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 I

ÖNSÖZ 

 

İnsan; eğitim süreci boyunca biyolojik, psikolojik ve toplumsal gelişimine tesir eden 

pek çok faktörden etkilenmektedir. Eğitimin, bireyde hedeflenen davranışları ortaya koyma 

yönünü öne çıkardığımızda, aynı anlayışla din eğitimi ve öğretiminin öğrenciye verilmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

Bu araştırmanın temel amacı, eğitimde yeni ve etkin bir yaklaşım olarak kabul edilen 

ve bireysel farklılıkları önceleyen Çoklu Zeka Kuramının din eğitimi/öğretimi alanında 

uygulanabilirliğini sınamaktır. Bu çerçevede bir öğrenme ve öğretme sanatı olarak;  çoklu 

zekâ kuramında tanımlanan zekâ türlerine yönelik öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmeye 

çalışılacaktır. Böylelikle de öğrencilerin derse aktif katılımları, dersin hem öğretici hem 

eğlendirici olması; her öğrencinin yapabileceği bir etkinlikle başarı güdüsünü güçlendirmesi, 

bilgilerin kalıcı olarak yaşama dair öğrenmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır; 

I.Bölümde Çoklu Zekâ Kuramının ortaya çıkışı, çoklu zekâ alanları ve özellikleri ve 

çoklu zekâ alanlarının belirlenmesi üzerinde durmaya çalıştık. Çoklu Zekâ Kuramının eğitim-

öğretimdeki yerini tespit etmek amacıyla çoklu zekâya dayalı öğretim anlayışından, öğretim 

yöntemleri ve etkinliklerinden, materyallerden bahsetmeye çalıştık. 

II. Bölümde ise Çoklu Zekâ Kuramının Yaz Kur’an Kursları öğretim programına 

uygulanması başlığı altında öncelikle Yaz Kur’an Kursunun tanımı, genel amaçları, yapısı ve 

temel özelliklerinden bahsettik. Sonra Yaz Kur’an Kursu II.Kur müfredatını ele alarak mevcut 

konuları Çoklu Zeka Kuramına uygun bir şekilde işlemeye çalıştık. 

Çalışmamda yüksek lisans tez danışmanlığımı üstlenerek, araştırmanın yürütülmesi 

sürecinde hoşgörüsünü ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mustafa 

Tavukçuoğlu Bey başta olmak üzere ilgilerini esirgemeyen diğer hocalarıma şükranlarımı 

sunarım. Ayrıca tez çalışmalarımı gerçekleştirmemde bana destek ve yardımcı olan Ankara 

Gölbaşı ilçesi Lalezar Kız Kur’an Kursu personeline ve  2007 Yaz Kur’an Kursu II.Kur sınıf 

öğrencilerime şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 

Bu araştırmamızın, yapılacak eleştiriler çerçevesinde daha da gelişeceğini ve ileri 

çalışmalar için esin kaynağı olacağını ümit etmekteyim. 

       Zeynep GÜNAYDIN 

            Konya-2008 
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GİRİŞ 

 Din eğitimi-öğretimi alanında; Yaz Kur’an Kursları öğrencilerin dini bilgileri yaygın 

eğitim yoluyla elde etmelerinde önemli bir yere sahiptir. Yaz Kur’an Kurslarında başta 

Kur’an öğretimi olmak dini bilgiler periyodik bir şekilde ele alınmaktadır. Yaz Kur’an 

Kurslarında uygulanan esnek çerçeve programıyla eğitici ve öğrenciye geniş bir hareket 

sahası sunulmaktadır. Önceleri basit dini bilgileri vermekle yetinilen kurslarda, artık eğitim 

sistemindeki yeni plan ve programların hayata geçirilmesiyle değişimler yaşanmaktadır. 

Böylelikle yaygın eğitim sistemi daha zevkli ve kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

 Yaz dönemi olması hasebiyle ailenin ve öğrencinin şartlarından dolayı düzenli bir 

devamlılık sağlanamamaktadır. Her ne kadar yaz tatilinin belli bir kısmında kursa gidilse de 

daha sonra uzun bir ara verildiği için öğrenmeler yarım kalabilmektedir. Gelecek yıl ise tekrar 

baştan başlanmaktadır. Bu da öğrenciyi hep aynı konuları tekrar tekrar işlemekle karşı karşıya 

getirmektedir. İşte bu problem; Yaz Kur’an Kurslarını da değişime götürmüş ve ‘kur sistemi’ 

denilen bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistemle öğrenci seviyesine göre bir kura 

yerleştirilmekte, eğitimine bıraktığı yerden devam edebilmektedir. 

 Bu sistemin özünde hem eğitimin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlamak hem de farklı 

imkan ve ihtiyaç sahibi bireyleri tek seçeneğe mahkum etmekten kurtarmak, farklı seçenekleri 

onların tercihine sunmak söz konusudur. Böylece isteğe bağlı din eğitimi taleplerini karşılama 

bağlamında göreceli de olsa kurstan yararlanma esnekliği, kolaylığı ve hareketliliği sağlanmış 

olabilmektedir.  

 Çalışmamızda, birbirini takip eden üç kurdan II. Kur’u açıklamaya çalışacağız. II. 

Kur’a geçmek için öncelikle üç haftalık bir süreye ayrılan dönemlerden I.Kur’u başarıyla 

tamamlamak ya da eğiticilerin direkt tespitleriyle II. Kur’a geçmek mümkün olmaktadır. II. 

Kur konu itibariyle I.Kur’un devamı olacak şekilde düzenlenmektedir. İnanç ünitesinde 

‘Allah, Peygamberler, Ahiret İnancı’ sağlam bir inanç sistemi oluşturulacak şekilde ele 

alınmaktadır. İbadet ünitesinde ise I.Kur’un devamı olduğundan ‘bayram, cenaze ve teravih 

namazı’ gibi farz namazlardan sonra dinimizde çok ehemmiyetli bir yere sahip bu namazlar 

konu edilmektedir. Bundan sonra da ‘Oruç konusu’ kavramlarıyla birlikte ibadet şuuru 

içerisinde ele almaktadır. Siyerde ise, Hz. Peygamber’in hayatı daha önce anlatılmış 

olduğundan sadece Hz. Peygamber’in tüm hayatından çıkarabileceğimiz ‘kişilik ve örneklik 

vasıflarına’ değinilmektedir. Ahlak ünitesinde ise İslam’ın ahlak anlayışını ortaya koyacak 
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şekilde ‘özverili olma, adaletli olma, yardımlaşma, sözünde durma, hoşgörülü ve bağışlayıcı 

olma’ gibi ahlaki değerler ele alınmaktadır. 

 Çoklu Zeka Kuramı, bireylerin ilgi alanlarını bir zeka alanı olarak sunmasıyla 

dikkatleri bireysel farklılıklar üzerine çekmektedir. Bu da bireyi kısa sürede tanımayı ve ilgi 

alanını keşfederek ona hitap etmeyi kolaylaştırmaktadır. Farklı zeka türleri de öğretimde 

yöntem zenginliğine bizi götürmektedir. Farklı öğretim modelleri ortaya çıkmakta ve 

gerektiğinde bir arada kullanılmaktadır.  

 Araştırmamız II. Kur üniteleriyle sınırlı olup, ders ortamına uyarlanabilecek çoklu 

zeka etkinliklerine yöneliktir. Sınıf ortamında aynı anda tüm zeka türlerini uygulamak zor 

olabilmektedir. Bizler daha çok aynı anda bir çok zeka türünü kapsayan, sınıf bütünlüğünü 

bozmayan, öğrencilerin tüm zeka alanlarını geliştirebilecek etkinliklere yer vermeye 

çalışmaktayız. Tabi bunu gerçekleştirirken de öğrencilerin fizyolojik, psikolojik, toplumsal 

hazır bulunuşluluk seviyeleri önem arz etmektedir. Bize esin kaynağı olan II.Kur 

öğrencilerimiz 13-16 yaş grubunda, 15-25 arası kız öğrenciden oluşmaktadır. 

Bunun içinde öncelikle üniteye göre uygulanabilecek Çoklu Zeka etkinliklerini bir 

tablo halinde vermekteyiz. Bu tablo uygulanabilecek birçok etkinliği içermekte olup, bizler 

daha sonra bu tablodan seçtiğimiz etkinliklere daha geniş yer vermekteyiz. Hazırladığımız 

asetatlar, üniteyi içeren kavram haritaları ve ayetleri içermektedir. Verdiğimiz slayt sunuları 

ise birçok zeka türünü kapsayacak şekilde seçilmektedir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini 

kontrol edebilmeleri ve ilgi alanlarıyla örtüşen dini konuları yaparak-yaşayarak 

kavrayabilmeleri için etkinlikler kısmına geçilmektedir. Burada ise öncelikle ünite konularına 

göre ayrılmakta, kullanılan zeka türleri yazılmaktadır. Ardından farklı kaynaklardan alınan 

etkinlikler dipnotlarıyla beraber verilmekte, geriye kalan etkinliklerse özgün bir şekilde 

hazırlanmaktadır. Ünitenin sonunda değerlendirme olarak bilgi posterine yer vermekteyiz. 

Bilgi posteriyle öğrenci ünitede öğrendiklerini, eksik kalan konuları, öğrendiklerinin 

kendisine nasıl yardımcı olabileceğini görmekte ve önerilerde bulunabilmektedir.  

 İşte dokuz hafta gibi kısa bir sürede II. Kur’un ve diğer kurların öğrencilere 

kazandırılabilmesi için çoklu zekâ kuramının bizlere yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Zira 

Çoklu Zekâ Kuramı, öğrenme için en kolay yöntemin bireyin ilgi alanına hitap etmekte yattığı 

felsefesi üzerinde durmaktadır. Hem öğrencinin ilgi alanına hitap etmekte hem de yaygın 

eğitim ortamında din eğitimini kısa sürede gerçekleştirmekte de kolaylık sağlamaktadır.  
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I. BÖLÜM 

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 

A. ZEKÂ  

Üzerinde yıllardır çalışılan zekâ, soyut bir kavramdır. Bu nedenle de hep merak edilen, 

çerçeveleri çizilmeye çalışılan, sorgulanan bir canlı özelliği haline gelmiştir. Günümüze dek 

araştırmacılar bireylerin zihinsel yapılarına ve davranışlarına bakarak zekâ üzerine fikirler 

yürütmüşlerdir. Buna göre zekâ kimi zaman bir testten alınan puan, kimi zaman çevreye 

uyum sağlama, kimi zamanda problem çözme yeteneği olarak düşünülmüştür. Bu kuramlarda 

çoğunlukla dil, matematik ve mekanik gibi yeteneklerle verilen yeni bir problem durumunun 

çözülebilmesi ölçüt alınmıştır. 

Zekâyı ilk kez Galton ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışmada temel duyuların duyarlılığı 

incelenmiş; zekâ, bilgileri yapısallaştırma ve kullanma olarak ele alınmıştır. Spermon 1927’de 

zekâyı 2 faktör kuramıyla tanımlamıştır. Buna göre zekâ her türlü zihin etkinliğinde rol 

oynayan veya ihtiyaç duyulan zihinsel enerji olan genel faktörden (g faktörü) ve belirli bir 

zihin etkinliğinde rol oynayan veya ihtiyaç duyulan zihin gücü olan özel faktörden (s faktörü) 

oluşmuştur. Sperman’a göre özel faktörlerin sayısı pek çoktur. Birbirinden farklı zihin gücü 

gerektiren zihin etkinliklerinin sayısı kadardır. Thorndike, Spermon’un g faktörünü reddeder 

ve zekânın birbirinden ayrı faktörlerden meydana geldiğini belirtir. Buna göre faktörler 

birbirinden bağımsızdır; genel bir zekâ yoktur; zekâ değil, zekâlar vardır. Zhinsel bir problem 

çözümünde birden çok faktör rol oynar. Bu faktörler; 

 a) kelime anlamı   b) aritmetik akıl yürütme   c) kavrama   d) ilişkileri görsel algılamadır. 

Thorndike zekâyı üçe ayırır; 1) soyut zekâ (sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama ve 

kullanma yeteneği)  2) sosyal zekâ (insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurabilme 

yeteneği)  3)  mekanik zekâ (çeşitli araç-gereç ve makineleri anlama ve kullanma yeteneği) 1  

Daha sonra 1904 yılında, Fransız psikolog Alfred Binet ve bir grup arkadaşından 

ilköğretim birinci kademesinde başarısız olma riski taşıyan öğrencilerin belirlenmesinde 

kullanılabilecek bir araç geliştirmeleri istenir. Onların bu yöndeki ortak çabaları, ilk zekâ 

testlerini de doğurmuş oldu.2 Bu testten sonra da testler geliştirilmiş ama bu testler öğrenme 

ile ilgili olup, zekânın kuramsal bir tanımı yapılmamıştır. 

Zekâyı ilk kez kuramsal düzeyde inceleyen psikolog ise Guilford’dur. Guilford’un 

geliştirdiği zekâ testi, insanın bilişsel sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu ve süreçlerle ilgili 

işlemlerin bireyden bireye farklılık gösterdiği görüşüne dayanır. Piaget ise geleneksel zekâ 
                                                
1 Nilay T. Bümen, “Çoklu Zekâ Bölümü” Eğitimde Yeni Yönelimler, Ankara 2005, s.1 
2 Ahmet Saban, Çoklu Zekâ Teoisi ve Eğitimi, Ankara 2005,  s.4 
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anlayışına karşı çıkarak zekânın, zekâ testinden alınan puan olmadığını belirtmiştir. O, zekâyı 

zihnin değişme ve kendini yenileme gücü olarak tanımlamıştır. Buna göre zihin bir sindirim 

sistemi, bilgiler de besin maddeleridir. Algılanan bilgiler, besin maddelerinin organizmayı 

değiştirdiği gibi bilişsel fonksiyonları değiştirir ve geliştirir. Böylece yeni ve bilinmeyen 

durumlarla karşılaşan birey, eski tecrübelerinden faydalanarak daha etkili kararlar verir; 

karşılaştığı problemleri daha çabuk çözümler. Zekâyla ilgili bu geleneksel yaklaşım tekil bir 

özellik gösterir ve bu anlayışta çeşitli güçlükler yaratır. Çünkü bu anlayışı gerçek yaşamdaki 

insan davranışlarına uyguladığımızda, zekâ ölçüsü olarak ele aldığımız testte (IQ intelligence 

guatient-ZB: zekâ bölümü testi) yer almayan özel beceriler ya da eğilimlere sahip pek çok 

insana rastlarız. Örneğin günlük yaşamda ZB (IQ) testinde doğru cevaplar veren bir kişi 

çevresindekilerle iletişim problemleri yaşayabilir ya da çok başarılı bir müzisyen bu testten 

çok düşük bir puan alabilir.3Başka bir deyişle, dünyadaki zeki ve yetenekli bireyleri 

belirleyebiliriz ancak bu beceriler bu teste sığmayacak kadar karmaşıktır. Gerçekte de 

insanların yaşamda pek çok etkinlik yürüttüğünü gördükçe, ‘zekâ’ olarak tanımlanabilecek 

daha pek çok özelliğin var olup olmadığını düşünmeye başlanılır. Kısaca insan performansı 

çok karmaşıktır ve tekil boyutlu düşünüldüğünde ve ölçüldüğünde çok sınırlı bilgi verir.4 

Bunun için bireylerin farklı yetenek ve performanslarını ön plana çıkaracak, onları tanımayı 

kolaylaştıracak, kendilerini belli bir zeka seviyesine hapsetmeyecek zeka yorumlarına ihtiyaç 

vardır. Zekanın doğuştan gelmekle kalmayıp, geliştirilebilir olduğu göz önünde bulunursa 

bireylerin her daim zeka anlamında ilerleme kaydedebilecekleri düşünülebilir. 

 

B. ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ ORTAYA ÇIKIŞI 

Zekâya ilişkin olarak geliştirilen geleneksel yapıdaki anlayış ve “IQ tarzı düşünme” 

sonucu, insanlar genel olarak iki kategoriye ayrıldı: 1) zeki olanlar   2) zeki olmayanlar. IQ 

testleri bir bireyin zeki kişiler arasında yer alıp almadığını belirleyen yegane kriter olarak 

kabul edildi. Yani bir bireyin zeki olup olmaması konusunda IQ, tek ve değişmez bir 

belirleyici oldu. Dahası geleneksel anlayışa göre, bireyler ya doğuştan zekidir ya da değildir 

ve onların bu durumunu değiştirebilmek için yapılabilecek hiçbir şey yoktur.5  

Nöropsikoloji ve gelişim uzmanı Gardner, geleneksel zekâ anlayışını inceledikten 

sonra 70’li ve 80’li yıllarda bireylerin bilişsel kapasitelerini araştırmaya başlamıştır. Gardner, 

1983 yılında yayınlanan “Zihnin Çerçeveleri”(Frames Of Mind) kitabında yedi ayrı ve 

                                                
3 Bümen, a.g.e., 2 
4 Bümen, a.g.e., 2 
5 Saban, a.g.e., 5 
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evrensel kapasite önermiştir. Bu kapasite ya da zekâlar her bireyde doğuştan var olmakta ama 

farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Gardner’in geliştirdiği kurama göre, 

zekâ biyopsikolojik bir potansiyeldir6 ve Gardner’e göre zekâ, bir ya da birden fazla kültürel 

çerçeve içinde değerlendirilen bir sorun çözme veya ürün yaratma becerisidir.7 Zekâ değişen 

dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan 

yetenekler ve beceriler bütünüdür”8 buradan zekânın üç unsuru çıkartılabilir; 

1. Gerçek bir problemi çözmek için yetenekler kümesi. 

2. Bir (veya daha çok kültürde) değer verilen bir ürün veya hizmet ortaya koyma 

yeteneği 

3. Yeni bilgi üretmek için problem keşfetme, çözme (veya problem yaratma) 

kapasitesi9 

Çoklu zekâ kuramının anahtar kavramı ‘çoğul’ kelimesidir. Çünkü zekâ çok yönlüdür. 

