (Mescidi Nebevî) denilen bu caminin yapımında Peygamberimiz de çalıştı. 
Caminin bitişiğine de Peygamberimiz için bir ev yaptılar. Okuma yazma bilmeyenlerin 
öğrenim görmeleri için de "suffa" adı verilen bir bölüm yaptılar. 

Suffa, çevresi açık, üstü hurma dalları ile örtülü bir çardaktı. Suffada evi, ailesi 
olmayan yoksul Müslümanlar kalıyordu. Bu kişiler iş buldukları zaman çalışır, diğer 
zamanlarda mescitte ibadet eder ve ilim öğrenirlerdi. Peygamber de burada insanlara dinî ve 
ahlâkî konuları öğretirdi. Suffada eğitim gören kişilere Ashab-ı suffa denirdi. 

Hz. Muhammed’in mescidi; aynı zamanda hem okul hem de Müslümanların çeşitli 
sorunları görüşmek için toplandığı bir yerdi. Önemli kararlar burada alınır, savaş ve barışla ilgili 
görüşmeler burada yapılırdı. Vakit namazları, cuma ve bayram namazları burada kılınırdı. Başka 
dinlerin önderleri bu mescitte kabul edilir, tartışmalar burada yapılırdı. Elçiler bu mescitte 
kabul edilir, başka devletlere gönderilenler buradan uğurlanırdı. 

 

Mescid: Secde edilecek namaz kılınacak yer küçük cami. 
Suffa: Okuma yazma bilmeyenlerin öğrenim görmeleri için Mescid-i 
Nebevi’nin yan tarafına yapılan bölüm. 
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 METNİ ÇÖZÜMLEYELİM

1- Hz. Peygamber niçin bir mescid inşa etmiştir?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................................ 

 

2- Hz. Peygamber inşa edilen mescidi ne amaçlı kullanmıştır? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Mescid-i Nebevi’nin İslamiyet’e toplumsal faydaları neler 

olabilir?….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………….…………………………………………………………………………………………….

……………….………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- Söz konusu mescid ne zaman, nerede ve kimler tarafından inşa 

edilmiştir?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. Eğitim Öğretim Etkinlikleri 

Peygamberimiz, arkadaşlarını ve diğer Müslümanları, Medine’deki mescitte 

yetiştiriyor, eğitiyordu. Her ırktan, her dinden insan buraya gelip eğitim görüyordu. Burada 
ahlâkî ve dinî bilgilerin yanında okuma yazma da öğretiliyordu. 

Bedir Savaşı’nda esir alınanlar arasında okuma yazma bilenler de vardı. Bunlar 

Medineli on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında özgürlüklerini 

kazandılar. 

Bazen Peygamberimiz arkadaşlarına sorular sorar, bazen de arkadaşları ona sorular 

sorarlardı. Peygamberimiz, kendisine gelen vahyi hiç vakit geçirmeden arkadaşlarına 

iletirdi. 

Peygamberimiz bilmediği konularda söz söylemez, yanındakilere danışırdı. Kendisine 

dinî bir emir ya da yasakla ilgili soru sorulduğunda, o konuyla ilgili vahiy beklerdi, insanlara 

yanlış ve eksik bilgi vermekten korkardı. 

 
                                                             NİÇİN ? 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERMESEYDİ NE OLURDU ?                                                                                            FAALİYETLERİ ? 

…………………………. ………………… 

……………………......... ………………… 

…………………………. ………………… 

…………………………. ………………… 

………………………….  ………………… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ? 

………………………………………..……………………… 

……………………………….…….………………………… 

……………………………….…….………………………… 

………………………………..……………………………… 

………………………………..……………………………… 

Hz Peygamber 
 Eğitim  Öğretim 

Faaliyetlerine Önem 
Vermiştir. 
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2.3. Toplumsal Barışın Korunması  

Hz. Muhammed, Medine’ye göç ettikten sonra toplum düzeninde bazı 
değişiklikler yapmıştır. Peygamberimiz, Mekke’den göç eden her Müslümanı, 
Medine’de bulunan diğer bir Müslümanla kardeş ilân etti. Aralarında kardeşlik 
anlaşması yapılmasını sağladı. Peygamberimiz böyle bir anlaşma ile toplumsal huzuru 
ve barışı sağlamayı hedeflemiştir. Nitekim bu anlaşma amacına ulaşmıştır. Çünkü 
Medineli Müslümanlar, Mekke’den gelen Müslümanlara sahip çıkmışlardır. Yediklerin-
den yedirmişler, giydiklerinden giydirmişler hatta evlerini onlarla paylaşmışlardır. 
Böylece hicret eden Müslümanların temel gereksinimleri karşılanmış, Medine’ye uyum 
sağlamaları kolaylaştırılmıştır. 

Müslümanlar arasında yapılan bu düzenlemeden sonra, Medine’de yaşayan ve 
Müslüman olmayan diğer Arap kabileleri ve Yahudilerle de “Medineliler Sözleşmesi” 
yapıldı. Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar arasındaki dinî, siyasî, ticarî ve ahlâkî 
ilişkileri düzenleyen bu anlaşma, toplumda barışı sağlamayı hedefliyordu. Toplumsal 
barış için birtakım kurallar taşıyordu. Müslüman olan ve olmayan her kabile, bu 
anlaşmanın kurallarına uyacaklarına söz vermişlerdi. 

Özel Kardeşlik Anlaşması ve Medineliler Sözleşmesi’nin toplumsal barışın 
sağlanmasında önemli katkıları olmuştur. 