Doğuştan kalıtımla getirilen geliştirilebilir, değiştirilebilir ve zeki olmak belli bir derecede 

öğrenilebilir. Bu kuramın geliştiricisi olan Howard Gardner zekânın özelliklerini şöyle 

sıralamaktadır; 

1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 

2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 

3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya 

çıkan çok yönlü bir olgudur. 

4. Zekâ, çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 

5. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 

6. Her insan, zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 

7. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 

8. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. 

Gardner Çoklu Zekâ Kuramına ilişkin özellikleri ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük 

ölçüde beyin araştırmalarına ve nöropsikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı kuram 

tartışmasız büyük bir kabul görmüştür. Beyin araştırmaları göstermiştir ki, her bir zekâ 

beyinde sadece bir yerde bulunmamaktadır. Zekâların ayrıştırılabilir çokluğu bulunmaktadır.10 

Dolayısıyla Gardner çoklu zekâ teorisi ile zekâ konusuna daha geniş bir görüş açısı 

kazandırarak insanların farklı şekillerde sahip oldukları yetenekleri, potansiyelleri veya 

                                                
6 Bümen, a.g.e., 3 
7 Howard Gardner, Zihin Çerçeveleri Çoklu Zekâ Kuramı,  (çev: Ebru Kılıç), İstanbul 2004, s.XI 
8 Kudret Eren Yavuz, Çoklu Zekâ Teorisi Uygulama Rehberi, Ankara 2005, s.9 
9 Yüksel Özden, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 2003, s.11 
10 Ziya Selçuk-Hüseyin Kayılı-Levent Okut, Çoklu Zekâ Uygulamaları, Ankara 2004, s.12 
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kabiliyetleri ‘zekâ alanları’ olarak adlandırmaktadır. Gardner, neden özellikle müziksel, 

görsel, bedensel veya sosyal gibi alanları sadece ‘yetenekler’ veya ‘beceriler’ olarak değil, 

fakat farklı ‘zekâ alanları’ olarak kavramsallaştırdığını Weinreich Haste ile yaptığı bir 

görüşmede şu şekilde açıklamaktadır; 

“İnsanlar birini tanımlarken genellikle ‘o mükemmel bir müzik yeteneğine sahip 

olmasına rağmen çok fazla zeki değildir’ gibi ifadeler kullanırlar; çünkü uzun yıllar “zekilik” 

sözel ya da sayısal becerilerle sınırlandırılmış ve özdeşleştirilmiştir. Eğer ben de ‘insanlar da 

yedi (veya sekiz) farklı yetenek vardır’ deseydim bir çok kimsenin hâlihazırda sahip olduğu 

zekâ anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmamış olacaktım. Diğer yandan, bütün bu 

alanları  ‘farklı zekâlar’ (yani zihnin farklı çerçeveleri) olarak tanımlamakla daha önceden 

sadece tekil olarak algılanan, fakat gerçekte çoğul olan zekâ olgusuna yeni bir yorum ve bakış 

açısı getirerek insanların dikkatlerini bu yöne çekmeyi başardım”11 

Böylelikle Gardner, müziğin de matematik gibi bir zekâ alanı olduğu ve zekânın tek 

sayıya indirgenemeyeceği görüşünü işlemeye başladı. 1983 yılında yayımladığı ‘Zihnin 

Çerçeveleri’ ‘Çoklu Zekâ Teorisi’ kitabı o günden bu yana eğitim dünyasında geniş etki 

yaratmıştır. Sonuçta Gardner sadece zekânın tanımını ve ölçülmesini değiştirmekle kalmamış, 

eğitim anlayışına da yepyeni bir bakış açısı getirmiştir.12 Biz de zeka alanındaki bu değişim 

ve gelişimden hareketle bu teoriyi din eğitimi alanına uygulama çabası içine girdik. Bu iki 

anlayış eğitim sisteminde yeni bir yapılanmayı başlatan bir süreç olmuştur.  Bu iki anlayışı şu 

şekilde karşılaştırabiliriz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Saban, a.g.e., 5-6 
12 Özden, a.g.e., 112 
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Eski ve yeni zekâ anlayışının karşılaştırılması13 

  ZEKÂYA İLİŞKİN ESKİ ANLAYIŞ 

              ZB-IQ (ZEKÂ BÖLÜMÜ) 

   ZEKÂYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ 

               ÇK (ÇOKLU ZEKÂ) 

   1.    Zekâ doğuştan kazanılır, sabittir ve 

bu nedenle de asla değiştirilemez 

(Doğuştan gelme ve sabitlik) 

 

 

 

   2.    Zekâ niteliksel olarak ölçülebilir ve 

tek bir sayıya indirgenebilir 

(Sayısallaştırma) 

 

 

 

          3.     Zekâ tekildir.  

        (Tekil-bütüncül yaklaşım) 

 

    4.   Zekâ, gerçek hayattan soyutlanarak 

(yani, belli zekâ testleri ile) ölçülür. 

(Ölçme) 

 

5. Zekâ, öğrencileri belli seviyelere 

göre sınıflandırmak ve onların 

gelecekteki başarılarını tahmin 

etmek için kullanılır. 

     (Bireyleri sınıflandırma) 

 

 

1. Bir bireyin genetiksel olarak 

kalıtımla birlikte getirdiği zekâ 

kapasitesi iyileşebilir, geliştirilebilir 

ve değiştirilebilir.  

        (Değişme ve gelişme) 

 

2. Zekâ, herhangi bir performansta, 

üründe veya problem çözme 

sürecinde sergilendiğinden sayısal 

olarak hesaplanamaz. 

         (zekâ profili çıkarma) 

 

3. Zekâ çoğuldur ve çeşitli yollarla 

sergilenebilir. (Çoğulcu yaklaşım) 

 

4. Zekâ, gerçek hayat durumlarından 

veya koşullarından soyutlanamaz 

(Yorumlama, betimleme) 

 

5. Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları 

gizil güçleri veya doğal 

potansiyelleri anlamak ve onların 

başarmak için uygulayabilecekleri 

farklı yolları keşfetmek için 

kullanılır. 

             (Bireyleri tanıma ve keşfetme) 

 

 

 

                                                
13 Saban, a.g.e., 4 
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1. Çoklu Zekâ Kuramının İlkeleri 

a. İnsandaki zekâlar tanımlanabilir ve geliştirilebilir. 

b. Zekâlar insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. Bütün zekâlar dinamiktir. 

c. He insan aktif olarak kullandığı zekâlarıyla özel bir karışıma sahiptir. Her insanın 

kendine özgü bir zekâ profili vardır. 

d. İnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptir. 

e. Bütün zekâlar, insanın kendini gerçekleştirme yolunda farklı ve özel kaynaklardır. 

f. Şu anda bilinen zekâ türlerinden daha farklı zekâlar da olabilir. Kişisel altyapı, 

kültür, kalıtım, inançlar bütün zekâların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.   

g. İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zekâ teorisini 

desteklemektedir. 

h. Bir zekânın kullanımı esnasında diğer zekâlardan da faydalanılabilir.14 

 

2. Çoklu Zekâ Kuramının Ayırt Edici Özellikleri 

Zekâların her biri ayırt edici bir sembol sistemine ve bilgiyi işlemede çeşitli 

yöntemlere sahiptir.15 Kuramın ayırt edici özelliklerini sınıflandırdığımızda şöyle bir görünüm 

elde edilmektedir: 

a. Zekâ tanımı, gerçek yaşamdaki zekâya dayanır. 

b. Zekâya çoğul bir bakış açısıyla bakılır. 

c. Tüm zekâlar (ki zekâ alanları artabilir de) evrenseldir. 

d. Zekânın bütünsel profili gelişir ve değişir 

e. Her zekâ alt ya da ikincil yetenekler içerir ya da farklı biçimlerde ortaya çıkar. 

f. Zekâlar birbirinden tecrit edilmiş olarak değil; birleşerek, kaynaşarak çalışırlar. 

 

C. ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ 

İnsan zekâsı hakkında ileri sürülen geleneksel yapıdaki sınırlılığı fark eden Gardner, 

1983 yılında yayımladığı ‘Zihnin Çerçeveleri’ adlı eserde yedi zekâ alanını tanımlamakla 

beraber, aynı zamanda bu sayının insan yeteneklerinin çokluğunu ifade etmekte asla yeterli 

olmadığını ve her zaman daha fazla zekâ alanlarının olabileceğine de dikkat çekmiştir. 

Nitekim Checkley’in (1997) Gardner ile yaptığı bir görüşmede, Gardner sekizinci bir 

zekâ alanının varlığından da bahsetmiş ve 1999 yılında yayımladığı ‘Zekâ Yeniden 

Yapılandırıldı’ (Intelligence Reframed) adlı eserinde bu yeni zekâ alanını da kapsayacak 
                                                
14 Yavuz, a.g.e., 11 
15 Bümen, a.g.e., 4 



 9 

şekilde Çoklu Zekâ Teorisini yeniden formüle etmiştir. Gardner’in (1983-1999 yıllarında) 

ileri sürdüğü sekiz türdeki zekâ alanları şunlardır: 16  

 

Son iki yıldır sosyal ve kişisel zekâ türleri bilim adamları ve eğitim bilimciler 

tarafından ‘Duygusal Zekâ’  başlığı ile ele alınmaktadır. 

Gardner son beş yıldır çoklu zekânın 9.su ‘Varoluşcu Zekâ’ üzerinde çalışmaktadır.17 

Gardner bu zekâya biyolojik bir alan bulamadığından ‘yarım zekâ’ adını vermiş ve bu özelliği 

listeye daha sonra ekleyebileceklerini belirtmiştir.18 Bu zeka alanları birbirleriyle bağlantılı 

olup, bireyi tek bir zeka türüyle sınırlamamaktadır. Bireyler, yatkın bir zeka alanına sahip 

olmakla beraber birçok zeka türün ait becerilere sahip olabilir. Çok baskın olmasa da diğer 

zeka türlerine dair kendilerini geliştirebilirler. Burada aslolan zekaya çoklu bir bakış açısı 

getirmektir. Yoksa zekayı belli zeka türleri ve sayılarla sınırlamak değilidir. 

Şimdi çoklu zekâ türlerini tek tek incelemeye çalışalım; 

 

            1.  Sözel-Dilsel Zekâ (Kelimelerin, ifade dilinin zekâsı) 

 Bu türdeki zekâ, bir insanın kendi dilini; gramer yapısına, sözcük dizimine ve 

vurgusuna dikkat ederek ve kavramları da kastettikleri anlamlarıyla uygun olarak büyük bir 

ustalıkla kullanmasını gerektirir. Dolayısıyla sözel-dil zekâsı, dili, başkalarını bir işi yapmak 

                                                
16 Saban, a.g.e.,  6-7 
17 Yavuz, a.g.e., 10 
18 Bümen, a.g.e.,  4 
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için ikna etmek, başkalarına belli bir konuda bilgi sunmak, başkalarına belli bir işin nasıl 

yapılacağını açıklamak veya bir dilbilimci gibi dilin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak 

gibi dil ile ilgili bütün faaliyetleri içerir.19  

Gardner sözel zekâyı şu şekilde anlatmaktadır; Öğrenme ve öğretme büyük ölçüde 

dille gerçekleşir. Temelde sözel bazı kurallar, deyişlerin, atasözlerinin ya da bazı 

açıklamaların kullanılmasıyla öğrenilir. Dilin bu vechesine bilimden bir örnek verebiliriz. 

Mantıksal-matematiksel akıl yürütmenin gözle görülür önemine karşın, dil ders kitaplarındaki 

temel kavramları aktarmanın en uygun yolu olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, dil yeni bir 

bilimsel gelişmeyi başlatmakta ve açıklamada kritik önem taşıyan metaforları da bize sunar. 

Dil jestler ya da yazıyla aktarılsa da, kilit önem taşıyan yanı bir ses sistemi ve insan kulağına 

yönelik bir mesaj olmasıdır. İnsan dilinin evrimini ve bugün insan beynindeki temsilini 

anlama çabası, insan dili ile işitsel-sözel sistem arasındaki bağa önem verilmediği sürece 

yetersiz kalacak, amacına ulaşamayacaktır. Dilde işitsel ve sessel unsurların merkezi bir önem 

taşıdığına ilişkin inancım beni dilin mükemmel kullanıcısı olarak şaire odaklanmaya, afaziden 

elde edilen bulgularla dilin özerk bir zekâ olduğunu savunmaya itti. Dil görsel bir araç olarak 

göründüğü ölçüde, uzamsal zekâ alanına daha yakın duracaktır. Beyindeki dil sisteminin 

hasar görmesi durumunda okumanın bozulması, ancak görsel-uzamsal sistemdeki bir hasara 

karşın dilsel şifre çözme becerisinin korunmasıysa, madalyonun öbür yüzüdür. Bu noktada bu 

beceriyi işitsel-sözel zekâ olarak adlandırmamanın iki nedeni vardır. Öncelikle sağır 

bireylerin doğal dili edinebilecekleri -ve aynı zamanda jest sistemleri geliştirebilmeleri ya da 

bunlarda ustalaşabilmeleri- gerçeği, dil zekâsının basitçe işitsel zekânın bir biçimi 

olmadığının kanıtıdır. İkincisi, işitsel sisteme bağlı aynı derecede ikna edici başka bir zekâ 

biçiminin varlığıdır.20 

Genel Özellikleri 

� Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri, renkleri dinler ve tepkide bulunur. 

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

� Dinleyerek, okuyarak ve yazarak 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 şekilde hitap 

edebilir. 

                                                
19 Saban, a.g.e.,  7 
20 Gardner, a.g.e, 108, 136 
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� Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme gibi dil sanatlarında 

farklı yapılar oluşturabilir. 

� Dilbilgisi kurallarını etkili bir şekilde kullanarak yazar. Kelime dağarcığı 

zengindir. 

� Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir. 

� Hikâye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. 

� Yeni dil formları oluşturur. 

� Etkili dinleme becerilerine sahiptir.21  

Sözel-Dilsel Zekâya Sahip Öğrencinin Bazı Özellikleri 

 Her hikâyeyi, masalı, fıkrayı anlatır. 

 İyi bir hafıza ve kelime hazinesine sahiptir. 

 Sözel olarak iyi iletişim kurar. 

 Dinleyicileri, konuşmalarıyla etkiler.  

 Kelime oyunlarını sever. Hemen her öğrenme anında kitaplardan sıklıkla 

faydalanır. 

 Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. 

 Resimler ve resimli anlatımlar onları rahatsız edebilir. 

 Dersin farklı ses tonlarıyla anlatılması hoşlarına gitmez. 

 Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. 

 Yüzleri hatırlamakta zorluk çeker.22 

 Yaşına göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir. 

 Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri sever.23 

 Söyleyerek, duyarak, görerek öğrenir, 

 Esprilidir. 

 İkna edicidir. 

 Semantik (anlambilim) ile ilgilenir. 24 

İlgili Meslek Alanları: Edebiyat, yazar, arşivcilik, hatip, dilbilim, hukuk, siyaset vb.25  

            Sözel zeka eğitim sistemimizde çok önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen her alanda 

sözel becerilerden faydalanılmaktadır. Özellikle derslerde giriş etkinliklerinde sözel 

sunumların yeri büyüktür. 

                                                
21 Pelin Pektaş, Din Kültürü ve Ahlak Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları,  Ankara 2004, s.XIX 
22 Yavuz, a.g.e., 13 
23 Saban, a.g.e.,  9 
24 Özden, a.g.e., 14 
25 Yavuz, a.g.e., 14 
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2. Mantıksal-Matematiksel Zekâ (Sayılar, problemler ve düşünme biliminin zekâsı) 

            Matematiksel – mantıksal zekâ, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve 

tümdengelim teknikleri ile düşünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, 

kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri anlayabilme becerisidir. 

Gardner mantıksal-matematiksel zekâyı şöyle anlatmaktadır; “Benim mantıksal-

matematiksel zekâ dediğim becerinin kökenleri, dil ve müzik zekâsından farklı olarak, işitsel-

sözel alanda değildir. Aksine, bu becerinin izleri nesneler dünyasıyla tanışmaya kadar 

sürülebilir. Küçük çocuk nesneler dünyasıyla karşılaşarak, onları düzenleyerek, yeniden 

düzenleyerek, sayarak mantıksal-matematiksel alanla ilgili ilk temel bilgisini edinir. Bu ilk 

noktadan itibaren hızla, mantıksal-matematiksel zekâ nesneler dünyasından ayrılmaya başlar. 

Gelişim süresince insan nesnelerden önermelere, eylemlerden eylemler arasındaki ilişkiye, 

duyusal motor alanından saf soyut düşünceye nihai olarak mantık ve bilimin zirvelerine 

ulaşır. Bu zincir uzun ve karmaşıktır, ama bu anlaşılmaz olması anlamın gelmiyor. Mantıksal, 

matematiksel ve bilimsel düşüncenin en yükseklerinin kökleri küçük çocukların kendi 

dünyalarındaki nesnelerine uyguladıkları eylemlerde görülebilir.”26 

Genel Özellikleri 

� Neden sonuç ilişkilerini çok iyi kurar. 

� Somut cisimleri, soyut sembolik ifadelere çevirebilir. 

� Mantıksal problem çözümlemelerinde başarılıdır. 

� Hipotezler kurar. 

� Bulmaca ve zekâ oyunlarını sever. 

� Miktar tahminlerinde bulunur 

� Grafikler veya şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar. 

� Bilgisayar programları hazırlar. 

� Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.27 

� Muhakeme yeteneği iyidir. 

� Bilimsel düşünür. 

� Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir 

� Formülle düşünme/ çalışmada başarılıdır. 

� Kategorize etme/ sınıflandırma yapma da ustadır.28 

                                                
26 Gardner, a.g.e., 180 
27 Pektaş, a.g.e., XIX-XX  
28 Özden, a.g.e., 115 
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Mantıksal-Matematiksel Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Olayların oluşumu hakkında çok soru sorar. 

 Sayılarla çalışmayı ve hesap yapmayı çok sever. 

 Matematik dersini çok sever. 

 Mantıksal bulmacalar çözmeyi ve satranç, dama gibi çeşitli stratejik oyunlar 

oynamayı çok sever. 

 Nesneleri kategorilere ayırmayı veya olayları belli bir mantıksal ilişki içinde 

düzenlemeyi çok sever. 

 Matematiksel hesaplama oyunlarını çok sever. 

 Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur. 

 Fen bilgisi dersinde deney yapmayı ve yeni şeyler denemeyi sever. 

 Yaşıtlarına göre soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyeti iyi 

gelişmiştir. 

 Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar.29 

İlgili Meslek Alanları: Muhasebe, satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, 

istatistik bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri vb.30 

Mantıksal zeka ders konusunun mantığını kavrayabilmek için gereklidir. Zihinde 

konular arasında mantıksal bir bütün kurabilmek benzer konuların anlaşılmasını kolaylaştırır. 

 

3. Görsel-Uzamsal-Mekansal Zeka (resimler, şekiller ve çizgilerle düşünme 

zekâsı) 

Görsel-uzamsal zekâ, resimler ya da imgeler zekâsı ya da görsel dünyayı doğru olarak 

algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma kapasitesidir. Şekil, renk, biçim 

ve dokunuşu ‘zihin gözü’ ile görme ve bunları resim olarak somut temsillerine dönüştürme 

yeteneğini içerir. Bu zekâ, duyusal-motor algının keskinleşmesiyle başlar. Göz, renk, biçim, 

dokunuş, derinlik, boyut ve ilişkilerini ayrıştırır. Zekâ gelişirken el-göz eşgüdümü, ince 

devinim kontrolü ile kişinin, algılanan şekil ve renkleri, çeşitli ortamlarda yeniden üretmesini 

sağlar.31   

Gardner uzamsal zekâyı şu şekilde anlatmaktadır; “uzamsal zekânın özü görsel 

dünyayı doğru biçimde algılamak, başlangıçtaki algı üzerinde değişim ve dönüşümler 

yapabilmek, görsel deneyimi fiziksel uyarıcının yokluğunda dahi yeniden üretebilmektir. 

                                                
29 Saban, a.g.e., 8-9 
30Yavuz, a.g.e., 52 
31Bümen, a.g.e., 7 
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Uzamsal zekânın başka veçhelerini de dayandırabileceğimiz ilk beceri, bir şekli ya da nesneyi 

algılama becerisidir. Bu beceri çok seçenekli sorularla ya da bir şeklin aynen çizilmesi 

istenerek sınanabilir. Şekil ya da nesneyi yönlendirme sorusunun yöneltildiği kişi, başka bir 

açıdan nesnenin nasıl göründüğünü ya da çevresinde döndürülürse nasıl görüneceğini 

düşünerek tümüyle uzamsal alana adımını atmış olur. Uzamsal zekânın bir başka yüzü daha 

vardır ki, görünürde birbirinden farklı iki biçim arasında benzerlikler kurarken kendini 

gösterir. Tam da bu yüzden görünürde birbirinden çok farklı iki deneyim alanında birden 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Farklı alanlar arasında benzerlikler kurmaya yakın olmanın 

kaynağında, uzamsal zekâ vardır.” 32 

Mevcut tartışma temelinde ve zekâ testlerinde elde edilen sonuçların tabi tutulduğu 

birçok faktör analizi sonucunda, uzamsal zekâyı zekânın farklı bir türü, birbiriyle ilişkili 

beceriler dizisi, bu alanla özel olarak ilgilenen öğrencilerin yakından aşina olduğu yetenekler 

olarak ele almak akla yatkın görünmektedir. Birçoklarının bakış açısına göre uzamsal zekâ, 

dil zekâsı ile eşit derecede önemli görülmesi gereken, onunla kıyaslanması gereken ‘öteki 

zekâ’dır. İki tür zekâ bulunduğunu savunanlar, iki temsil sistemi olduğunu iddia eder: Sözel 

kodlar ve imgesel kodlar. Zekânın beyindeki örgütlenmesiyle ilgilenenlere göre, dil kodları 

beynin sol yarı küresinde, uzamsal kodları ise sağ yarıküresindedir.33 

Yetişkinler üzerinde çalışmalar yürüten araştırmacılar, uzamsal zekânın kilit önemde 

olduğunu uzun zamandan beridir kabul etmiş olsalar da, bu becerilerin çocuklardaki gelişme 

süreciyle ilgili olarak eldeki bulgular pek azdır. Bunun sebebiyse belli değildir. Uzamsal 

becerileri sınamanın dilsel ya da mantıksal becerileri sınamaktan daha güç olması bir gerekçe 

olabilir. Çocuk gelişimi üzerinde çalışan araştırmacıların uzamsal becerilere daha az 

sezmesini de gerekçeler arasında sayabiliriz.34  

Genel Özellikleri 

� Görselleştirme, hayal kurma yoluyla öğrenir. 

� Nesnelerin görüntüsünü doğru bir şekilde algılamada ustadır. 

� Nesneler arası ilişkileri fark eder. 

� Görselleştirme yeteneği iyidir. 

� Görüntü yaratma/ değiştirme de ustadır. 

� Boşlukta (çöl, orman, deniz, uzay) yönünü bulmada ustadır. 

� Renk, şekil, çizgilere duyarlıdır. 

                                                
32 Gardner, a.g.e, 246, 247, 250 
33 Gardner, a.g.e.,  252 
34 Gardner, a.g.e., 253 
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� Değişim ve dönüşümleri fark eder.35 

Görsel-Uzamsal Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. 

 Çok hayal kurar. 

 Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. 

 Dinlediklerinden zihinsel objeler, hayaller, resimler üretirler. 

 Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. 

 Sanat ve proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. 

 Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. 

 Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. 

 Üç boyutlu resimler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler yapar. 

 Duyduklarını uzun süre bellekte tutamaz. 

 Ders anlatılırken not almazlarsa huzursuz olur, yazılı olmayan bilgiyi 

algılamayabilirler. 

 Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemezler. 

 Dağınıklığa, düzensizliğe tahammülsüzdürler. Plansızlığa, programsızlığa 

tahammül edemeyebilir.36 

İlgili Meslek Alanları: Ressam, artist, fotoğrafçı, mühendis, kameraman, mimar, 

heykeltıraş, tasarımcı, dekarotörlük, izci, rehber vb.37 

Görsel öğeler insan zihninde kalıcı bir yere sahiptir. Görsel metaforların ön planda 

olduğu bir ders ortamı, öğrencilerin zihinlerinde konuyu resmetme imkanı sunduğundan kalıcı 

izli öğrenmeleri sağlamaktadır. 

 

4. Müziksel-Ritmik Zekâ  (sesler, notalar ve ritimlerle düşünme zekâsı) 

Bu zekâ alanı, bir bireyin müziksel olarak düşünmesi ve belli bir olayın oluş biçimini, 

seyrini veya düzenini müziksel olarak algılaması, yorumlaması ve iletişimde bulunması 

olarak tanımlanabilir.38 

Gardner müziksel-ritmik zekâyı şu şekilde anlatmaktadır; “Müzikal performans ve 

insanların duygusal hayatı arasındaki bağlantı evrensel bir kabul görür. Duygular insanlar 

arası ilişkiler zekâsında önemli bir rol oynadığından başka yorumlar da geliştirilebilir. Müzik 

duyguları yakalamanın bir yolu; duygulara ya da duyguların biçimlerine dair bilgi, bunları 

                                                
35 Özden, a.g.e., 116 
36 Yavuz, a.g.e., 23  
37 Yavuz, a.g.e., 24 
38 Saban, a.g.e., 10 
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yorumcu ya da yaratıcıdan dikkatli dinleyiciye aktarmanın bir yolu olabilir. Bu bağlantıyı 

mümkün kılan ya da bu bağlantıyı sağlayan nöroloji üzerinde hiçbir biçimde çalışılmamıştır. 

Bu noktada, müzikal yetkinliğin sadece kortikal analiz mekanizmalarına değil, duygu ve 

motivasyon için kilit önemdeki alt kortikal yapılara da bağlı olduğunu öne sürmeye değer. Alt 

kortikal bölgeleri hasar görmüş ya da kortikal ve alt kortikal bölge arasındaki bağlantının 

zayıf olduğu ya da olmadığı insanlar düz, etkiden uzak olarak tanımlanır. Nöroloji 

literatüründe bu konuda herhangi bir yorum bulunmasa bile, ben böyle insanların müziğe pek 

az ilgi duyduğunu ya da hiç duymadığını gözledim. Sağ yarı küresi ağır hasar görmüş bir 

kişinin beste yapma isteği ve becerisini kaybetmesine karşın, müzik öğretebilir ve müzikle 

ilgili kitaplar yazabilir durumda olması da oldukça çarpıcıdır. Herhalde müziğin duygusal 

yönü, özellikle sağ yarı kürenin kortikal olsun olmasın hasar gördüğü durumlarda gözle 

görülür hale gelecektir.” 39  

Genel Özellikleri 

� İnsan sesi ve çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve 

tepkide bulunur. 

� Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. 

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

� Müziği hareketlerle birleştirerek, farklı figürler ortaya çıkarabilir. 

� Müziksel enstrümanlara karşı ilgilidir. Enstrümanları kullanmayı kolaylıkla 

öğrenirler. 

� Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilirler. Ritim tutar. 

� Öğrendiği şarkıları mırıldanarak gezer.40 

Müziksel Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar. 

 Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir. 

 Bir müzik aletini çok iyi çalar veya çalmayı ister. 

 Müzik dersini çok sever. 

 Konuşurken veya yürürken elleri ve ayaklarıyla ritim tutar. 

 Farkında olmadan kendi kendine mırıldanır. 

 Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar. 

 Çevresindeki seslere karşı aşırı duyarlı ve hassastır. 

 Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder. 

                                                
39 Gardner, a.g.e., 174-175 
40 Pektaş, a.g.e., XXIII 
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 Ders çalışırken veya bir şey öğrenirken müzik dinlemekten çok hoşlanır.41 

İlgili Meslek Alanları: Yorumcu, besteci, müzisyen, orkestra şefi, müzik eleştirmeni, 

v.b42  

Derse katılan ritmik uyarıcalar hem dersi eğlenceli hale getirmekte, hem de 

öğrencilere zihnen dinlenme imkanı sunmaktadır. Müziksel etkinliklerde daha serbest bir 

şekilde öğrenmeler gerçekleştirilebilir. 

 

5. Bedensel-Kinestetik  Zekâ   (hareketlerle düşünme zekâsı) 

Bu zekâ tüm vücut ve eller ile ilgili zekâdır. Başka bir deyişle, bu zekâ, vücut 

hareketlerini kontrol etmeyi ve yorumlamayı, fiziksel nesneleri manipüle etmeyi ve vücut ile 

zihin arasında bir uyum (armoni) oluşturmayı sağlar.43 

Gardner bedensel-kinestetik zekâyı şu şekilde anlatmaktadır; “Bu zekânın özelliği, 

bedenin son derece farklı biçimlerde hem ifade etmek hem de bir amaca ulaşmak için hünerle 

kullanılabilmesidir. İnsanın parmakları ve ellerini kullanmasını gerektiren ince hareketlerle, 

nesneleri hünerle resmedebilmek ve tüm bedenin kullanıldığı hareketleri beceriyle 

gerçekleştirebilmek de bu zekânın özelliklerindendir. Bedensel zekânın özü de bu iki beceri 

olan bedensel hareketleri kontrolle nesneleri resmedebilme becerisidir. Başka zekâlarda 

olduğu gibi, bu iki zekânın birbirinden ayrı olarak var olması mümkündür. Ancak genel 

olarak bedenin işlevsel ya da ifade amacıyla kullanılması hüneri, nesnelerin yönlendirilmesi 

becerisiyle el ele gider.” 44 

Genel Özellikleri 

� Zihin ve vücut koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanır. 

� Sağlıklı yaşam konusunda vücuduna özen gösterir. 

� Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zarafet, maharet ve dakiklik gösterir. 

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

dokunmayı ya da onları kullanmayı tercih eder. 

� Fiziksel maharet isteyen alanlarda (dans, spor…) yenilikler keşfeder ve farklılıklar 

ortaya çıkarır. 

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

� Aktif katılımla daha iyi öğrenir. Söylenenden çok yapılanı hatırlar. (dokunarak, 

yaparak öğrenir.) 

                                                
41 Saban, a.g.e., 10-11 
42 Yavuz, a.g.e., 134 
43 Bümen, a.g.e., 9 
44 Gardner, a.g.e., 296 
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� Gezi- inceleme- model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır. 

� Organizasyon yapma özelliği gelişmiştir. 

� Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdır ve sorumlu 

davranır.45 

Bedensel-Kinestetik Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır. 

 Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar. 

 Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit eder. 

 Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir. 

 Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok sever. 

 El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır. 

 Kendini veya meramını anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu vardır. 

 Çamurla oynamayı, yontmayı veya diğer devinimsel nitelikteki etkinliklere 

katılmayı sever. 

 Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir.46 

İlgili Meslek Alanları: Spor, dans, heykeltıraş, teknik direktör, kareografi, oyunculuk, 

cerrahlık, pandomimcilik, sanatçılık vb.47 

Bedensel uyarıcıları etkin bir şekilde kullanmak bireye kendi beden dili yoluyla bir 

şeyleri öğretmekte önemli bir yere sahiptir. Birey bizzat kendi bedensel becerileriyle daha 

rahat öğrenebilir. 

  

6. Sosyal-Kişilerarası Zekâ   (iletişimin zekâsı) 

Bu zekâ, çevredeki bireylerle iletişim kurma, onları anlama bu kişilerin ruh 

durumlarını ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara işaret eder. Bu zekâ, sözel ve sözel 

olmayan iletişim becerileri ile ortak fayda amacına ulaşmak için gereken güven, saygınlık, 

liderlik ve diğerlerini güdüleme yeteneği ile ilgilidir.48  

Genel Özellikleri 

� Sinerji oluşturarak, sempati kurarak, işbirliği yaparak, kaynaşarak, iletişim kurarak 

öğrenmeyi seçerler. 

� Arkadaşlar, grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar. 

                                                
45 Pektaş, a.g.e., XXI 
46 Saban, a.g.e., 11-12 
47 Yavuz, a.g.e., 31 
48 Bümen, a.g.e., 10 
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� Öğrenmede konuşmak ve paylaşmak çok önemlidir.49 

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

� Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdır. 

� Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak, 

gruplar halinde çalışmaktan zevk alır. 

� Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdır. 

� Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilir. 

� Güçlü bir espri yeteneğine sahiptir. 

� Davranışlarının sonuçlarını değerlendirir. 

� İnsanların her tür davranışına karşı kabul edicidir. 

� Sözelsel ve bedensel dili etkili bir şekilde kullanır. 

� Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum 

sağlayabilirler. 

� İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşır.50 

� Başkalarının duygularına, korkularına, meraklarına ve inançlarına empati gösterme 

ve yargılamadan dinleme ve performanslarını en üst düzeye çıkarmalarında 

yardımcı olma isteği vardır.51 

Kişilerarası-Sosyal Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özelikleri 

 Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. 

 Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir. 

 Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder. 

 Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir. 

 Başkalarıyla birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever. 

 En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar. 

 Başkaları daima onunla olmak ister. 

 Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser. 

 Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir. 

 Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve onlara öğreterek 

öğrenmeyi sever.52 

İlgili Meslek Alanları: Öğretmenlik, yönetim, işletme, danışmanlık, psikologluk, 

rehberlik uzmanı, ve politika vb.53 

                                                
49 Yavuz, a.g.e., 75 
50 Pektaş, a.g.e.,  XXII 
51 Bümen, a.g.e., 10 
52 Saban, a.g.e., 13 
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Sosyal etkinlikler sınıf ortamında öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliği imkanı 

sağlamakla beraber, öğrencilerin birbirleri yoluyla öğrenmelerini de sağlamaktadır. Öğrenci 

kendi arkadaşına daha paylaşımcı bir şekilde yardım ve destek olabilmektedir. 