 
 
 
 

     TARTIŞALIM 
Sınıfımızdaki  

taşımalı ve taşımalı  
olmayan öğrencileri tıpkı Peygamber Efendimizin  

yaptığı gibi kardeş  
ilan edelim. 

 
Bir ders sonra faydalarını tartışalım. 
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3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi 

Hz. Peygamber 628 yılında bir gece rüyasında Kabe’yi tavaf ettiğini gördü. 
Bunun üzerine umreye gitmeye karar verdi ve Müslümanlardan yanlarına sadece 
korunmak amaçlı silah almalarını istedi. Ancak Mekkeli müşrikler Müslümanların 
Mekke’ye doğru yaklaştıklarını öğrenince paniğe kapılarak civardan askeri güç 
toplamaya başladılar. Bunun üzerine Mekke’ye 17 km. mesafede bulunan 
Hudeybiye’de aşağıda şartları yer alan antlaşma Müslümanlarla müşrikler arasında 
imzalandı.  

1- Müslümanlar Mekke’yi bu yıl değil gelecek yıl silahsız olarak üç gün kalmak 
şartı ile ziyaret edecekler, dönüş yolculuğunda yanlarına kimseyi almayacaklar. 

2- İsteyen Arap kabilesi iki taraftan birisiyle antlaşma yapabilecek. 

3- Medine’ye sığınanlar iade edilecek, Mekke’ye sığınanlar iade edilmeyecek. 

4- Her iki taraf kendisine yakın yerlerin yol güvenliğini sağlayacak. 

5- Antlaşama 10 yıl geçerli olup bu süre zarfında savaş yapılmayacak. 

 

630 yılına gelindiğinde İslam Devleti bir hayli güçlenmişti. Fakat Kabe hala 
putperestliğin merkezi konumunda üstelik müşrikler de Hudeybiye Antlaşması’nı ihlal 
etmişti. Bütün bu sebeplere bağlı olarak Hz. Muhammed en büyük hedeflerinden biri 
olan Kabe’nin putlardan temizlenmesi sürecini başlattı. İlk aşamada seferin Mekke 
şehrine olduğunu kimseye açıklamadı.  

Ve nihayet 10 Haziran 630’da yola çıkan büyük İslam ordusu Mekke şehrine dört 
koldan girdi. Bir zamanlar zorla çıkarıldıkları şehre geri dönen Müslümanlar derhal 
Kabe’yi putlardan temizleyip Mekke’yi İslam Devleti’nin topraklarına kattılar. 1 

                                                           
1 Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, TDV. Yay., Ankara 2001, s. 165-179. 

 

ANLAMAYA ÇALIŞALIM 
Sizce 

 Hz. Muhammed (S.a.v)  

şartları son derece adil 

olmayan Hudeybiye 

Antlaşmasını  

niçin imzalamış  

olabilir? 
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Mekke’nin Fethi  

628 

630 

Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında 

Mekkeliler Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmesi 

İslamiyet Doğduğu 
topraklara geri 

döndü 

Mekkeliler resmen 
İslam Devleti’ni 

tanıdı 

   yapıldı 

 Önemi 

‘da fethedildi 

   Sebebiyle yapıldı 

‘de imzalandı 

Önemi  

Hudeybiye Barış 
Antlaşması  

      BİLGİ KUTUSU 
Mekke fethedildikten sonra Hz. Peygamber … ”artık hicret yok: fakat cihad ve 

niyet vardır. Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman hemen savaşa katılın” 

buyurmuştur.                            

Riyazü;s-Salihîn, C. I, s. 102.  
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4. Veda Hutbesi 

Hz. Muhammed, Hicret’in onuncu yılında Medine’ye gitmeye karar verdi. Bu kararı duyunca 
binlerce Müslüman onunla birlikte Mekke’ye doğru yola çıktı. Kabe’ye ulaştıklarında 
Müslümanların sayısı yüz bini bulmuştu. Bu kalabalık Peygamberimizi çok mutlu etti. Kendisini 
böyle bir mutluluğa ulaştıran Allah’a şükretti. 

Peygamberimiz, hac sırasında Arafat’ta toplanan yüz bini aşkın Müslümana kısa ve özlü bir 
konuşma yaptı. Konuşmasında insanların eşit olduğunu belirtti. İnsan haklarına saygı 
gösterilmesini istedi. Kur’an’ın önemine, toplumsal barış ve huzurun korunmasına değindi. 
Peygamberimizin bu haccına “Veda Haccı”, burada yaptığı konuşmaya da “Veda Hutbesi” denir. 

Peygamberimiz “Veda Hutbesi”nde, “...Müminler! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. 

Rabb’iniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem’densiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. 

Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak 

takva iledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. 

Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Bu 

nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler...”1 sözleriyle Müslümanlara 

öğütlerde bulunmuştur. 

 
 

- Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından 632’de Mekke’de yüz bin kişiden fazla bir gruba hitaben 

okunan Veda Hutbesi ile hatırladığınız bilgileri lütfen aşağıya yazınız. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Sahihül Müslim, C. II, s. 890. 

VEDA HUTBESİ 
(M.S.632) 

 

Hutbe: Cuma namazlarından evvel, bayram namazlarından sonra hatibin minberden halka 
verdiği dini öğüt. 



                                                                                                                                               92 

5. Peygamberimizin Vefatı 

Peygamberimiz, hac ibadetini yaptıktan sonra Müslümanlarla vedalaşarak 

Medine’ye döndü. 