 

7. Kişisel-İçsel Zekâ   (bireyselliğin, duyguların ve hedeflerin zekâsı) 

Bu zekâ türü ile bir kişinin kendisini objektif olarak (yani, kendisini güçlü ve zayıf 

olduğu yanları ile birlikte) değerlendirmesi, sahip olduğu duyguların, ihtiyaçların veya 

amaçların farkında olması, kendisini iyi disipline etmesi ve kendisine güvenmesi gibi 

yetenekler kastedilir. Başka bir ifadeyle, içsel zekâ, bir kişinin kendisini tanıması, kim 

olduğunu, ne yapmak istediğini veya çeşitli durumlarda nasıl davranması, nelere yönelmesi ve 

nelerden uzak durması gerektiğini bilmesi ve bütün bunlara bağlı olarak da hayatında doğru 

kararlar almasıdır.54 

Gardner kişisel-içsel zekâyı sosyal-kişilerarası zekâyla bütünleştirerek şu şekilde 

anlatmaktadır; “Kişisel zekâ, temelde bireyin kendi duygularını araştırıp öğrenmesiyle 

ilgilidir; kişilerarası ilişkiler zekâsı ise dışarıya yönelir; başkalarının davranışlarına, 

duygularına, motivasyonlarına. Her zekâ biçiminin nörolojik temelleri birbirinden farklıdır. O 

yüzden bu iki zekâyı birlikte ele almamızın tümüyle açıklama amacından kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. Her kültürde, gelişim çizgisi boyunca bu iki zekâ biçimi birbiriyle 

kaynaşmıştır. İnsanın kendi kişiliğine ilişkin bilgisi, her zaman başka insanlara dair 

gözlemlerinden öğrendiği derslerin uygulanmasına bağlıdır. Başkalarına dair bilgiyse, bireyin 

kendi içinde sürekli yaptığı ayrımlardan kaynaklanır. Aslında bu iki zekâ biçimi birbirinden 

ayrı olarak tanımlanabilir; ancak bu yapay bir ayrımı beraberinde getirebileceği gibi, gereksiz 

tekrarlara da yol açabilir.” 55  

Yeni oluşmaya başlayan bir benlik algısının, kişisel zekânın kilit unsuru olduğu, tüm 

dünyada bütün insanlar için büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır. Gelişmiş bir benlik algısı 

genelde içsel zekânın özlü bir bildirimi olarak görülse de, tüm dünyada karşılaşılan o 

kapsamlı ‘benlikler’ yelpazesi bu benlik algısını insanın içsel bilgisi ile kişilerarası ilişkiler 

alanındaki bilgisinin birleşmesinden doğan bir karışım olarak düşünmenin daha doğru 

olacağını gösteriyor. Bu birleşme, tüm dünyada benlik algısı konusunda gözlenen 

                                                                                                                                                   
53 Yavuz, a.g.e., 76 
54 Saban, a.g.e., 13-14 
55 Gardner, a.g.e., 346 
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farklılıklara, farklı kültürlerde kişiye (ya da kişilere) yapılan vurguya bağlı olarak, çok çeşitli 

biçimlerde gerçekleşebilir.56 

Genel Özellikleri 

� Yalnız kalmaktan hoşlanır. 

� Yaşadığı her olay ve deneyim üzerinde çok fazla düşünür. 

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

arar. 

� Kendi duygu ve düşüncelerinin farkındadır. 

� Kendisini farklı tarzlarda ifade edebilir; yazar, ressam, heykeltıraş… vb. 

� Yaşam felsefesini oluşturmaya yönelik bir anlayış içerisindedir. 

� Bireysel çalışmalardan zevk alır. 

� Yaşamında motivasyon kaynağı, hedefleridir. 

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

değerlendirme süreci yaşar.57 

Kişisel- İçsel Zekâya Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Bağımsız olma eğilimindedir. 

 Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir. 

 Yalnız oynamaya ve ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır. 

 Hakkında çok fazla bahsetmediği en az bir ilgisi veya hobisi vardır. 

 Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir. 

 Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirir. 

 Hayattaki başarılarından veya başarısızlıklarından ders almasını bilir. 

 Kendine güveni yüksektir. 

 Yaptığı işin bilincindedir ve başkalarına pek fazla akıl danışmaz. 

 Kendisine saygısı yüksektir.58 

İlgili Meslek Alanları: Yazar, psikoterapist, sosyal hizmet uzmanı, dini lider, sanatçı, 

iş adamı, ressam, heykeltıraş vb.59 

Bireyin iç dünyasına hitap etmek öğrenmelerin içselleştirilmesi açısından çok 

önemlidir. Bu şekilde birey öğrendiklerini kendine uyarlamış, kendi içinde bilgi dönüşümünü 

gerçekleştirmiş olur.  

 

                                                
56 Gardner, a.g.e., 348-349 
57 Pektaş, a.g.e.,  XXII 
58 Saban, a.g.e., 14 
59 Yavuz, a.g.e., 122 
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8. Doğa Zekâsı    (doğa ile bütünleşme zekâsı) 

Doğayı tanıma özelliği olarak özetlenebilecek bu zekâ türü, daha sonradan listeye 

eklenmiştir. Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları 

anlama, ayıt etme ve sınıflandırma kapasitesidir.60 

Genel Özellikleri 

� Doğadaki hemen hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerinin 

isimlerine karşı dikkatlidir; çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok çekicidir. 

� Zooloji, botanik, organik kimya, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik… vb. alanlara 

ilgi duyar. 

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

hoşlanır. 

� Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdır. 

� Doğanın insan üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenir.61 

� Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir. 

� Mevsim ve iklim olaylarına ilgi duyar. 

� Keşfetmeyi sever.62 

Doğa Zekâsına Sahip Öğrencilerin Bazı Özellikleri 

 Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok sever. 

 Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdır. 

 Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenir. 

 Ekolojik çevreyi, doğayı, bitkileri veya hayvanları içeren konuları işlerken çok 

meraklıdır. 

 Sınıfta hayvan hakları veya çevreyi koruma ile ilgili ateşli konuşmalar yapar. 

 Kuş beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu oluşturmak gibi doğa ile ilgili 

projelere katılmayı çok sever. 

 Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır. 

 Toprakla oynamayı ve bitki yetiştirmeyi çok sever. 

 Çevre bilinci çok iyi gelişmiştir.63 

İlgili Meslek Alanları: Zooloji, botanik, organik kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, 

arkeoloji, çiçekçilik, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik… vb. 64 

                                                
60 Özden, a.g.e., 121 
61 Pektaş, a.g.e.,  XXIII  
62 Özden, a.g.e., 121 
63 Saban, a.g.e., 15 
64 Yavuz, a.g.e., 128 
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D. ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BELİRLENMESİ  

Her bireyin sekiz zekâ alanını da oldukça yüksek bir düzeyde geliştirebilme 

kapasitesine sahip olmasına rağmen, çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren belli zekâ 

alanlarına daha çok eğilimli olurlar. Burada öğretmenler için önemli olan husus, daha 

okuldaki ilk günlerinden itibaren öğrencilerin çok iyi gelişmiş zekâ alanlarını tanımlamak ve 

onların okuldaki öğrenmelerini tercih ettikleri bu zekâ alanları yoluyla gerçekleştirmelerine 

yardım etmektir.65 

Çoklu zekâ kuramı zekânın sayısal olarak sabitlenmesine karşı olduğu için, testlere de 

karşıdır. Bu nedenle zekâ alanlarının saptanmasında da test dışı tekniklerin kullanılması 

önerilmektedir.66 İşte bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır. 

 

1. Gözlem 

Öğrencilerin çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemlerden ilki 

ve muhtemelen de en etkili olanı, öğretmenin sınıfta yaptığı kişisel gözlemlerdir. Gözlemleri 

gerçekleştirmenin bir yolu, öğrencilerin sınıftaki olumsuz davranışlarını gözlemlemektir. 

Örneğin, yüksek düzeyde sözel-dil zekâsına sahip olan bir öğrenci sürekli yanındakilerle 

konuşma eğiliminde olurken, bedensel-kinestetik zekâsı iyi gelişmiş öğrenciler de sürekli 

olarak kıpırdanma, yerinde duramama, yanındakileri rahatsız etme eğiliminde olacaktır, 

doğacı zekâsı kuvvetli olan bir öğrenci de bahçeden topladığı yaprakları, taşları ve buna 

benzer nesneleri sınıfa izinsiz getirme eğiliminde olabilir. Bütün bu öğrenciler, 

öğretmenlerine mecazî olarak şu mesajı vermeye çalışmaktadır: 

“Ey öğretmen! Bu yol, benim en doğal öğrenme yolumdur. Eğer sen benim doğal 

öğrenme kanallarımı sınıfta kullanmamakta ısrar edersen, tahmin et ne olacak? Ben bütün bu 

yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim.” Bu şekilde hâl ve hareketleriyle kendilerini ifade 

etmektedirler. 

Gözlemleri gerçekleştirmenin diğer bir yolu da, öğrencilerin okuldaki zamanlarını 

nasıl harcadıklarını ve kimsenin onlara ne yapmaları gerektiğini söylemediği durumlarda 

onların hangi faaliyetlere katıldıklarını izlemektir. Örneğin; eğer bir öğretmen sınıfta ‘seçenek 

zamanı’ uygulaması gerçekleştiriyorsa  (yani, öğrencinin bir liste dolusu etkinlikten ilgisi 

doğrultusunda seçtiği bir faaliyet üzerinde çalışmasına fırsat tanıyorsa) hangi öğrencilerin 

hangi etkinlikleri daha çok tercih ettiklerini gözlemleyebilir. Bu durumda öğretmen, yüksek 

                                                
65 Saban, a.g.e., 35 
66 Selçuk, a.g.e., 23 
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düzeyde sözel öğrencilerin daha çok kitaplara, sosyal öğrencilerin daha çok grup projelerine, 

görsel öğrencilerin daha çok resim yapmaya ve bedensel öğrencilerin daha çok el becerisine 

dayalı etkinliklere doğru yöneldiğini fark edecektir. Burada öğretmenler açısından önemli 

olan husus, öğretmenin sınıftaki her öğrenciye yönelik olarak gerçekleştirdiği bütün 

gözlemlerini bir not defterine kaydetmesidir. Bu her öğrenci için çok zor olacaksa en azından 

sınıftaki sorunlu birkaç öğrenci belirlenerek çoklu zekâ alanları ile ilgili gözlemler bu 

öğrencilerin üzerinde yoğunlaştırılabilir.67 Gözlem yaparak birey objektif bir bakış açısı 

yakalayabilir. Olayların dışında olduğu için bireylerin hareketlerini daha rahat gözlemleyerek, 

doğru bilgi ve yargıya sahip olabilir. 

 

2. Zeka Alanlarını Belirleme Ölçekleri 

İşaretleme ölçekleri öğrenciler hakkındaki gözlemlere dayalı olarak ya da öğretmenler, 

anne-babalar ya da öğrencilerin kendileri tarafından doldurulabilir.68 Ancak burada 

unutmamak gerekir ki ‘Öğrencilere Yönelik Çoklu Zekâ Alanları Gözlem Formu’ asla bir 

zekâ testi değildir ve kesinlikle bu amaç için kullanılmamalıdır. Bu gözlem formu, 

öğrencilerin sekiz zekâ alanına ait bazı karakteristik özelliklerini ihtiva eden bir kontrol 

listesinden başka bir şey değildir ve yalnızca öğrencilerin hangi zekâ alanlarına daha yatkın 

olduklarını ortaya çıkarmak için kullanılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, bu gözlem formu, asla bir 

sınıftaki öğrencileri çeşitli kategorilere ayırmak amacı için değil, aksine sınıftaki öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını keşfedip, bu farklılıkları dikkate almak ve onların bireysel ilgi ve 

ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik olarak kullanılmalıdır.69   

Çoklu zeka alanları belirleme ölçekleri bireylerin çoklu zeka alanını yansıtabilecek 

sorulardan oluşmaktadır. Birey bu sorulara cevap vererek farkında olmadan yatkın 

karakteristik özelliklerini görebilmektedir. Yoksa bireyleri belli zeka türüne ya da türlerine 

hapsetmek gibi bir amaç söz konusu değildir. Sadece uygulanan pratik içerikli sorularla 

bireylerin yatkın ilgi alanları keşfedilebilir. Ama bu demek değildir ki birey sadece o zeka 

türüyle sınırlıdır. Testte olmayan farklı türdeki sorularla zeka türlerine yönelik farklı 

sonuçlara da ulaşılabilir. Biz günümüzde uygulanmakta olan ‘çoklu zeka envanterini’ bir 

örnek olması açısından aşağıda vermekle yetineceğiz; 

 

  

                                                
67 Saban, a.g.e., 36-37 
68 Selçuk, a.g.e., 24 
69 Saban, a.g.e., 37 
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ÇOKLU ZEKÂ ENVANTERİ70 
Aşağıda ifade edilen tercihlerin size uygunluğu  hakkındaki görüşlerinizi 

beşli dereceleme ölçeğine göre belirtiniz. 
 

Dereceleme Ölçeği 
0= Hiç uygun değil   1= Çok az uygun  2= Kısmen uygun   3= Oldukça uygun   4= Tamamen uygun 

 
1.A Kitaplar benim için çok önemlidir.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

2.B Zihnimde kolayca hesap yapabilirim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

3.C Gözlerimi kapadığımda sıklıkla açık ve net imgeler görürüm.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

4.D Sesim güzeldir.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

5.E Düzenli olarak yaptığım en az bir spor/fiziksel aktivite vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

6.F Çevremdeki insanların danışmak için başvurduğu biriyimdir.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

7.G Hayat hakkındaki önemli sorular üzerine kafa yorarım.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

8.H Doğa ile baş başa olmayı severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

9.A Kelimeleri, okumadan, yazmadan veya söylemeden önce beynimde işitirim.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

10.B Matematik ve/veya Fen dersleri okulda en çok sevdiğim dersler arasındadır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

11.C Renklere karşı duyarlıyımdır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

12.D Bir şarkının notasının yanlış çalındığını fark edebilirim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

13.E Bir yerde uzun süre hiç kımıldamadan oturmaktan sıkılırım.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

14.F Yürüyüş yapma, koşma, yüzme yerine futbol, basketbol ve voleybol gibi sporları tercih ederim.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

15.G Kendimi daha iyi tanımak için kişisel gelişim ile ilgili kitaplar okurum.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

16.H Bazı insanların çevre ve doğal hayat hakkındaki duyarsızlıkları beni üzmektedir.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

17.A 
Televizyon izlemek veya film seyretmekten çok radyo veya bir ses kasetini dinlediğimde daha iyi 
öğrenirim. 

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

18.B Mantıksal düşünmeyi ve beyin jimnastiği gerektiren oyunları severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

19.C Fotoğraf çekmeyi severim   

 

0  1  2  3  4  
 

 

20.D Müzik dinlemeyi severim  

 

0  1  2  3  4  
 

 

                                                
70 Özden, a.g.e., 128-133 
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21.E Ağaç işleri, dikiş, maket yapma gibi el becerisi gerektiren işleri severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

22.F 
Bir sorunum olduğunda tek başıma çözmeğe çalışmak yerine yardımına başvurabileceğim birini 
ararım. 

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

23.G Başarısız olduğum durumlarda kendime karşı esnek davranabilirim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

.24.H Hayvanların etrafında dolaşmaktan, onlarla oynamaktan hoşlanırım.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

25.A Kelime işlem oyunlarını severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

26.B “Eğer ….ise n’olur” türünden deneysel şeyler yapmayı severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

27.C Yapboz gibi görsel bulmaca oyunlarını severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

28.D Çok iyi çaldığım bir müzik aleti vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

29.E En iyi fikirlerin içime doğduğu anlar yürüyüş, koşu gibi fiziksel ekinlikte bulunduğum zamanlardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

30.F En az üç yakın arkadaşım vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

31.G Kendime sakladığım bazı hobilerim vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

32.H Kuş beslemek, akvaryum sahibi olmak gibi beni doğa ile irtibatlandıran en az bir hobim vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

33.A Dil sürçmeleri, tekerlemeler veya kafiyeli sözcüklerle eğlenmeyi ve eğlendirmeyi severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

34.B Zihnim sürekli eşya (şeyler) ile ilgili kalıp, kural ve mantıksal silsileleri araştırmakla meşguldür.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

35.C Rüyalarım gerçek gibidir.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

36.D Müzik olmasaydı hayatım daha kısır olurdu.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

37.E Boş zamanlarımı genellikle dışarıda geçirmek isterim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

38.F Kendi başıma eğlenmekten çok bir grup arkadaşla eğlenmeyi tercih ederim  

 

0  1  2  3  4  
 

 

39.G Hayatla ilgili sürekli zihnimi meşgul eden bazı konular vardır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

40.H Kafam mevsimler, iklimler gibi doğal olayların oluşumu ilgili sorularla meşguldür.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

41.A Konuşurken (veya yazdığımda) insanlar bazen kullandığım kelimelerin ne anlama geldiğini sorarlar.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

42.B Bilimsel alandaki gelişmeler ilgimi çeker.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

43.C Bilmediğim yerlerde yön tayin etmede ve gideceğim yeri bulmada rahatımdır.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

44.D Sokakta yürürken bazen kendimi bir melodiyi mırıldanırken bulurum.   
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0  1  2  3  4  
 

 

45.E Konuşurken sıklıkla el kol hareketi yapar veya diğer çeşit beden dillerini kullanırım.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

46.F Bildiğim şeyleri başkalarına öğretmeyi severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

47.G Zayıf ve kuvvetleri yanlarım hakkında gerçekçi bir bir bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

48.H Ağaç, kuş ve benzeri bitki ve hayvan türlerini kolaylıkla ayırt ederim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

49.A Benim için Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri Matematik ve Fen derslerinden hep daha kolay olmuştur.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

50.B Her şeyin mutlaka mantıklı bir açıklamasının olduğuna inanırım.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

51.C Resim yapmayı ve çizmeyi severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

52.D Davul veya tef gibi vurmalı çalgılara kolayca tempo tutabilirim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

53.E Bir şeyi kendim tecrübe ederek (örn. dokunarak) daha iyi öğrenirim.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

54.F Kendimi bir lider olarak görürüm. / (İnsanlar bir lider olduğumu söyler.)  

 

0  1  2  3  4  
 

 

55.G Hafta sonumu lüks bir eğlence yerinde kalabalık içinde geçirmektense bir yayla evinde kendi başıma 
olmayı tercih ederim. 

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

56.H Canlılar alemiyle ilgili kitap okumayı/belgesel seyretmeyi çok severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

57.A Arabada giderken yollardaki yazılar şekil ve manzaradan daha çok dikkatimi çeker.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

58.B Soyut ve kavramsal şeyleri üzerine düşünmeyi severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

59.C Geometri gibi şekillerle ilgili konuları Cebir türü işlemsel konulardan daha kolay bulurum.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

60.D Bir çok şarkının ve müzik parçalarının ezgilerini bilirim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

61.E Heyecan verici fiziksel aktiviteleri severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

62.F Kalabalık ortamlarda rahat davranırım.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

63.G Kendimi güçlü bir iradeye sahip ve özgür düşünen biri olarak görürüm.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

64.H Tatil için doğa ile baş başa kalacağım yerleri tercih ederim  

 

0  1  2  3  4  
 

 

65.A Arkadaş toplantılarında sık sık  yeni duyduğum veya okuduğum şeylere atıfta bulunurum.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

66.B 
Okulda, işte, evde insanların konuşmalarındaki veya yaptıklarındaki mantık hataları çok dikkatimi 
çeker. 

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

67.C 
Kuşbakışı olarak yukardan gördüğüm nesnelerin gerçek görünümlerini rahatlıkla zihnimde 
canlandırabilirim. 
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0  1  2  3  4  
 

 

68.D Bir melodiyi doğru olarak mırıldanabilmem için onu bir iki kez duymam yeterlidir.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

69.E Vücut koordinasyonumun (elimi kolumu kumanda etme v.b. ) iyi olduğunu düşünürüm.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

70.F İşimle veya ilgi alanlarımla ilgili toplantılara/sosyal etkinliklere katılmayı severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

71.G Hayatımdaki önemli olayları ve iç dünyamla ilgili şeyleri günlüğüme/dosyama kaydederim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

72.H 
Hayvanat bahçeleri veya botanik bahçeleri gibi bir yönüyle doğal hayatı barındıran yerleri ziyaret 
etmeyi severim.  

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

73.A 
Halihazırda gurur duyduğum, çevremdeki insanlar arasında fark edilmemi sağlayan yazılı bir eserim 
vardır.  

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

74.B 
Bir şeylerin ölçülmesi, kategorize edilmesi, analizinin yapılması veya bir şekilde rakamlara dökülerek 
açıklanması onları daha kolay anlamamı sağlar.  

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

75.C İçinde bolca şekil ve resimlerin olduğu okuma materyallerini tercih ederim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

76.D 
İş yaparken, ders çalışırken veya yeni bir şeyi öğrenirken sık sık kendi kendime tempo tutar veya bir 
melodi mırıldanırım. 

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

77.E Yeni bir beceriyi izlemek veya okumak yerine yaparak/yaşayarak daha iyi öğrenirim.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

78.F Akşamları evde kendi başıma geçirmektense canlı, neşeli, eğlenceli arkadaş toplantılarına katılmayı 
tercih ederim.  

 

 

0  1  2  3  4  
 

 

79.G Kendi işim var. / Kendi işimi kurma konusunu ciddi bir şekilde düşünüyorum.   

 

0  1  2  3  4  
 

 

80.H Bahçe işleriyle ve toprakla uğraşmayı severim.  

 

0  1  2  3  4  
 

 

   

 

Testten elde ettiğiniz sayıları A,B,C,D,E,F,G harflerine göre toplayınız. Aynı harfteki 

rakamları toplayarak her zekâ türüne ait puanınızı çıkarmış olursunuz. Sıralama şu şekledir, 

A: Sözel     E: Bedensel 

B: Mantıksal     F: Sosyal 

C: Görsel     G: İçsel 

D: Müziksel      H: Doğa 

Toplam puan değerleri: 0-10:Gelişmemiş, 11-20:Biraz, 21-30:Orta düzey, 31-40: 

Gelişmiş,  41-50:Çok gelişmiş. 

Bizler çoklu zeka türlerini belirlemede bize fikir vereceğini düşündüğümüzden bu 

çoklu zeka envanterini öğrencilerimizle beraber uyguladık. Ama bu demek değildir ki bu zeka 

envanteri zeka türünü belirleyen tek kriterdir. Bu yatkın zeka türleri hakkında bizlere ön bir 
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bilgi sunabilir ama asıl zeka türü perfomans değerlendirme diyebileceğimiz çok çeşitli 

etkinliklerle keşfedilebilir. Bunun için bireyi çok iyi tanımak, gözlemlemek ve yakın çevreden 

bireye dair bilgiler edinmek gerekmektedir. 

 

3. Anekdot Kaydı 

Anekdot, herhangi bir öğrencinin belli bir ortamda özgül bir davranışının ayrıntılı 

olarak betimlenmesidir. Bu form öğrencinin istikrarlı olarak gösterdiği bazı davranışların 

kaydında kullanılabilir. Herhangi bir anekdot kaydı sadece bir öğrenci için tutulmalıdır. 

Bazen bir olay iki öğrenci arasında geçer. O zaman her öğrencinin dosyasına konulması 

gerekir. Anekdot kayıtları açık uçlu olduğu için gözlemcinin önyargılarını kayıtlara 

yansıtması muhtemeldir. Ancak, gözlemcinin eğitilmiş olması, duygularını denetleyebilmesi, 

davranışlar arasında nesnel olmayan ayrımlar yapmaması kaydın gerçeğe uygun olmasını 

kolaylaştırır. Bir öğrencinin ilk defa yapığı, tekrarlanmayan, sıra dışı bir davranış üzerinde 

yoğunlaşmamak ve hatta bu tür davranışlar tekrarlanmadığı sürece kaydetmemek gerekir.71 

Öğrencilerin serbest ortamlarında değil de belli amaçlar dahilinde planlanmış olarak 

tutulacak anekdot kayıtları; bireylerin benzer konular hakkındaki hal, hareket ve tavırlarını 

görmek açısından önemlidir. Ayrıca devamlılık arz eden davranışların kayda alınması öğrenci 

hakkında genel bir yargının oluşmasını sağlar. Bireyin karakteristik özellikleri keşfedilir. 

 

4. Belge Toplamak 

Öğretmen, gözlemleri ve buna bağlı olarak tutulan anekdotları, öğrencilerdeki çoklu 

zekâ alanlarının belirlenmesinde tek yöntem değildir. Öğretmenler, bir fotoğraf makinesini 

kullanarak öğrencilerin ürünlerini belgelemeyi düşünebilir. Fotoğraflar, özellikle birkaç 

dakika içinde yok olabilecek ürünleri belgelemek için çok faydalıdır. Bu fotoğraflar daha 

sonra slaytlara çekilerek öğrencilerin kişisel dosyalarında saklanabilir. Buna ek olarak, 

öğretmenler öğrencilerin şarkı söyleme, hikaye anlatma ve şiir okuma gibi spesifik bir 

kapasiteyi sergilemeyi içeren deneyimlerini bir ses kasetine kaydedip, birer belge olarak 

öğrenci dosyalarında saklayabilir. Dolayısıyla, öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına ait veriler, 

fotoğraflar, çalışma örnekleri, ses ve video kasetleri ve bunlara benzer diğer yollarla elde 

edilerek belgelendirilebilir.72 

Öğrenci hakkında değişik türdeki etkinlikleri kayda almak daha sonra bir araya 

getirildiğinde öğrenciyi tanımayı kolaylaştırır.  

                                                
71 Selçuk, a.g.e., 30 
72 Saban, a.g.e., 43 
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             5. ‘Kimdir Bu?’ Tekniği 

           ‘Kimdir bu?’ tekniğinin bir gruptaki bireylerin hem kendilerini, hem birbirlerini nasıl 

algıladıklarını ortaya koyan sosyometrik bir tekniktir. Gözlemsel teknikler grubunda yer 

almaktadır. Böylece bireyin kendini nasıl gördüğü ile başkaları tarafından nasıl görüldüğünü 

ortaya çıkarmaktadır.73 

Zekâ alanlarına ilişkin olarak ‘kimdir bu?’ uygulamaya başlamadan önce, hangi 

amaçla ya da hangi türde bilgi edinmek istendiğine karar verilmelidir. ‘Kimdir Bu?’ anketinde 

yer alacak sorular buna göre hazırlanmalıdır. Bu suretle akran değerlendirmesi yoluyla hangi 

öğrencinin hangi zekâ alanlarındaki işlere yatkın olduğu anlaşılabilir. Bu amaçla 

sosyometriden de yararlanılabilir.74  

Öğrencilerin kendileri ve birbirleri hakkındaki düşünceleri bilinmeyen bazı özellikleri 

ortaya çıkarır. Öğrenciler kendi aralarında arkadaşlık ilişkileri içinde kendilerini daha rahat 

ortaya koyarlar. Kendilerini daha rahat tanıtabilirler. Bunun için öğrencilerin birbirleri 

hakkındaki düşünceleri öğrenciyi doğru bir şekilde tanıma açısından önem arz etmektedir. 

 

 6. Okul Kayıtlarını İnceleme 

Okul kayıtları öğrencilerin çoklu zekâ alanları hakkında önemli bilgiler sunabilir. Nitekim 

öğrencilerin belli bir zaman diliminde belli derslerden elde ettikleri not değerleri, onların 

eğilimli çoklu zekâ alanları hakkında önemli bilgi sunmaktadır okul kayıtları konusunda 

incelenmesi gereken diğer önemli belgeler arasında anasınıfı öğretmeninin bir öğrenci 

hakkında tuttuğu kayıtlar, anekdotlar veya raporlar sayılabilir. Çünkü anasınıfı öğretmeni bir 

öğrencinin bütün zekâ alanlarında ne ölçüde performans gösterdiğini gözlemleyen ilk ve tek 

eğitimcidir. Örneğin; ‘her türlü boyama etkinliklerini sever’ ‘müziğe karşı çok ilgisi var’ veya 

‘blok inşa etme etkinliklerinde güzel yapılar oluşturur’ gibi bir öğrenci hakkında yapılan 

yorumlar, o öğrencinin sırasıyla görsel-uzaysal, müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zekâ 

alanlarındaki eğilimleri hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.75 

 Okul dönemi boyunca elde edilen okul kayıtları öğrencinin gelişim sürecini bizlere  

daha rahat bir şekilde sunmaktadır. Öğrencinin zaman içerisindeki ilgi, yetenek alanını tespit 

etmeyi kolaylaştırmaktadır. 

 

                                                
73 Ersin Altıntaş- M.Zeki Ilgar-Sabahattin Çam, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eskişehir 2006, s.191 
74 Selçuk, a.g.e., 31 
75 Saban, a.g.e., 43-44 
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7. Diğer Öğretmenlerle İletişime Girmek 

Sınıf öğretmenleri, çoklu zekâ alanlarından birisi üzerinde daha özel olarak çalışan 

uzmanlarla (örneğin, beden eğitimi, müzik resim, drama, bilgisayar öğretmenleriyle) düzenli 

bir şekilde temasa geçerek sınıflarındaki öğrencilerin güçlü oldukları zekâ alanlarına ilişkin ek 

bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sayesinde öğretmen, kendi sınıfındaki düşük düzeyde katılım 

ve performans gösteren bir öğrencinin farklı bir zekâ alanının kullanımını gerektiren başka bir 

sınıfta veya derste yıldız öğrencilerden biri olduğunun farkına varabilir.76 

Öğrenciler ilgi, becerilerine göre değişik derslerde farklı tavırlar sergileyebilir. 

Öğrencinin ilgi alanını keşfetmek için öğretmen arkadaşlardan yardım alınabilir. Bir 

öğrencinin tüm derslerde aynı olmasını beklememek gerekir. Yeterliliklerini 

sergileyebilecekleri şekilde öğretim ortamları oluşturulmaya çalışılmalıdır. 

 

8. Velilerle Görüşmek 

Öğretmenler ana-babalar ile tekniğe uygun görüşmeler yaparak çocukların sahip 

oldukları zekâ alanları hakkında geniş bilgi edinebilirler. Ana-babalar yıllarca çocuklarıyla 

ilgili zengin yaşantılara sahip olurlar. Bu görüşmelerde velilerin bilgilerinden yararlanılmalı 

ve onlara çocuğun zekâ alanlarını geliştirme konusunda bilgiler verilmelidir.77 Daha sonra 

veliler öğretim yılı süresince yapılacak öğretmen-veli toplantılarına çocuklarının ev ortamına 

ait etkinliklerde sergiledikleri performanslarına ilişkin bilgileri okul ortamına taşıyabilir. 

Gerçekte, bütün bu bilgiler, öğrencilerin çoklu zekâ alanları hakkındaki profillerin sağlıklı bir 

biçimde ortaya çıkmasında başvurulabilecek önemli verilerdir.78Anne-baba çocuklarının pek 

çok hallerinde yanında oldukları için velilerden bu hususta mutlaka destek alınmalıdır. 

Öğrencilerin davranışları, ev ortamındaki tavırları belirlenmeye çalışılmalıdır. 

Çoklu zekâ alanları ve bu alanların tespiti için gereken yöntemler din eğitimi için çok 

büyük bir önem arz etmektedir. Değişik zekâ alanlarını tanımak din dersini sunarken bireye 

göre öğretmeni şekillendirmekte, ona dini konuları anlatırken birçok alternatif sunmaktadır. 

Böylelikle din dersleri öğrencinin ön planda olacağı şekilde, hatta tamamen öğrencilerin ilgi 

ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Bireyi birebir tanımak için okuldan aileye işbirliği 

içinde olmak zaten dinin çocukların hayatında nasıl makes bulduğunu keşfetmek, dini nasıl 

algıladıklarını öğrenmek için gereklidir. Böylelikle birey sadece ders tutumuyla değil ailede, 

okulda, arkadaşlarıyla olan ilişkilerindeki hal ve hareketleriyle de takip edilerek, zekâ alanıyla 

                                                
76 Saban, a.g.e., 44 
77 Selçuk, a.g.e., 31 
78 Ahmet Saban, a.g.e., s.45 
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örtüşen dini içerikli eylemleri tespit edilebilir. Öğrencinin gidişatından haberdar olunabilir.  

Öğrencinin serbest ortamdaki eğilimleri eğitimciler için metot ve yöntem belirleme de çok 

önemlidir. Böylelikle bireyi tanıma ve ona yönelik din eğitimini vermek kolaylaşır. 

  Şimdi de Çoklu Zeka Kuramını kısa sunumlarla anlatan bir slayt sunusuna yer 

vererek79  ardından Çoklu Zekanın eğitim-öğretimdeki yerine geçmeye çalışacağız. 

Sunu 1 

ÇOKLU ZEKA 
KURAMI

     

GARDNER zekayı,

• Problem çözme kapasitesi,

• Problemlerin çözümü için farklı çözüm 
yolları üretebilme kapasitesi

• Yaşadığı topluma değerli kültürel ürünler 
katma gücü olarak tanımlamaktadır.

Çoklu zeka kuramı; 

� zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her 
bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara 
sahip olduğunu öne sürer. 

� Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde 
kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına 
değer veren ve bunları güçlendiren 
programlar hazırlayabilmeleri için olanak 
sağlar.

 

                                                
79 http:// www.ideas.ceit.metu.edu.tr. 26.09.2007, 15.40 
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Gardner’a göre;

� “.......bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli 
düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ 
türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri 
olabilir.”

� Zekâ türleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir.

 

Gardner’ e göre, 
Zekanın gelişiminde destekleyici ve engelleyici 

çevresel etkenler :

1-Kaynaklara ulaşım şansı : Aile çok fakirse 
çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı
geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu 
zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir. 

2-Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda 
matematik ve fen’e dayalı programlar 
önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik 
zekası gelişebilir.

3- Coğrafi faktörler : Köyde yetişmiş bir çocuk 
apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel 
zekasını daha çok geliştirebilir.

 

 

4-Ailesel faktörler : Ressam olmak 
isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını
istiyorsa çocuğun dil zekası desteklenecektir.

5-Durumsal faktörler : Kalabalık bir 
ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede 
yaşayan bireyler doğalarında sosyallik 
olmadıkça kendilerini geliştirmek için daha az 
zamana sahip olurlar.

   

ÇOKLU ZEKA KURAMI

 

 

ZEKA ALANLARI

�Sözel – Dilsel zekâ 
�Mantıksal – Matematiksel zekâ 
�Görsel – Uzamsal zekâ 
�Müzikal – Ritmik zekâ 
�Bedensel – Duyudevinimsel zekâ 
�Kişilerarası - Sosyal zekâ 
�İçsel - Özedönük zekâ 
�Doğacı - Doğa zekâsı

SÖZEL-DİLSEL ZEKA
Soyut ve simgesel düşünme ile, kavram oluşturma, 

dilbilgisi, şiir, hikaye yazma anlatma ve mizah gibi 
karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir.