Peygamberimiz, Medine’ye döndükten kısa bir süre sonra hastalandı. Hastalığı gün 

gittikçe şiddetlenen Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü altmış üç yaşında iken 

evinde vefat etti. Bugün, Medine’deki Ravza-i Mutahhara (Temiz Bahçe) olarak anılan 

kabrine defnedildi. 

Veda Haccından sonra 

Hz. PEYGAMBERİN VEFATI 

632 63 

Mescid-i       Nebi’ye  

Medine Hz. Ebu Bekir 

hastalandı 

yaşında vefat 
etti -de vefat etti 

Cenaze 
namazını 
kıldırdı 

-de vefat etti 

defnedildi 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 
Arkadaşlar! Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.  
(Cebrail-610-vahiy katipleri-114-6666-Hz.Ebubekir-Kur’an-Abdullah-iman-Amine-

23-Abdülmuttalib-Hicret-622-Ebu Talib-Medine-632-63-vahiy -Kur’an-ı Kerim-
Ramazan-Kadir-Mekke-571 -Hz Hatice-Hz Zeyd-Hz Ali-Hz. Ebubekir-Oku!-10-Kabe-40-
Muhacir-Ensar-Suffa-Mescid-i Nebi-Güvenilir) 
 
 
1-  Allah’ın emir ve yasakları ilahi buyrukları peygamberlerine iletmesine …………… 

denir. 

2- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren meleğin adı 

…………………….dir. 

3- Peygamberimiz (s.a.v.) …………… yılında ………… yaşında …………………… 

de vefat etmiştir ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Mezarının adı Ravza-i Mutahhara 

(Temiz ve çiçekli bahçe) dır ve bu mezar Medine’deki peygamber mescidinin (Mescid-i 

Nebi) içindedir. 

4- Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen ilahi kitapların sonuncusu 

…………………………………dir. 

5 - Kur’an  …………… yılında, …………………. ayında, …………….. gecesinde 

indirilmeye başlanmıştır. 

6- Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla indirilmesi ……… yılda tamamlanmıştır. 

7- Kur’an-ı Kerim’de …………..  tane sûre ve ………………. tane âyet vardır. 

8- Kur’an’ın ayetleri indiğinde peygamberimiz (s.a.v) onları çevresindekilere okurdu, 

onlar da bu vahiyleri hemen ezberler ve yazarlardı. Kur’an’ı peygamberden duyarak 

yazan kimselere …………………………. denir. 

9- Mescid-i Nebî  aynı zamanda bir eğitim ve öğretim yeriydi. Peygamberimiz eğitim ve 

öğretime çok büyük önem vermiştir. Mescid-i Nebi de yetişen ve burada yabancı dil 

öğrenen Müslümanlar Peygamberimiz tarafından İslam’ı öğretmeleri için başka 

topluluklara gönderilirdi.  Peygamberimiz kadın erkek her Müslümanın okuma yazma 

öğrenmesini ister onları teşvik ederdi. Bedir savaşında Müslümanlara esir düşen 

düşmanlar …………… tane Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest 

bırakılmıştır. 

10- Dinimizi İslamiyet’in temel kaynağı olan ……………………’ dan ve sevgili 

peygamberimizin hadislerinden  öğrenmeliyiz. Böyle yaparsak hurafe ve yanlış 

inançlardan kendimizi korumuş oluruz. 

11- Peygamberimiz (s.a.v)……… yılında Arabistan’ın …………….şehrinde dünyaya 

gelmiştir. 
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12- Peygamberimizin babasının adı ……………… , annesinin adı …………..’dir. 

13- Peygamberimizin adını dedesi ………………………….. koymuştur. Muhammed 

ismi ‘çok övülen, güzel huyları çok olan’ anlamına gelir. 

14- Peygamberimizin yanında büyüyüp yetiştiği sevgili amcasının adı 

…………………………’dir. 

15- Doğruluğu dürüstlüğü ve güzel ahlakından dolayı yaşadığı dönemde 

peygamberimize ………………… Muhammed denilmiştir. 

16- Yeryüzünde Allah’a ibadet etmek için yapılan ilk bina Hz. İbrahim ve oğlu Hz. 

İsmail tarafından inşa edilen ………………..’dir. 

17- Hz. Muhammed (s.a.v)’e peygamberlik ……………… yaşında verilmiştir. 

18- ……………….. peygamberimize gelen ilk vahiydir. 

19- Peygamber efendimize ilk inanan kişiler eşi ……………………….. , amcasının 

oğlu …………………. , evlâtlığı ……………,ve en yakın arkadaşı 

………………………..’ dir. Bunlara ‘ilk Müslümanlar’ denir. 

20-  İşkence ve baskıların dayanılmaz hale gelmesiyle peygamberimiz İslâmiyet’i kabul 

eden Medine halkının Müslümanları davetini kabul etti. Peygamberimizin 

Müslümanlarla birlikte ……………. yılında  öz vatanı olan Mekke’yi terk edip 

Medine’ye göç etmesine ………………… denir. 

21- Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………………… denir. 

Mekke’den gelen Müslümanları kardeş kabul edip onlara maddi manevi her türlü 

yardımı yapan Medine Müslümanlarına ………………………. denir. 

22- Peygamberimizin Medine’de yapımına bizzat katıldığı ve inşası 7 ay süren ibadet 

edilen bir yer olmakla birlikte toplumu ilgilendiren önemli görüşmelerin yapıldığı ve 

kararların alındığı  mescidin adı ………………….. dir. 

23- Medine’deki mescidin etrafında peygamberimize ait odalar vardı. Bunun dışında evi 

ve ailesi olmayan yoksul Müslümanların kaldığı ve burada dini eğitim aldıkları hurma 

dallarıyla örtülü bir gölgelik yapılmıştı. Bu gölgeliğin adı ……………… dır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                               95 

 
ÇALIŞMA KÂĞIDI 

Aşağıda verilen kavramlara dair aklınıza gelen ilk iki cümleyi lütfen boşluklara 

yazınız. 
 
 
 

   İlk Vahiy 

İlk Vahiy Hz. Peygamber’e 610 yılında Mekke şehrinde Nur Dağı’nın Hira Mağarası’nda 
Cebrail adlı melek aracılığıyla gönderilmiştir. İlk inen ayetler: Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla, (1) Yaratan Rabb’inin adıyla oku! (2) O, insanı "alak" tan yarattı. (3) Oku! 
Senin Rabb’in en cömert olandır.  (4) O, kalemle yazmayı öğretendir. (5) İnsana bilmediğini 
öğretendir. 

Hicret 

 

Bedir Savaşı 

 

Uhud Savaşı 

 

Hudeybiye 
Antlaşması 

 

Mekke’nin Fethi 

 

Darun Nedve 

 

Suffa 

 

Veda Hutbesi 

 

Hz. 
Muhammed’in 

Vefatı 

 

…….. 
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………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

………………………              ………………………            …………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D R T Y H U M A K P G F D İ 

R A V Z A İ M U T A H H A R A 

D R F G H C J H K B L M N A P 

S U F F A R Ö A F E J K L S U 

D N F G H E Z C V M Ö Ç I H T 

A N S V C T E İ R A S U L A P 

C E B R A İ L R E G H H A B R 

U D Y T R E R M V A H İ Y I E 

Ç V D R H U D E Y B İ Y E S S 

V E D A H U T B E S İ D T U T 

Z E İ S F Ş L M N U B V C F D 

Z F G N R E T Y U R I O L F M 

B C M E S C İ D Y E E T H A C 

Aşağıdaki kelime avı bulmacasında “Son Peygamber Hz.Muhammed” ünitesi ile ilgili 
kavramları  bularak listeleyiniz. 
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SON PEYGAMBER HZ.MUHAMMED 

(571-632) 

Mekke Dönemi Medine Dönemi 

İlk Vahiy: Yaratan Rabbin 
Adıyla oku (610) Yakın Çevreye Çağrı  

 
Hudeybiye Antlaşması (628) Mekke’nin Fethi (630) 

Hicret olayı (622) 
 

Veda Hutbesi (632) 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Çağrının Yaygınlaşması 
 

Hz. Muhammed’in Vefatı (632) 
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III. BÖLÜM 

UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÜREÇ 

SONUCUNDA ÖĞRENCİLERDEN ALINAN GERİ BİLDİRİM ÖRNEKLERİ 

         A) UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler 

Uygulama sürecinin tamamında söz konusu olmamakla birlikte zaman zaman 

aşağıdaki güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

� Uygulama yapılan okulun donanım eksikliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

saatinin yetersiz olmasına bağlı olarak öğrencilerin ders işlenişi sırasında aktif olarak 

görev alması gereken etkinliklerde ara ara süre problemi ile karşılaşılmıştır. 

� Çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersi konularının uyarlanmasına yönelik örnek teşkil eden fazla çalışma 

olmamasından dolayı geliştirilen bazı materyallerde öğrenci seviyeleri tam olarak göz 

önünde bulundurulamamıştır. 

� Uygulama yapılan okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye bağlı olarak 

öğrencilerin öğrendikleri bilgileri evlerinde aileleri ile birlikte tatbik edip kalıcılığı 

arttırmaları pek fazla söz konusu olmamıştır. 

� Çoklu zeka kuramından hareketle uygulama yapılan ders sayısının yetersiz 

olmasından dolayı birçok öğrenci ilk kez karşılaştığı bu yönteme uyum sağlamada zorluk 

çekmiştir.  

� Konuların tamamına yönelik her iki kurama dair etkinlik geliştirmek her ders 

saatinde mümkün olmamıştır.  

� Uygulama yapılan sınıfın kalabalık olması nedeniyle öğrencilerin bireysel olarak 

yapmaları gereken etkinlikler her zaman sınıf ortamında yapılamamıştır.  

� İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuz kitaplarının 

hazırlanmamış olması ve öğretim programında yeterince örnek teşkil edecek etkinlik 

bulunmaması nedeniyle daha çok Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin öğretmen kılavuz 

kitapları ve ders kitaplarından etkinlik geliştirme açısından yararlanılmıştır. 

� Hazırlanan etkinlikler üç ünite için olduğundan, yani ünite sınırlaması söz 

konusu olduğu için çalışmanın tamamında yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zeka 
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kuramına ait bütün yöntem ve tekniklere uygun etkinlikler geliştirmek mümkün 

olmamıştır.  

� Her iki kurama yönelik geliştirilen etkinlikler herhangi bir istatistik yöntem 

kullanılarak güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilmeye tabii tutulmadan 

uygulanmıştır. Bu durum çalışmanın istatistiğe yönelik kısmının eksikliği olarak kabul 

edilebilir. 