* Bir dilin temel işlemlerini kullanabilme yeteneği

* Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile iletişim 
sağlama

* Önceki bilgiyi anlama       ve yeni bilgiye bağlama
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SÖZEL –DİLSEL ZEKA
bir insanın kendi dilini, gramer yapısını, sözdizimini, 

sözcüklerin telaffuzunu ve anlamını doğru bir 
şekilde büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmayı
gerektirir. 

SÖZEL ZEKASI BASKIN OLAN Kİ�İLER

1.Bir okuma metninin düzenini ve sözcüklerin 
anlamını çabuk  kavrar.

2. Bilgiyi başkasına açıklayabilme ve verilen 
talimatı anlayabilme gücüne sahiptir.

3. Mizaha dayalı anlatım gücü vardır 
kelimelerle oynamayı severler.

4. Yazılı ya da sözlü olarak etkili hitabet,ikna 
ve güdüleme yeteneğine sahiptirler

5. Öğrendikleri bilgileri kolay hatırlarlar.

 

MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA
Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde 

edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya 
varma ve hipotez kurma yetenekleri baskın 
özelliklerdir.

MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA, 
sayılar, birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler 
arasındaki karmaşık ilişkileri anlama 
yeteneğidir

 

 

Bu zekanın özündeki yeterlikler

1. Soyut yapıları tanıma: Çevredeki 
örüntüleri ayırt etme gücü.
2. Tümevarım yoluyla akıl yürütme: 
Parçalardan bütüne gitme süreci 
3. Tümdengelim yoluyla akıl yürütme:   
Bütünden parçalara gitme
4. Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme
5. Karmaşık hesaplamalar yapma
6. Bilimsel yöntemi kullanma

GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA
Görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller 

tasarlama ve zihinde resimler yaratma 
yeteneğidir.

Bireyin objektif olarak gözlemleme ya da 
görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak 
sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip 
olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, 
uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı
aşırı duyarlıdırlar. 
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GÖRSEL- UZAMSAL ZEKA

”Bir resim bin sözcük değerindedir.”

sözünden anlaşılacağı gibi,bu zeka pek çok 
yol ile beynin kullandığı ilk dildir.

Görsel/uzamsal zekanın dili,renkler,
şekiller,desenler,dokular,imajlar,
resimler ve diğer görsel sembollerdir.

Bu zekanın özündeki yeterlikler
1. İmgelem / hayal gücü:Bireyin zihinsel hayal 
gücü

2. Zihinde canlandırma:Olayların,kişilerin

şekilleri akılda resimleme

3. Mekan duygusu / Uzayda yer/yol bulma,

4. Grafikle gösterme: görsel resimler yaratma

5. Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri

tanıma 

6. Çeşitli açılardan objeler arasındaki benzerlik  

ve farklılıkları tanıma

 

Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci

1.Haritaları, çizelgeleri ve diyagramları daha kolay okur.

2.Yaşına göre yüksek düzeyde figürleri ve resimleri çizer

3.Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih 
eder.

4.Renklere karşı çok duyarlıdır.

5.Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır.

6.Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.

7.Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar.

8.Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar ve modeller oluşturur

9.Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer.

MÜZİKAL-RİTMİK ZEKA
Tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma; çevresel 

seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlı olma 
yeteneğidir.

Çevredeki seslerden anlam çıkarma

Ses tonundan duygu durumunu kestirme,

Arabanın motor sesinden problemin ne  olduğunu anlama bu 
zeka türüne girer. 

 

 

     

Müzikal zekanın özündeki yeterlikler

1. Müziğin ve ritmin yapısına değer 
verme

2. Müzikle ilgili şemalar oluşturma

3. Seslere karşı duyarlı olama

4. Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, 
tanıma ve yaratma

5. Ton ve ritimlerin değişik özelliklerini

kullanma

BEDENSEL-DUYUDEVİNİMSEL ZEKA
Vücudunu kullanarak (dans ve vücut dili), oyun 

oynayarak ya da yeni bir ürün yaratarak 
duygularını ifade etme yeteneğidir.
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Bu zekası gelişmiş bireyler
aktör, sporcu, balerin ve dansçı olabilir. 

Bu zeka türü, 

.vücut hareketlerini kontrol etmeyi ve 
yorumlamayı,

.fiziksel nesneleri kontrol etmeyi ve 
yorumlamayı,

.vücut ile zihin arasında bir uyum 
oluşturmayı sağlar.

Bedensel zekânın özündeki yeterlikler

1.Önceden planlanmış vücut hareketlerini

kontrol etme, 

2.Bedenin farkında olma,

3.Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ kurma,

4.Pandomim yeteneğini kullanma,

5.Bedeni tümüyle iyi kullanma

 

Kİ�İLERARASI-SOSYAL ZEKA
Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup 

içinde işbirliği içerisinde çalışma yetenekleridir.
Bireylerle iletişim kurma, onları anlama, ruh 

durumlarını ve yeteneklerini tanıma önemlidir.

Bu zekası gelişmiş bireyler,

� Çevredeki bireylerle iletişim kurma,onları
anlama, bu kişilerin duygusal durumlarını
ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara 
işaret eder.

� Politikacılar,dini liderler, öğretmenler, 
psikologlar bu yetileri ustalıkla kullanırlar.

 

 

Bu zekanın özündeki yeterlikler

1. İnsanlarla sözlü ya da sözsüz iletişim kurma,

2. Bir bireyin ruhsal durumunu, duygularını
okuma,

3. Grupla işbirliği içinde çalışma,

4. Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme,

5. Empati kurma,

6. Sinerji kazanma ve yaratma

Bu zekası gelişmiş bireyler
Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde 

kullanırlar. Farklı ortamlara, farklı insan 
topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum 
sağlayabilirler. İnsanları organize etme 
yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar. 
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Öğretmenlik, Yönetim, İşletme, Danışmanlık, 
Psikologluk, Rehberlik uzmanı ve Politika gibi 
alanlarda başarıyla çalışabilirler.

  

İÇSEL- ÖZEDÖNÜK ZEKA
İnsanın kendi duygularını, duygusal tepkilerinin 

derecesini, kendi biliş bilgisi sürecini tanıma, kendi 
öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme 
yeteneğidir.

 

ÖZEDÖNÜK ZEKA
Kişinin kendiyle ilgili bilgisi olması ya da yaşamı

ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına 
işaret eden zekadır.

Özedönük zekası güçlü olan birey,kendi 
coşkularının sınırlarını anlayabilen,kendi 
davranışlarını yönetirken bunlara dayanabilen 
kişidir. Böyle bir kişi zamanında düşünmeyi, 
yanıtlamayı ve kendini değerlendirmeyi 
başarabilir.

Bu zekanın özündeki özellikler
1.Konsantrasyon:Sadece bir konuya ya da 

etkinliğe odaklaşma, 
2.Düşünsellik(mindfulness):insanı kendisini 

düşünmeye ve yaşantıdaki her ayrıntıya değer 
vermeye yöneltme,

3.Üstbiliş- biliş ötesi: verilen kararları analiz ederek 
değerlendirme, 

4.Değişik duyguların farkında olma,
5.”Öz”ü tanıma ve değer verme,
6.Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl 

yürütme.

 

DOĞA ZEKASI

Gardner geliştirdiği çoklu zeka kuramına 
sonradan (1996’da) doğa zekasını da 
eklemiştir.

Doğa zekası; bölgesel ya da küresel çevre 
değişikliklerini açıklama, ev hayvanları,doğa 
hayatı,bahçe ve park ilgisi, teleskop ya da 
mikroskop kullanarak doğayı çekme 
davranışlarını kapsar.

DOĞA ZEKASI
Doğal çevreyi anlama, tanıma 

Bitki ve hayvanların türlerini fark etme

Botanik ve zooloji, organik kimya, böcek 
bilimi,fotoğrafçılık, vb.
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Bu zekanın özündeki yeterlikler

1.Doğa ile bütünleşme: Doğal ortamı ev 
olarak hissetme, 

2.Doğal bitki örtüsüne duyarlılık,

3.Canlılar ile etkileşim kurma, koruma

4.Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık ve 

farkındalık

5.Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma ve 
sınıflama

6.Bitki yetiştirme

Ziraat Mühendisi, Arkeolog, 
Meteorolog, Biyolog, Zoolog, 
Çevre Bilimci.

Araştırarak, gözlem yaparak, 
çevreyi, olayları gözlemleyip 
inceleyerek öğrenirler. 

Doğal kaynaklara ve çevreye 
ilgisi yüksektir. Bitki ve 
hayvanları tanır ve ilgilenir.

Doğa Zekası

Sanatçı, Din Adamı, Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Psikoterapist 

Kendi başlarına, kendi 
hızında, kişisel becerilerini 
kullanarak öğrenirler. Kendi 
başlarına çalışmayı, 
başarmayı severler.

Kendi duygu ve düşüncele-
rinin, yeterliklerinin farkına 
varabilmedir. 

Kişisel (İçsel) Zeka

Öğretmen, Psikolojik 
danışman, Psikolog,, 
Politikacı, Doktor, İşadamı.

Paylaşarak, çevresindeki-
lerle işbirliği yaparak ve 
karşılaştırarak öğrenirler 

Çevresiyle ilişki kurmayı, 
işbirliği yapmayı ve empatiyi 
sever. 

Kişiler Arası (Sosyal) Zeka 

Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, 
Balet, Pandomimci, Cerrah.

Dokunarak, yaparak ve 
hareket ederek öğrenirler.

Vücudunu ve ellerini ustalıkla 
kullanarak anlatmayı
severler.

Bedensel (Kinestetik) Zeka

�arkıcı, Besteci, Müzik 
Öğretmeni, Tiyatrocu.

Müzik eşliğinde, ritim ve 
melodiyle öğrenirler.

Melodileri, sesleri ve ritimleri 
severler. 

Müziksel (Ritmik) Zeka

Ressam, Fotoğrafçı, 
Mühendis, Mimar, Gezgin.

Görselleştirme (resim, film, 
sunu-slayt- vb..) ve hayal 
kurarak öğrenirler.

Haritaları, çizelgeleri, filmleri 
kolay okurlar, anlarlar.

Görsel (Uzamsal) Zeka

Bilim İnsanı, Mühendis, 
Matematikçi, Ekonomist , 
Muhasebeci, Bilgisayar 
Programcısı, Yargıç.

Sınıflayarak, sıralayarak ve 
soyutlayarak

öğrenirler.       

Sayılarla çalışmayı sever. 
Neden-sonuç ilişkisi kurarak 
yorumlamayı sever. 

Mantık – Matematiksel 
Zeka

Yazar, �air, Öğretmen, 
Gazeteci, Politikacı, Avukat, 
Komedyen.

Söyleyerek, dinleyerek, 
okuyarak ve görerek öğrenir.

Dilini etkili olarak kullanabilir.Sözel Zeka

İlgi Duydukları MesleklerÖğrenme YollarıGenel ÖzellikleriZEKA ÇE�İTLERİ
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ÇOKLU ZEKA KURAMININ 
OKULLARDA UYGULANMASI

Çoklu zeka kuramının okullarda öğretmenler 
tarafından uygulanması çocukların üstün olan 
yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini 
geliştirip kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. 

Ayrıca sınıfta kendilerine sağlanan ortamlarla 
diğer zeka türleri de gelişecektir.
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E. ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ EĞİTİM-ÖĞRETİMDEKİ YERİ 

 

            1. BİR EĞİTİM FELSEFESİ OLARAK ÇOKLU ZEKÂ 

 Eğitimcilerin çoklu zekâ teorisini bir eğitim felsefesi olarak benimsemeleri gerektiğine 

ilişkin başlıca dört temel neden ileri sürülebilir. 

a. Çoklu zekâ teorisi, her çocuğu potansiyelli bir birey olarak kabul etmektedir: 

Çoklu zekâ teorisi, öğretmenlerin öğrettikleri çocuklar hakkındaki beklentilerini, 

değer yargılarını veya inançlarını olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü, bu teori 

öğretmenlere bütün öğrencilerin potansiyelli olduklarını, fakat her çocuğun farklı 

alanlarda zeki olduğunu öğretmektedir. Bu yönüyle bu teori her çocuğun doğasına 

karşı pozitif bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylelikle her çocuğun farklı 

alanlardaki potansiyelini anlamak ve onların her bakımdan başarılı olabilmelerini 

sağlayabilmek için öğretmenlere pratiksel bir yaklaşım sunmaktadır. Bu perspektif 

çok önemlidir; çünkü uzun yıllar boyunca bir çocuğun zekiliği, sadece o çocuğun 

standart bir testten elde ettiği puana bağlı olarak kararlaştırılmış, o çocuğun farklı 

yollarla nasıl en iyi öğrenebildiği göz önünde bulundurulmamıştır. 

b. Çoklu zekâ teorisi, öğretimin nasıl olması gerektiğine dair öğretmenlere yeni 

bir pedagojik yaklaşım sunmaktadır: Çoklu zekâ teorisi, öğretimin nasıl olması 

gerektiğini açıklayan yeni bir pedagojik yol sunmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında 

çoklu zekâ teorisi, her öğrencinin bireyselliğini anlamak ve buna bağlı olarak da 

öğretimi bireyselleştirmek için etkili bir modeldir. Bu durum öğretmenler için çok 

önemlidir. Çünkü her öğretmen her öğrencisinin her bakımdan başarılı olmasını 

ister. Nitekim, her öğretmenin eğitimle ilgili bir meslek edinmesinin ve bu 

meslekten kopamamasının en temel nedeni de budur; yani çocukların hayatlarında 

bir farklılık getirme arzusudur. 

c. Çoklu zekâ teorisi, okuldaki tüm öğretmenler arasındaki işbirliğini 

desteklemektedir: Çoklu zekâ teorisi, derslerin, konuların veya ünitelerin 

planlanmasında sadece sınıf öğretmenlerinin kendi aralarında işbirliği yapmalarını 

desteklemekle kalmayıp, sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin birlikte 

çalışmalarını öngörmektedir. Görsel zekâsı gelişmiş olan öğrencilerin 

öğrenebilmesi için örneğin sınıf öğretmeni okuldaki resim öğretmeninden yardım 

alabilir. Ya da resim öğretmeni kendi dersinde, sınıfta işlenen konularla ve 



 41 

ünitelerle alakalı resim çalışmaları gerçekleştirebilir. Bu durum dolaylı olarak sınıf 

ve branş öğretmenleri arasında bir ekip ruhunun oluşmasını da sağlayacaktır. 

d. Çoklu zekâ teorisi, öğrencilerin kendi öğrenme yolları konusunda bilinç 

oluşturmalarını sağlamaktadır: Çoklu zekâ teorisi, her çocuğun farklı bir zekâ 

profiline sahip olduğunu ve dolayısıyla da her öğrencinin farklı bir yolla 

öğrendiğini savunmaktadır. Ve kendi zekâ profili hakkında bilgi sahibi olan bir 

öğrenci, ben bunu anlayamam, bilemem veya yapamam gibi motivasyonunu kıran 

düşüncelere hiçbir zaman girmeyecektir. Çünkü sınıftaki öğrenciler çoklu zekâ 

teorisi ile tanıştıktan sonra örneğin, ders esnasında konuyu sözel sunu ile 

anlayamayan bir öğrenci öğretmenine ‘ben görsel olarak daha iyi anlıyorum. 