 

2. Çoklu Zeka Kuramı ve Yapılandırmacı Yaklaşıma Dair Tavsiyeler:  

� Etkinlik, geliştirirken mutlaka öğrenci seviyeleri göz önünde bulundurulmalı, 

öğrencilerin yaş aralıklarına uygun geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş etkinlikler ya 

da benzer nitelikte etkinlikler kullanılmaya özen gösterilmeli. 

� Çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı temel felsefi 

noktalar gayet iyi bilinmeli, derslikler ve ders süreçleri bu temel noktalara uygun 

hazırlanmalı.  

� Süreç esnasında öğrenen bireylerin önerileri göz önünde bulundurulmalı ve 

etkinlik hazırlama sürecinde uygulama yapılacak çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel 

özellikleri göz önünde bulundurulmalı. 

� Öğrenciler sık sık iş birliğine yönlendirilip, onların birbirlerinin öğrenme 

eksikliklerini tamamlamaları sağlanmalı. 

� Öğrenme süreci büyük bir titizlikle izlenmeli ve bütün ölçme değerlendirme 

tekniklerinin kullanıldığı (çoktan seçmeli, boşluk doldurma vb.) sınavlar yapılarak 

öğrenme süreci takip edilmeli. 

� Öğrencilere yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zeka kuramının temel noktaları en 

basit seviyeye indirgenerek, onlardan uygulama sürecine dair görüşler alınmalı. 

� Geliştirilen materyaller aracılığıyla öğretmen merkezli eğitim-öğretim 

anlayışından uzaklaşılarak öğrenci merkezli eğitim anlayışına geçilmeli. 

� Geliştirilen etkinliklerin diğer branşlarla (özellikle Türkçe dersleri ile) ilişkili 

olmasına dikkat edilmeli. 
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� 12 - 14 yaş grubundaki öğrencilere yönelik geliştirilen etkinliklerde daha çok 

görsel ve işitsel etkinliklere ağırlık verilerek, konular arasındaki sebep-sonuç ilişkisine 

dikkat edilmeli. 

� Zaman zaman öğrencilere bilgi aktarımı yapılırken konu kapsamı genişletilmeli 

ve öğrencilerin zihninde konu bütünlüğü oluşturulmaya çalışılmalı. 

� Ders işleme sürecinde dikkat çekme, güdülenme ve ön bilgi aşamalarının 

sağlıklı ve verimli bir şekilde öğrenci kazanımlarına yönelik olarak oluşturulmalı. 
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B) KONU SONUNDA UYGULANAN ETKİNLİKLER ve DERS PLANLARI  

1. Peygamber ve Peygamberlere İman Konusu ile İlgili Ders Planı:    

DERS PLANI  
BÖLÜM I:                                                                                                  Tarih:18/09/20                                                            

Dersin adı 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Konu: 

Peygamber ve peygamberlere iman 

Sınıf 6/A Süre: 40 Dakika 
Ünitenin Adı İNANÇ:   PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 

BÖLÜM II: 
Öğrenci Kazanımları/  
Hedef ve Davranışlar Peygamber, resul ve nebi kavramlarını açıklar. 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/ 
Davranış Örüntüsü 

Peygamber, Rasul, Nebi 
 

Güvenlik Önlemleri (Varsa) - 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru cevap,Tümdengelim-Tümevarım,Buldurma vb. 
Kullanılan Eğitim Teknolojileri- 
Araç, Gereçler ve Kaynakça 
*Öğretmen             
*Öğrenci 

Ders Kitabı, Temel Dini Bilgiler(Diyanet) Kur’an Meali (Diyanet),Dinimizi 
Öğreniyoruz(Diyanet)İlmihal (Diyanet)  

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri: 
Dikkati Çekme  Öğretmen kendisine kitap verilen peygamberler ile alakalı olarak hazırlanmış bir kartonu öğrencilere gösterir. 
Güdüleme Öğretmen öğrencilere Allah’ın niçin Peygamberler gönderdiğine dair sorular sorar.  

Gözden Geçirme Konu eksenli çeşitli sorularla  öğrencilerin konu hakkındaki bilgileri yoklanır.  

�
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Peygamber ve Peygamberlere İman 

Peygamber, sözcüğünü, mesaj taşıyıcı, haber getirici elçi anlamlarına gelir. Peygamberler, Allah tarafından, insanlar 
arasından seçilen ve Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ileten elçilerdir.  

İnsan, Allah'ın kendisine verdiği akil sayesinde bazı bilgiler edinebilir. Aklını kullanarak Allah’ın varlığını kavrayabilir. 
Ancak, onun nasıl bir varlık olduğunu, ona karşı neler yapması gerektiğini bilemez. Kendisinin ve diğer varlıkların niçin 
yaratıldıklarını, öldükten sonra insanların durumunun ne olacağını kavrayamaz.  Allah, insanların mutlu olmalarını amaçlamıştır. 
Mutlu olabilmenin yollarını öğretmek ve onların kendisine karşı neler yapmaları gerektiğini bildirmek istemiştir. Bunun için o, 
insanlara mesajlar göndermiştir. Bu mesajları iletmek için de insanlar arasından peygamberler görevlendirmiştir. 

Peygamberler, Allah tarafından seçilmişlerdir. Bu nedenle her insan peygamber olamaz. Çünkü peygamberlik istemekle ve 
çalışmakla elde edilemez. 

Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Allah, tarih boyunca insanlığa pek çok peygamber görevlendirmiştir. Mesajlarını 
insanlara onlar aracılığıyla göndermiştir. Bu peygamberlerden ilki Hz. Âdem, sonuncusu da Hz. Muhammed'dir. Tüm 
peygamberler Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmışlar ve yaşamlarıyla da örnek olmuşlardır.  