Lütfen anlattıklarınızı tahtaya bir şekil çizerek açıklayabilir misiniz?’ diyebilir. Bu 

yönüyle çoklu zekâ teorisi öğrencilere bilgiye ulaşmada farklı yöntemler olduğunu 

öğretmekte ve onlara öğrenme yolunun insandan insana göre değiştiği bilincini 

kazandırmaktadır. Bu bağlamda, çoklu zekâ teorisi, çocukların kendilerine olan 

özgüvenlerini de pekiştirmektedir. Çünkü her çocuk kendisi üzerinde zamanla 

yakın çevresi, ebeveynleri ve belki de bazı öğretmenleri tarafından sıvanan çamuru 

çatlatıp içindeki cevheri ortaya çıkarma fırsatı bulabilecektir.80  

 

2. ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM ANLAYIŞI 

 Çoklu zekâ teorisine göre her öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını 

çok ciddi olarak ele alması gerekmektedir. Bu nedenle, çoklu zekâ teorisi, bütün 

öğretmenlerin öğretmen merkezli bir öğretim anlayışından öğrenci merkezli bir öğretim 

anlayışına dayanan bir paradigma değişimini gerçekleştirmelerini öngörmektedir. Dikkat 

edilirse geleneksel yapıdaki sınıf ortamlarında ders zamanının %70’e yakın bir bölümü 

‘öğretmen konuşmaları’ ile ve diğer %30’luk bölümün büyük bir çoğunluğu da öğrenciler 

açısından sıkıcı türden alıştırmalarla tüketilmektedir. Bu durum bir öğretmenin sınıfın önünde 

durup hiçbir şekilde bilgi aktarmayacağı anlamına gelmemelidir. Gerçekte, anlatım yöntemi 

belli bir konuya giriş yaparken veya belli bir konuyu özetlerken çok etkili olabilir. Burada 

önemli olan husus, öğretmenin anlatım işine ne sıklıkla başvurduğudur. Bu bağlamda, sözel 

pedagoji ağırlıklı öğretim yaklaşımını benimseyen bir öğretmen ile çoklu zekâ teorisine dayalı 

öğretim yaklaşımını benimseyen bir öğretmen arasında belirgin farklar söz konusudur.81 

                                                
80 Saban, a.g.e., 141-143 
81 Saban, a.g.e., 61-62 
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 Çoklu zekâ teorisi, aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki görüşlerini, 

beklentilerini veya değer yargılarını etkileyerek sınıftaki öğrenme-öğretme sürecine olumlu 

katkılar sağlamaktadır. Denilebilir ki, bir öğrencinin entellektüel gelişimi bir okuldaki 

öğretmenlerin o öğrencinin sahip olduğu zihinsel kapasitesi veya zekâ potansiyeli hakkındaki 

beklentileri ile doğru orantılıdır. Yani, öğrenciler, öğretmenlerinin kendileri hakkında sahip 

oldukları beklentileri çerçevesinde davranırlar. Öte yandan çoklu zekâ teorisini uygulamaya 

koyabilmek için standart sayılabilecek tek bir öğretim modelinden, tarzından veya 

yaklaşımından söz etmek mümkün değildir. Aksine çoklu zekâ teorisi öğretmenlere bir dizi 

seçenekler sunarak onları sınıflarında farklı öğretim modellerinin bir arada uygulanmasını 

gerektiren çoklu bir öğretim yaklaşımını benimsemeye zorlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

çoklu zekâ teorisi, çok kapsamlı bir öğretim modeli ortaya koyarak öğretmenlerin sınıfta daha 

fazla sayıda öğrencilere ulaşabilmek için eğitimde kullandıkları öğretim yöntemlerini gözden 

geçirmelerini zorlamakta ve öğretimde yöntem zenginliğine gitmeleri hususunda onlara 

yardımcı olmaktadır.82 

 Eğitim ve bilim dünyasındaki gelişim ve değişimler bu iki alanla münasebet halinde 

olan tüm bireyleri etkisi altında bırakmaktadır. Eğitim sistemindeki bireyi tanımaya yönelik 

faaliyetler, baş döndürücü hızla ilerleyen teknolojiden de payına düşeni almaktadır. Artık 

bireyler kendilerini daha iyi tanımakta ve kendi ilgi alanlarını daha kolay 

keşfedebilmektedirler. Mesela görsel öğelerin çok fazla olmadığı dönemlerde bu alan pek 

önemli görülmeyebilirdi. Oysaki günümüzde görsel öğeler ön plana çıkmıştır. Böylelikle 

görsel zekâsı gelişmiş bir bireyi keşfetmek daha da kolaylaşmış ve sayılan zekâ alanları 

eğitim sistemine hızla girmiş ve kabul görmüştür. İşte bu verilerden din eğitimi de 

faydalanmalı, bireye etkin ve kalıcı din eğitimini sunmak için çabalamalıdır. Eğitim-

öğretimdeki bu zenginlik din eğitiminde de olmalıdır ki öğrenciler dini, yaşadıkları dönemle 

bütünleştirebilsinler. Mesela görsel öğeler revaçta iken kalkıp sadece sözel verilerle dersi 

işlemek artık yeterli olmamaktadır. Öğrenciye kısa yoldan ulaşmak, ona din eğitimini doğru 

bir şekilde vermek için çok kapsamlı eğitim ve teknoloji verileri kullanılmalıdır. Aksi 

takdirde din öğrencinin yaşıyla, zihin yapısıyla bütünleşemez. Bu da öğrencinin dini hep 

soyut ve ulaşılmaz bir alan olarak algılamasına sebebiyet verir. 

 

 

 

                                                
82 Saban, a.g.e., 62-63 
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         3. ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

       Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim yöntemleri ve özellikleri 

 

 

Zekâ Alanı 
Öğretim 

Yöntemleri 
Yöntemin Özellikleri 
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Öyküleme 

• Çeşitli kavramlar veya fikirler hikâyeleştirilir. 

• Sadece sözel derslerde değil, matematik ve fen 

derslerinde de kullanılır. 

• Önemli olan derste verilecek ana fikir ve 

kavramların hikâyede ilgi çekici bir biçimde 

yer almasıdır. 

Beyin Fırtınası 

• Sözel düşünceler üretilir. 

• Herhangi bir konu ya da olaya uygulanabilir. 

• Tüm fikirlerin ortaya konmasına fırsat 

verilmelidir. 

• Ortaya atılan fikirler asla kötü bir şekilde 

eleştirilmemelidir. 

• Bütün öğrencilerin fikirlerini değerli görmek 

gerekir. 

 

Ses kaydetme 

• Öğrencilerin kendi sözel dil potansiyellerini 

tanıma fırsatı verir. 

• Belirli bir konu hakkında fikirlerin 

kaydedilmesini sağlar. 

Günlük Tutma 

• Öğrenciler belli bir konu alanına özgü notlar 

alır. 

• Genel ve açık uçlu da olabilir. 

Yayımlama 
• Öğrencilerin yazdıklarını yayımlamalarına 

fırsat verilmelidir. 
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Ölçme ve 

Hesaplama 

Yapma 

 

• Fen ve matematik dersleri dışında da sayılar 

kullanılmalıdır. 

• Böylece öğrenciler matematiğin hayatın her 

alanında gerekli olduğunu kavrarlar. 

Sokratik 

Sorgulama 

 

 

• Hayatın işleyişine yönelik bir takım 

varsayımlar oluşturulur. 

• Bu stratejinin amacı öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerini kazanmalarını 

sağlamaktır.  

Sınıflandırma 

 

• Öğrencilerin analiz ve sentez becerisi 

kazanmalarını sağlar. 

• Belirli durumları mantıksal bir çerçevede 

sunmayı sağlar. 

Ayrıştırma 

 

• İki veya daha fazla maddenin, fikrin veya 

olayın birbirinden nasıl veya hangi yolla 

ayrıldığını veya benzeştiğini kavrama becerisi 

sağlar. 

 

Bilimsel 

Düşünme 

 

 

• Bilimsel problem çözme sürecini kullanarak 

sonuca ulaşmayı içerir. 
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Zihinde 

Canlandırma 

 

 

• Belirli kavram ya da olayları zihinlerinde 

canlandırmaları sağlanır. 

• Böylece hatırlamak istedikleri şeyi zihinlerine 

kaydetmiş olacaklardır. 

Renklendirme 

• Renkli kalemler veya tebeşirler kullanarak 
öğrencilerin dikkatini çekmeyi sağlayabilir. 

 
• Öğrencilerden de renkli kalem kullanmalarını 

isteyebilir. 

Görsel 

Metafor 

• Gözle görülmeyen veya o anda ders ortamında 
olması mümkün olmayan olayları açıklamak 
için kullanılabilir. 
 

• Öğrenciler konuyu o konu ile ilgili daha önceki 
bilgiler ile ilişkilendirirler.  

Zihin 

Haritaları 

• Kavramlar arası ilişkileri, etkileşimleri 

görmemizi sağlar. 

• Belli bir konuya ilişkin olarak, öğrenciler 

tarafından geliştirilen ilişkilerin zihinsel 

modelleridir. 

Grafiksel 

Semboller 

 

• Öğretilen kavramların grafik veya sembollerle 

gösterilmesidir. 

• Bilgileri ve sayısal verileri görselleştirdiğinden 

onların anlaşılmasını kolaylaştırır. 
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Ritimler, 

Melodiler, 

Şarkılar 

• Öğretmen sunuşu sırasında bir ana fikri veya 

önemli bir noktayı ritimlerle vurgulayabilir. 

• Bazı konuları müziksel formata dönüştürebilir. 

Dinleti 

• İşleyeceği konuyla ilgili olarak birtakım müzik 
ya da şarkıları sınıf ortamında öğrencilere 
dinletebilir. 

 

Hafıza Müziği 

 
• Öğrenmeyi arttırmak için önerilen klasik veya 

barok türü parçaları öğrencilere dinletebilir. 

Müziksel Ton 

• Bir takım kavramları anlatırken müziksel bir 

ses tonu kullanılabilir. 

Duygusal 

Müzik 

• Öğrencileri belirli bir konuya motive etmek ya 

da onları rahatlatmak için müziği kullanabilir. 
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Fikir Paylaşma 

Çiftleri 

• Öğrenciler ikili gruplar halinde fikirlerini 

paylaşır. 

• Öğrenciler kendi fikirleri hakkında konuşma 

fırsatı bulurken, diğerlerinin fikirlerini 

dinlemeyi öğrenir. 

 

 

Eşli Okumak 

• Bir metni sırasıyla okurlar. 

• Öğrenciler temel okuma alışkanlıkları kazanır. 

• Öğrenciler eşli okumada yükümlü oldukları bir  

             takım görevleri de yerine getirirler. 

                                                 

Proje 

Çalışması 

• Somut bir ürüne ulaşmak için bireysel ya da 

grup olarak bir görev üzerinde çalışmaktır. 

• Öğrencilerin sorumluluk duygusu gelişir ve 

başkalarıyla çalışmayı öğrenirler. 

 

İşbirlikçi 

Öğrenme 

• Öğrenciler küçük gruplarla birlikte çalışırlar. 

• Öğrenci sayısı 2-4 arasındadır. 

• Her öğrencinin etkili bir şekilde verilen 

görevde pay alması söz konusudur. 

• Grupta herkes birbirinin çalışmasından 

sorumludur. 

Simülasyonlar 
• Bir grup öğrencinin bir olayı canlandırmasıdır. 
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Bedensel 

Tepkiler 

• Öğrencilerden kendilerini ifade ederken 

bedenlerini kullanmalarını isteyebilir. 

Sınıf Tiyatrosu 

• Öğretilen konuyla ilgili doğaçlamalar 

yapılabilir. 

• Böylece öğrenciler kendi duygu ve 

düşüncelerini-başka bir kimliğe bürünerek- 

ifade etme fırsatı bulur. 

Kinestik 

Kavramlar 

• Öğrencilere belirli kavramları bedensel 

hareketlerle buldurmayı amaç edinir. 

• Öğrenciler jest ve mimikleriyle bir bilgiyi 

başkalarına aktarmaya çalışırlar. 

El Becerileri 

• El becerilerini geliştirecek projeler ve modeller 

verilmelidir. 

Bir Referans 

Kaynağı 

Olarak Beden 

• İnsan bedeninin bir araç gibi kullanımını içerir. 

• Öğrenciler bedenlerini, öğrenmek için birer 

kavram ya da harfmiş gibi kullanırlar. 



 49 

 

 

İÇ
SE

L
 Z

E
K

Â
 A

L
A

N
I 

Bir Dakikalık 

Yansıma 

Periyotları 

• Öğrencilere işlenen konuyu sindirmeleri için 

sık sık ara vermeleri gerekir. 

• Bu aralar, öğrencilerin öğrenme süresinde 

uyanık kalmalarını, zihinlerini 

dinlendirmelerini ve bir sonraki aktiviteye 

hazırlanmalarını sağlar. 

Seçenek 

Zamanı 

• Öğrencilerin kendi öğrenme yaşantıları 

hakkında karar vermelerine fırsat vermek, 

kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını 

sağlamaktır. 

• Öğrencilere belli bir konuya ilişkin ne 

istediklerini sormaktır. 

Konuşmak 

veya Geçiniz 

Demek 

• Her öğrencinin konuşmasını sağlar. 

• Belli bir konu üzerinde sırayla öğrencilerin 

konuşmayı tercih etmeleri ya da ‘geçiniz’ 

diyerek konuşma sırasını vermelerini içerir. 

• Öğrencilerin kendilerini kontrol etme ve 

yönetme becerilerini geliştirir. 

Duygusal 

Anlar  

Yaratmak 

 

• Öğretmen sınıfta kızmak, gülmek, 

heyecanlanmak gibi duyguların yaşanmasına 

ortam hazırlar. 

• Bunun için önce kendisi böyle bir model olmalı 

Sonuç 

Cümlesi 

Yazma 

• Öğrencinin belli bir konunun bitiminden sonra 

geçirdiği kişisel deneyiminin kendine olan 

yansımasını belirtmesini istemektir. 

• Öğrenciler, böylelikle öğrendikleri bilgilerin 

kendileri için ne anlama geldiğini bulmuş 

olacaklardır. 
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Doğa 

Yürüyüşleri 

• Öğrencilere, birtakım olayları kendi doğal 

ortamlarında görme fırsatı sunar. 

• Öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirir. 

Alan Gezileri 

• Öğrenme amaçlı gezilerdir. 

• Gezi sırasında iyi gözlem yapmak ve elde 

edilen deneyimleri raporlaştırmak önemlidir. 

 

 

Sınıftaki 

Öğrenme 

Penceresi 

• Öğrencilerin sınıf dışına odaklanan ilgilerini 

tekrar kazanmak için doğal ortamlarla ilgili bir 

takım projeler verilebilir. 

 

Sınıftaki 

Bitkiler ve 

Hayvanlar 

• Sınıf içerisinde bitki ve hayvan yetiştirilebilir. 

• Öğrenciler, böylelikle canlı bir varlığın 

sorumluluğunu üstlenme deneyimi yaşama 

fırsatı bulmuş olurlar. 

 

Ekolojik 

Çalışmalar 

• Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçlar. 

• Sınıfta işlenen her konunun, dünyanın ekolojik 

yapısı ile ilişkilendirilmesi gerekir. 
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           4. ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 

 Sözel-Dilsel Zekâ Alanı İle İlgili Etkinlikler 

� Bir şiir, deneme okunur. 

� Kısa bir hikaye, oyun okunur. 

� Bir kavram ‘nesi var?’ etkinliği ile ele alınır. 

� Bir konuşma, doğaçlama yapılır. 

� Akrostiş kullanılır. 

� Konuyla ilgili bir fıkra anlatılır.  

� Sözcük oyunu oynanır. 

� Venn şeması kullanılır. 

� Konuya ilişkin bir slogan yaratılır. 

� Çapraz bulmaca yapılır. 

� Yaratıcı yazma çalışması yapılır. 

� Konuda geçen başlıca terimleri içeren bir sözlük oluşturulur. 

� Biyografi yazılır. 

� Konuya ilişkin mektup yazılır. 

� Öykü yazma çalışması yapılır. 

� Bir otobiyografi yazılır. 

� Bir gazete makalesi yazılır. 

� İkna edici bir yazı yazılır. 

� Konuşma metni yazılır. 

� Bir ses kaseti hazırlanır. 

� Bu zekâ alanında ünlü birisi (yazar) araştırılıp rapor hazırlanır. 

� Meslek atfı yapılır.(işlenen konuyu çağrıştıran bir meslekle bağlantı kurulur) 

� Bir slogan/reklam kampanyası yazılır. 

� Okuma parçası okunur. 

� Ezberden şiir okunur. 

� Bilgisayarlarda yazma, internet(e-mail) çalışmaları yapılır. 

� Kukla tiyatrosu yapılır. 

� Dergiler sınıfta incelenip tartışılır. 

� Sessiz okuma yapılır. 
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� Hikâye tamamlama çalışmaları yapılır. 

� Karikatür çalışmaları yapılır. 

� Çizgi film çalışmaları yapılır. 

� Diyalog tamamlama çalışmaları yapılır. 

� Konuşma baloncukları kullanılır. 

� Komik yazılar yazılır.83 

� Mektup yazılır.  

� Tartışma oluşturulur. 

� Röportaj yapılır. 

� Bulmaca hazırlanır. 

� Kelime ailesi (kökeni) bulunur. 

� Günlük yazılır.84 

 Mantık-Matematiksel Zekâ İle İlgili Etkinlikleri 

� Beyin fırtınası yapılır. 

� Sınıflandırma, kategorize etme yapılır. 

� Deney yapılır. 

� Şifre çözülür. 

� Olaylar sıraya konulur. 

� Soyut semboller kullanılır. 

� Hikâye, mantık problemleri çözülür. 

� Hipotezler test edilir. 

� Tümdengelim/tümevarım test teknikleri kullanılır. 

� Grafik düzenleyiciler, bilgisayar yazılımları kullanılır. 

� Hesap makinesi, pusula, sayaç, abaküs kullanılır. 

� Zaman çizelgesi oluşturulur. 

� Web sayfası hazırlanır. 

� Verilerden grafik oluşturulur. 

� Grafik kâğıdına çizimler yapılır. 

� Elektronik aletler parçalarına ayrılır. 

� Tangram oynanır. 

� Geometrik şekillerle kesme yapıştırma yapılır. 

                                                
83 Selçuk, a.g.e., 45 
84 Bümen, a.g.e., 13-14 
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� Oyuncak paralar yapılır. 

� Bir sınıf bankası oluşturulur. 

� Bir bütçe oluşturulur. 

� Gelecekle ilgili tahminler yapılır. 

� Zamanlı yarışlar düzenlenir. 

� Matematik bulmacaları yapılır. 

� Soru bankası oluşturulur. 

� Herhangi bir nesnenin modeli yapılır, 

� Futbolcuların isabetli şut ortalamalarının tahmini yapılır. 

� Venn şeması oluşturulur. 

� Bir kod sistemi geliştirilir. 

� Makale analizi yapılır. 

� Tartışma ekipleri oluşturulur. 

� Cevaplara soru oluşturulur.85 

� Matrisler veya çizelgeler hazırlanır. 

� Etkinlik planı hazırlanır. 

� Problemin adımları şekil çizerek gösterilir. 

� Yapı kurma ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirlenir. 

� Önemli ve önemsiz bilgiler ayırt edilir. 

� 5N1K soruları sorulur(ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim) 

� Öğrenilenler matematiksel bir formüle dönüştürülür. 

� Karşılaştırma yapılır. 

� Konuyu açıklamak için anoloji oluşturulur.86 

Görsel-Uzamsal Zekâ İle İlgili Etkinlikler 

� Bir koloj yapılır. 

� Bir broşür, logo tasarlanır. 