RASUL: Kendisine kutsal kitap verilen peygamberler denir.  
NEBİ: Kendisine kutsal kitap verilmeyen, kendinden önceki peygamberin kitabına bağlı olan peygambere denir. 

 

� Bireysel Öğrenme Etkinlikleri 
       (Ödev, deney, problem çözme vb.) 

Öğrencilerden ETKİNLİK 1’i  doldurmaları istenir.  

� Grupla Öğrenme Etkinlikleri 
        (Proje, gezi, gözlem vb.) 

Rasgele seçilen öğrencilerin birkaçından etkinlikleri sınıf ile paylaşmaları istenip, bütün öğrencilerin 
sözel olarak görüş ve düşüncelerine başvurulur.   

� Özet - 
BÖLÜM III 

Ölçme-Değerlendirme: 

� Bireysel öğrenme etkinliklerine 
yönelik Ölçme-Değerlendirme  

� Grupla öğrenme etkinliklerine 
yönelik Ölçme-Değerlendirme 

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve 
ileri düzeyde öğrenme hızında olan 
öğrenciler için ek Ölçme-
Değerlendirme etkinlikleri 

1- Peygamber ne demektir? 
2- Allah Niçin Peygamberler göndermiştir? 
3- Allah Teala Peygamberler göndermeseydi insanlar ne yapardı? 
4- Rasul ve Nebi ne demektir? 
5- Peygamberlerin görevleri nelerdir? 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  
 

BÖLÜM IV 
Planın Uygulanmasına  
İlişkin Açıklamalar 

 

Ferat ZENGİN                                                                             Uygundur 18/09/2007 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni                                            Fatma OLGUN                                                                                                       
                       Müdür  Yardımcısı Vekili 
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   ETKİNLİK-1: Peygamber ve Peygamberlere İman Konulu Etkinlik Örneği. 
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2. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı ile İlgili Ders Planı: 
 

DERS PLANI 
BÖLÜM I:                           Tarih:16/10/2007                  

Dersin adı 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Konu: 

Peygamberlere Gelen mesajların ortak amacı 

Sınıf 6/A Süre: 40 Dakika 
Ünitenin Adı İNANÇ:   PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 

BÖLÜM II: 
Öğrenci Kazanımları/  
Hedef ve Davranışlar Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/ 
Davranış Örüntüsü 

Peygamber  
 

Güvenlik Önlemleri (Varsa) - 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru cevap,Tümdengelim-Tümevarım,Buldurma vb. 
Kullanılan Eğitim Teknolojileri- 
Araç, Gereçler ve Kaynakça 
*Öğretmen             
*Öğrenci 

Ders Kitabı, Temel Dini Bilgiler(Diyanet) Kur’an Meali (Diyanet), Dinimizi Öğreniyoruz(Diyanet ) 
İlmihal (Diyanet)  

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri: 
Dikkati Çekme  Öğretmen bir öğrenciye verdiği fakat geri alamadığını varsaydığı bir kitap hakkında söylenerek sınıfa girer. 

Güdüleme 
Doğru olmak, Akıllı davranmak, üzerine aldığı görevi yerine getirmek hakkında öğretmen açıklamalarda 
bulunur. 

Gözden Geçirme Allah’ın niçin Peygamberler gönderdiği sınıfa sorulur 
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Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı 
1- Bütün peygamberlerin insanları aynı şeye çağırdıklarına örnekler verilecek. 
                                    a- Adam öldürmek bütün dinlerde yasaktır. 
                                    b- Hırsızlık yapmak hiçbir zaman insanlar tarafından kabul görmemiştir. 
                                    c- Yalan söylemek ve yalan söyleyenler her zaman ayıplanmıştır. 
                                    …. 
2- Peygamberler :  a- Allah’ın varlığına ve birliğine davet ederler. 
                              b- Ahiret hayatını insanlara tanıtırlar. 
                              c- Dünya ve ahirette mutluluk kurallarını insanlara bildirirler. 
                              d- Yalnızca Bir olan Allah’a ibadete çağırıp, ondan yardım dilememizi öğütlerler 
3- Hiçbir peygamber kötülüğe çağırmaz. İnsanların kendisine ve topluma zarar verecek durumlardan 
insanların sakınmalarını ister. 
Kısaca; Peygamberlerin özde ortak amaçlarının tevhidi egemen kılmak olduğu, ayrıca ibadeti öğretmenin ve 
güzel ahlakı yerleştirmenin de peygamberlerin ortak hedefleri, amaçları olduğu açıklanır 

� Bireysel Öğrenme Etkinlikleri 
       (Ödev, deney, problem çözme vb.) 

Öğretmenin hazırlamış olduğu etkinlikler öğrenciler tarafından doldurulur. (ETKİNLİK 2) 

� Grupla Öğrenme Etkinlikleri 
        (Proje, gezi, gözlem vb.) 

Rasgele seçilen öğrenciler in etkinlikleri sınıfla paylaşılır.  

� Özet 
 

  

BÖLÜM III 

Ölçme-Değerlendirme: 

� Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik 
Ölçme-Değerlendirme  

� Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik 
Ölçme-Değerlendirme 

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri 
düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için 
ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 

           Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için, hazırlık ve dersi sunma 

aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, 

değerlendirilecek, yanlışlar ve eksikler tamamlanacak. 

1. Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? 
 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi - 
 

BÖLÜM IV 
Planın Uygulanmasına  
İlişkin Açıklamalar 

 

 
Ferat ZENGİN                                                                             Uygundur 16/10/2007 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni                                                 Fatma  OLGUN 
                                                                                                                                                                 Müdür  Yardımcısı Vekili 
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ETKİNLİK-2 : Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı ile ilgili Etkinlik Örneği  
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3. Namaza Hazırlık Şartları  ve Namazın Kılınış Şartları ile İlgili Ders Planı: 
DERS PLANI 

BÖLÜM I:                                                       Tarih: 04/12/2007 

Dersin adı 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Konu: 

Namaza Hazırlık Şartları 
Namazın Kılınış Şartları 

Sınıf 6/A Süre: 40+40 Dakika 
Ünitenin Adı İBADET:   NAMAZ İBADETİ 

 BÖLÜM II: 
Öğrenci Kazanımları/  
Hedef ve Davranışlar Namaza hazırlık için gerekli şartları kavrar. 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/ 
Davranış Örüntüsü 

Abdest, Gusül, Teyemmüm, Setri avret, Vakit, Niyet, Kıble, Kabe, Kade-i Ahire Rukû, Kıraat, 
İftitah Tekbiri, Secde 
 

Güvenlik Önlemleri (Varsa) - 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme Yöntemi. 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri- 
Araç, Gereçler ve Kaynakça 
*Öğretmen            *Öğrenci 

Ders Kitabı, Temel Dini Bilgiler(Diyanet) Kur’an Meali (Diyanet), Dinimizi Öğreniyoruz(Diyanet ) 
İlmihal (Diyanet)  

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri: 
Dikkati Çekme  Öğretmen bir öğrenciye verdiği fakat geri alamadığını varsaydığı bir kitap hakkında söylenerek sınıfa girer. 
Güdüleme Doğru olmak, Akıllı davranmak, üzerine aldığı görevi yerine getirmek hakkında öğretmen açıklamalarda bulunur. 

Gözden Geçirme Allah’ın niçin Peygamberler gönderdiği sınıfa sorulur 
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NAMAZIN HAZIRLIK ŞARTLARI 
Namaz kılacak kişinin namaz dan önce yapması gereken hazırlıklar vardır: 

       Abdest  
        A- Boy Abdesti 

B- Namaz Abdesti 
C- Teyemmüm Abdesti 

Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 
1-Necasetten Taharet: Namaz kılan kişinin ,vücudunun ,ellerinin ,elbisesinin ve namaz kılacağı yerin temizlenmesi. 
2-Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pislikten temizlenmektir.Bu tür pisliklerden temizlenmek,abdest almak,boy abdesti almak 
ve su bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapmakla gerçekleşir. 
3-Setri Avret:Erkeklerin en az göbekten diz kapağı altına kadar olan kısmı,kadınların ise el yüz ve ayaklar dışında geri kalan bütün 
organları örtmesidir. 
4-İstikbal-i Kıble: Namaz kılan kişinin Mekke şehrinde bulunan Kabe ye yönelmesidir. 
5-Vakit:Kılınacak olan namaz vaktinin girmiş olması gerekir. 
5-Niyet:Namaz kılan kişinin ,başlarken hangi namazı kılacağını içinden geçirmesidir.Ancak bunu dili ile söylemesi daha iyi olur 
NOT: Kıble şartı taşıt üzerinde namaz kılınacağı zaman aranmaz. Şüpheli durumlarda karar verilen yön kıble sayılır. 
Namazın Kılınış Şartları 
İftitah Tekbiri: Başlama Tekbiri 
Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. 
Kıraat: Kıyam esnasında Kur’an’ dan birkaç ayet okumaya denir.  
Rukû: Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmektir.  
Secde: Rûkudan sonra; elleri, dizleri, alnı ve burnu yere koymaktır.  
Kade-i Ahire: Son oturuş  

� Bireysel Öğrenme Etkinlikleri 
       (Ödev, deney, problem çözme vb.) 

Öğretmenin hazırlamış olduğu etkinlikler öğrenciler tarafından doldurulur. (ETKİNLİK 3) 

� Grupla Öğrenme Etkinlikleri 
        (Proje, gezi, gözlem vb.) 

Rasgele seçilen öğrenciler in etkinlikleri sınıfla paylaşılır. Bir öğrenciden etkinlikte yer alan kavramları 
tahtaya yazması istenir.  

� Özet  
BÖLÜM III 

Ölçme-Değerlendirme: 
� Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme  
� Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme 
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri 
düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için 
ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için, hazırlık  ve dersi sunma aşamasında sorulan 
sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek, yanlışlar ve eksikler 
tamamlanacak. 

1- Namaza hazırlık şartlarını sayalım. 
2- Kimler namazın dışındaki ve içindeki rükünlerini sayabilir? 
3- Kimler namazın kılınış şartlarının anlamını söyleyebilir? 
4- Namaza hazırlık şartlarından abdestin taşıdığı manevi anlamı kimler açıklayabilir? 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi - 
BÖLÜM IV 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar  
Ferat ZENGİN                                                                           Uygundur 04/12/2007 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni                              Fatma  OLGUN 
                                                                                                                                                               Müdür  Yardımcısı Vekili 
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ETKİNLİK-3: Namaza Hazırlık Şartları  ve Namazın Kılınış Şartları ile İlgili Etkinlik 
Örnekleri 
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C) ÜNİTE SONUNDA UYGULANAN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ  
 1. Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Ünitesi ile İlgili Etkinlik Örnekleri  
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2. Namaz İbadeti Ünitesi ile İlgili Etkinlik Örnekleri: 
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3. Son Peygamber Hz.Muhammed Ünitesi ile İlgili Etkinlik Örnekleri: 
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SONUÇ 

Araştırmamızın sonucunda öğrencilerde ezbere dayalı öğrenmenin yerine anlamlı 

öğrenmenin gerçekleştiği kanısına ulaşılmıştır. Öğrencilerin, edindikleri bilgileri birden 

çok öğrenme sahasına kolayca transfer ettikleri ve böylece öğrenme sürecinin daha etkin 

bir hal aldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve meraklarının  

arttığı gözlemlenmiştir.  

Kullanılan yöntemler ile temel alınan çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım 

sayesinde öğrencilerin hazır bulunuşluklarının yükseldiği, kavram ve kavramlar 

arasındaki hiyerarşik ilişkilere ait bilgilerin zihinde daha kalıcı hale geldiği tespit 

edilmiştir. En önemlisi de öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanmalarının kolaylaştığı 

birbiriyle ilişkili konularda görülmüştür. Örnek olarak, öğrencilerin edindikleri bilgilerden 

Sosyal Bilgiler dersinde faydalandıkları ders öğretmenince dile getirilmiştir. 

Özellikle çoklu zeka kuramının temel taşlarından olan bireysel farklılıklara göre 

hazırlanan ve geliştirilen materyallerle öğrencilerin birden fazla duyu organı hedef 

alınmıştır. Bu amaçla konu bütünlüğü göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda 

öğrencilere ek bilgi verme yoluna başvurulmuştur. Yapılandırmacı yaklaşım sayesinde 

ise, öğrencilerin sahip oldukları ya da olacakları bilgileri zihinlerinde şekillendirip, 

özümseyip, yeniden yapılandırdıkları ve bireysel farklılıklara bağlı olarak kendilerine 

göre yeniden bilgiyi oluşturdukları görülmüştür.  

Günlük yaşamla ilgili ip uçları öğrencilere sunulan etkinliklere yerleştirilerek kalıcı 

bir öğrenme süreci oluşturulmaya çalışılmış ve büyük ölçüde başarılı olunmuştur. Bu 

bağlamda öğrencilerin yaş aralığı dikkate alınarak daha çok görsel nitelikteki etkinliklere 

önem verilmiştir. Böylelikle de sadece sözel-dilsel zekaya ait bilgileri kolayca kavrayan 

öğrenciler yerine tüm öğrenciler derse dahil edilmiştir. Dolayısıyla birden çok öğrenciye 

hitap edebilecek farklı nitelikte etkinlikler uygulanmıştır. Bu durum çalışmamızın ortaya 

konma amacının büyük ölçüde gerçekleştiğinin göstergesidir. Ancak konuların tamamına 

uygun her iki kurama ait etkinlik geliştirmek her konuda mümkün olmamıştır.  

Uygulama sürecinin bitiminden sonra klasik anlayışa göre ders işlenmeye başlandığı 

zaman öğrencilerin çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre ders işlemek 

istedikleri görülmüştür. Öğrencilerden alınan bilgilere göre söz konusu uygulama 

sürecinde dersin büyük ölçüde derste öğrenildiği, bilgi akışının ve kavram ilişkilerinin 

çok daha net olduğu anlaşılmıştır. 
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Bu bağlamda daha çok davranış değişikliğini amaçlayan Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersinin kazanımları kolayca amacına ulaşmıştır. Ayrıca derslerde öğrenci 

merkezli anlayışın benimsenmiş olması sonucu öğrencilerin aktifleşmesi söz konusu 

olmuş, böylelikle de öğrencilerin dersi daha uzun süre dikkatli şekilde takip etmeleri 

sağlanmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin dikkat süreleri uzatılmış olmaktadır.   

Netice itibari ile çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşıma  bağlı olarak 

işlenen ders süreçleri öncelikle monotonluktan kurtarılmış, öğrenci merkezli etkinlikler 

önem kazanmış, buna bağlı öğrenci performansı ve başarı düzeyi artmıştır. Geleneksel 

eğitim anlayışından uzak, ağırlıklı olarak problem çözme ve yaratıcı düşünmeye dayalı bir 

şekilde gerçekleştirilen öğrenme süreci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin işlenişi 

açısından olumlu bir gelişmedir. Probleme dayalı öğrenmeler sayesinde öğrenciler 

manidarlık düzeyi yüksek öğrenmeler gerçekleştirmişlerdir.  

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü, derslerin daha verimli bir şekilde işlenmesi ve 

dersin hedeflerine ve öğrenci kazanımlarına ulaşılması açısından tüm Din Kültürü ve 

Ahlak  Bilgisi öğretmenlerine çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşıma  dayanan 

bir öğretme anlayışıyla ders işlemeleri ve gözlem yapmaları tavsiye edilir. Bu anlamda 

ders öğretmenleri etkinlik geliştirme sürecinde söz konusu kuramları çok iyi bilmelidir. 

Öğrencilerin sahip oldukları sosyo-ekonomik yeterlilikleri göz önünde bulundurup ve 

öğrencilerin iş birliği içinde hareket edebileceği öğrenme ortamları oluşturmalıdır. Ayrıca 

geliştirilen etkinliklerin diğer derslerle ilişkili olmasına özen göstermelidir. Kısacası 

öğretmen, öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim anlayışı benimsemelidir.  
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