� Elbise tasarımı yapılır. 

� Bir hikâye/matematik problemi resimlendirilir. 

� Hareketli bir nesne yapılır. 

� Bir poster yapılır. 

� Kuklalar yapılır. 

                                                
85 Yavuz, a.g.e., 51-52 
86 Bümen, a.g.e., 14 
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� Perspektif, gölgelendirme, renklendirme uygulamaları yapılır. 

� Fotoğraf çekilir. 

� Bilgisayar yazılımları kullanılır. 

� Gözünde canlandırılır. 

� Hayali egzersiz yapılır. 

� Zihin haritası çıkarılır. 

� Üç boyutlu nesneler tasarlanır, yapılır. 

� Bir çizgi film/karikatür yapılır. 

� Bir plan yapılır. 

� Bir duvar resmi yapılır. 

� Bir kitap/cd kapağı tasarlanır. 

� Bir resim çizilir/boyanır. 

� Bir diyagram/akış haritası yapılır. 

� Slayt gösterisi yapılır. 

� Haritalar/grafikler/diyagramlar gösterilir. 

� Sanat galerilerine geziler düzenlenir. 

� Pandomin yapılır. 

� Video kayıt yapılır. 

� Kum boyama yapılır. 

� Flaş kartları yapılır. 

� Konuyla ilgili konuşmacılar getirilir. 

� Bir harita yapılır veya okunur. 

� Mesafe tahmininde bulunulur.87 

� Karikatür çizilir. 

� Hikâye ya da notları renklerle kodlanır. 

� Fikirler tablo haline getirilir. 

� Yap-boz hazırlanır. 

� Farklı renklerle yazıların altı çizilir. 

� Hikâyedeki olayları sıralayan zaman çizelgesi ya da grafikler çizilir. 

� Fotoğraf albümü yapılır.88 

 

 

                                                
87 Selçuk, a.g.e., 55 
88 Bümen, a.g.e., 15 
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Müziksel-Ritmik Zekâ İle İgili Etkinlikler 

� Hafızaya sesler ve melodiler kopyalanır. 

� Müzikle ilgili bilgisayar yazılımı kullanılır. 

� Video gösterisi yapılır. 

� Ses efektleri kullanılır. 

� Müzikal bir kolej oluşturulur. 

� Şarkı yazılır. 

� Sınıfça müzik aleti çalınır. 

� Dans etmek/ ritim tutmak öğretilir. 

� Sese, ritmik kalıplara duyarlılık geliştirilir. 

� Sesler, titreşimler keşfedilir. 

� Farklı kültürlerin müziği dinlenilir. 

� Bir müzisyen, bir enstrüman veya bir müzik akımı hakkında bir rapor yazılır. 

� Sözcükler cıngıllara dönüştürülür. 

� Duygular müziklerle anlatılır. 

� Enstrümantal bir gösteri sunulur. 

� Fon müziği kullanılır. 

� Müzikle bütünlük sağlanır. 

� Çalışırken müzik dinlenir. 

� Geçmiş çağlara, dönemlere ait müzik dinlenir. 

� Kulaklıkla müzik dinlenir. 

� Hyper-stüdyo ve slayt gösterileri izlenir. 

� Müzikallere gidilir. 

� Derslere misafir konuşmacılar, şarkıcılar, besteciler getirilir.89 

� Tekerlemeler söylenir. 

� Okurken ya da yazarken tempo tutulur. 

� Kitap kaseti dinlenir. 

� Dil kuralları ve müzik kuralları ilişkilendirilir. 

� Kafiye bulunur. 

� Sesli kitap okurken hece veya kelimeleri belirleyecek şekilde bir yere vurulur.90 

 

 

                                                
89 Yavuz, a.g.e., 133-134 
90 Bümen, a.g.e., 14-15 
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Bedensel-Kinestetik Zekâ İle İlgili Etkinlikler 

� Bir kelime, kavram canlandırılır. 

� Bir dans, hareket sırası üretilir, koreograt yapılır. 

� Kavramlar, hareketlerle veya oluşumlarla betimlenir. 

� Konuşmaksızın bir görev yapılır. 

� İşaret dili öğrenilir. 

� Pandomim sergilenir. 

� Sessiz sinema oyunu oynanır. 

� Bitkiler, hayvanlar dikkatlice incelenir. 

� Tek ayak üzerinde sek, atla, zıpla oynanır. 

� Açık mekanda çalışılır. 

� İp atlanır. 

� Somut nesnelerle matematik yapılır. 

� Öğrenme materyalleri geliştirilir. 

� Yapboz yapılır. 

� Bir rol canlandırılır. 

� Bu alanda ünlü biri hakkında bir rapor yazılır. 

� Bir küçük motor becerisi öğretilir. 

� Öğrencilere aktif olarak katılabilecekleri deneyimler sunulur. 

� Öğrencilerin hareketleri ise dahil edilir. 

� Jestler/beden dili kullanılır. 

� Sırada, otururken egzersizler yapılır. 

�  Manipulatifler kullanılır. 

� İnteraktif okuma yapılır. 

� Okul çevresinde fotoğraf safarisi yapılır. 

� Enstrümanlarla eşleme yapılır. 

� Büyük bloklardan grafikler oluşturulur. 

� Davullar/ıslıklarla halk oyunları oynanır. 

� Kostümler hazırlanır, drama oynanır. 

� Vücut heykelleri yapılır.91 

 

 

                                                
91 Selçuk, a.g.e., 64 
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Sosyal-Kişilerarası Zekâ İle İlgili Etkinlikler 

� Takım hedefleri oluşturulur. 

� Takımca sunuş yapılır. 

� Eşli tartışma yapılır. 

� Etkin dinleme uygulamaları yapılır. 

� Sıra beklemeye dayalı uygulamalar yapılır. 

� Birinin rolü üstlenir. 

� Akran öğretimi yapılır. 

� Gerçek ya da hayali çatışmalar çözülür. 

� Bir talkshow/oyun gösterisi hazırlanır. 

� Roller veya görevler verilir. 

� Bir zekâ alanında ünlü birisi hakkında rapor yazılır.  

� Gösterilen bir sosyal sorun çözülür. 

� Bir beceri/tutum öğretilir. 

� Dinleyicileri birbiriyle etkileşim haline getirilir. 

� Dinleyici katılımından faydalanılır. 

� Konu kişisel ilişkilerle alakalı hale getirilir. 

� Soru avlama takımları oluşturulur. 

� Gruplar oluşturularak müzik aletleri çalınır. 

� Alt sınıflardaki öğrencilere öğretim yapılır. 

� Deney düzenlenir. 

� Bir olay planlanır. 

� Spor takımları oluşturulur. 

� Orijinal grup hikâyeleri oluşturulur.92  

� Öğrenilen drama ile gösterilir. 

� Başkalarıyla beyin fırtınası yapılır. 

� Yardım derneklerine üye olunur. 

� Kitap kulübüne üye olunur. 

� Karakterlerin davranışları tahmin edilir. 

� Okunulan anlatılır. 

                                                
92 Yavuz, a.g.e., 75-76 
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� Alınan notlar arkadaşınınkiyle karşılaştırılır. 

� Sınıf mitingi düzenlenir. 

� Yanındaki kişiyle birbirine konu özetlenir, tartışılır. 

� Grupla birlikte ödev yapılır. 

� Tahta oyunları oynanır.93  

Özedönük-İçsel Zekâ İle İlgili Etkinlikler 

� Senaryo yazılır. 

� Tek başına beyin fırtınası yapılır. 

� Günlük tutulur. 

� Fonda klasik müzik ya da doğa sesleri dinlenir. 

� Teori üretilir. 

� Sınıf etkinliklerini ve öğrenilen bilgileri özetleyerek ne anlama geldiği açıklanır. 

� Soru üretilir. 

� Kişisel sözlük geliştirilir. 

� Öğretme yolları geliştirilir. 

� Okumanın amacı belirlenir. 

� Neden sorusu sorulur. 

� Kişisel steno geliştirilir. 

� Gün veya dönem içerisinde kendi kendini değerlendirir. 

� Kendini düzeltmek için imla kılavuzu ve sözlük kullanır. 

� Kişisel bir ‘neden-sonuç’ ya da ‘etki-tepki’ şeması hazırlanır. 

� Bilinenlerle bilinmeyenler ayırt edilir. 

� Konuyu başarıyla tamamlamak için gerekli nitelikler belirlenir ve bunların ne 

derecede mevcut olduğu açıklanır. 

� Konuyla ilgili hisler/düşünceler yazılır. 

� Ödev veya proje konusu seçilir. 

� Herhangi bir konuda hedef ortaya koyulur ve bu hedef takip edilir.94 

�  Yapılacakların listesi tutulur. 

� Meditasyon yapılır. 

� Sessiz çalışılır. 

� Rüyalar kaydedilir, analiz edilir. 

� Alternatifler değerlendirilir, alternatifler arasında seçim yapılır. 
                                                
93 Bümen, a.g.e., 16 
94 Bümen, a.g.e., 16-17 
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� İstekler/ihtiyaçlar hakkında yazı yazılır. 

� Bir otobiyografi yazılır. 

� Kişisel şiirler yazılır. 

� Bir durum a.sunulur. 

� Sevdiği sevmediği şeyler ifade edilir. 

� Varsayıma dayalı ahlaki ikilemelere tepki verilir. 

� ‘Her şeyi bırak ve oku’ çalışması yapılır. 

� Farklı sınıflardan öğrencilerle öğretim uygulanır 

� Bireyselleştirilmiş öğretim uygulanır. 

� Kitap rafları düzenlenir.  

� Sınıf kütüphaneleri düzenlenir.95 

Doğa Zekâsı İle İlgili Etkinlikler 

� Küçük bir doğa gezisi, kamp yapılır. 

� Bir nehir, ırmak, göl, doğal park ziyaret edilir. 

� Doğayla ilgili videolar seyredilir. 

� Bir doğa videosu yapılır. 

� Taş, yaprak vb. videosu yapılır. 

� Sınıflandırma sistemi oluşturularak renk, boyut, form, işlev özelliklerine göre 

sınıflandırmalar yapılır. 

� Doğal nesneler kategorize edilir.(yapraklar, hayvanlar, bitkiler, çiçekler, böcekler, 

taşlar, mineraller) 

� Doğal olmayan nesneleri sıraya koymak, kategorize etmek(düğmeler, civatalar) 

� Doğadan fotoğraflar çekilir. 

� Bahçe düzenlenir. 

� Bir doğal olgu hakkında rapor yazılır. (hayvan, bitki vb.) 

� Bu zekâ alanında ünlü birisi hakkında rapor yazılır. 

� İşlenen konu doğayla ilişkilendirilir. 

� Meteorolojik aletler gösterilir. 

� Mercekler, büyüteçler, ağaç kabukları, meyve-sebze çekirdekleri incelenir. 

� Bir doğa olayındaki değişimler kaydedilir. 

� Doğadan sesler dinlenir.96 

                                                
95 Selçuk, a.g.e., 78 
96 Yavuz, a.g.e., 127-128 



 60 

� Yakın çevre ile öğrenimler arasında ilgi kurulur. 

� Öğrenilen yeni bilgilerle, doğal nesneler arasında ilişki kurulur. 

� Harfleri hayvan ya da bitkilere benzetir. (z = zebra) 

� Harflerin okunuşu hayvan seslerine benzetilir. 

� Belgesel izlenir. 

� Hava durumu takip edilir. 

� Konuyu öğrenen kişi bir kuş, bir balık, ya da bir volkan olduğunu hayal ederek empati 

kurar.97   

 

5. ÇOKLU ZEKÂ KURAMIYLA İLGİLİ ÖĞRENME ORTAMI                                                                                              

MATERYALLERİ 

 Dil zekâsı ile ilgili dökümanlar 

� Müsvedde notlar, 

� Yazma projelerinin temel taslakları, 

� En iyi kompozisyon örnekleri, 

� Araştırmaların yazılı açıklamaları 

� Tartışma, münazara ve problem çözme süreçlerinin ses kayıtları, 

� Final raporları, 

� Okuma becerilerinin ölçüldüğü kontrol listeleri, 

� Okuma ve hikâye anlatmaya dair ses kayıtları, 

� Çözülmüş kelime bulmacalarından örnekler. 

 Mantık-matematik zekâsı ile ilgili dokümanlar  

� Matematik becerilerinin ölçüldüğü kontrol listesi, 

� En iyi alıştırma ya da çalışma sayfaları örnekleri, 

� Hesaplama/problem çözme ile ilgili notlar, 

� Fen deneyleri ile ilgili deney raporları 

� Fen projelerinde çekilmiş fotoğraflar, 

� Çözülmüş mantıksal bulmaca ya da beyin jimnastiği örnekleri, 

� Üretilmiş ya da öğrenilmiş bilgisayar programları örnekleri. 

 

 

                                                
97 Bümen, a.g.e., 15-16 



 61 

 

Uzamsal zekâ ile ilgili dökümanlar 

� Projelerin fotoğrafları, 

� Üç boyutlu maketler, 

� Şekiller, tablolar, akış çizelgeleri, kavram haritaları, 

� Resim, çizim ya da kolajların fotoğraf ya da örnekleri, 

� Projelerin video kayıtları, 

� Çözülmüş görsel-uzamsal bulmaca örnekleri 

Müziksel zekâ ile ilgili dökümanlar 

� Müziksel performans, kompozisyon ya da kolajların ses kayıtları 

� Yazılı puanların örnekleri(icra etme ya da düzenleme) 

� Öğrencilerin yazmış olduğu şarkı, melodi, ritim örnekleri, 

� Öğrencilerin çeşitli müzik parçalarını derlediği kasetler 

Bedensel zekâ ile ilgili dökümanlar 

� Proje ve gösterilerin video kayıtları, 

� Üretilmiş projelerin örnekleri, 

� El becerileri ya da iş teknik projelerinin fotoğrafları 

Sosyal zekâ ile ilgili dökümanlar 

� Birine yazılmış veya başkalarından gelmiş olan mektuplar (örneğin birine bilgi almak 

için yazılmış) 

� Grup raporları, 

� Veli, öğretmen veya uzmanların yazılı dönütleri, 

� Öğretmen-öğrenci konferans raporları, 

� Veli-öğretmen-öğrenci konferans raporları, 

� Akran gruplarının raporları, 

� İşbirliğine dayalı öğrenme projelerinde yazılmış yazılar, fotoğraflar ve video 

görüntüleri, 

� Toplumsal projelerle ilgili dökümanlar (sertifikalar, fotoğraflar) 

Özedönük zekâ ile ilgili dökümanlar 

� Günlük yazıları, 

� Kendi kendine değerlendirme (özdeğerlendirme) denemeleri, kontrol listeleri, 

çizimleri 

� Başkalarını değerlendirme örnekleri, 
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� Anketler, 

� Hedef ve planlarla ilgili görüşme kayıtları, 

� İlgi envanterleri, 

� Hobi ve etkinliklerle ilgili örnekler, 

� Bireysel gelişim ile ilgili hazırlanmış tablolar, 

� Çalışmalar hakkında yazılmış notlar98  

Doğa zekâsı ile ilgili dökümanlar 

� Doğa yürüyüşleri, 

� Alan gezileri, 

� Doğa ile ilişkilendirme çalışmaları, doğadan malzemelerle çalışma 

� Farklı canlı türleri ile ilişki kurma99 

      Bu bölümde çoklu zekâ kuramının felsefesini ve zekâ alanlarına göre yapılabilecek 

etkinlik, faaliyet, yöntem ve gerekli dökümanlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Tabii ki 

bizlerin amacı Çoklu Zekâya dair saydığımız etkinlikleri din dersi alanında uygulanabilirliğini 

ortaya koymaktır. Burada çoklu zekânın hem öğretmen hem de öğrenci için ne kadar önemli 

olduğunu görmekteyiz; öğretmenin öğrenciyi tanıması kolaylaşacağı gibi, nasıl öğreneceğini 

bilen ve kendini tanıyan öğrencinin de işi kolaylaşacaktır. Böylelikle eğitim-öğretim sürecinin 

iki temel öğesi birbirini doğru anlamış olacaktır. Öğretmeninin zihninde beliren ‘bu çocuk 

neden anlamıyor?’ algısıyla öğrencinin zihninde beliren ‘ben dersi anlayamıyorum’ düşüncesi 

ortadan kalkacaktır. Zira öğretmen öğrenciyi, öğrenci de kendini tanımış olacaktır. İşte din 

eğitiminde de bu durum çok önemlidir. Doğru din eğitimini vermek için karşılıklı bireylerin 

birbirini doğru anlaması, birbirine hitap etmesi, birbirinin dilinden konuşması çok önemlidir. 

Özellikle dindeki bazı soyut konuların hem öğrencinin hem de öğretmenin işini zorlaştırdığı 

göz önünde bulundurulursa öğrencinin zihin dünyasına hitap eden belki de çok basit bir 

örneğin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Sayfalarca bilgiyle verilemeyen bir konu yerinde bir 

etkinlikle çözülmüş olur. Zaten çocuklar sayfalarca bilgiden ziyade kullanabilecekleri, zihin 

dünyalarında yer eden, kendilerini tatmin edecek bilgiye ihtiyaçları vardır. Onların ilgi, 

ihtiyaç ve beklentilerine hitap edecek şekilde yerinde, doğru din eğitimini vermek ve bunun 

içinde gerekli donanımlara sahip olmak ancak eğitim sistemindeki değişimleri din dersine 

uygulamaktan geçer. 

 

                                                
98 İlk 7 zekâ alanıyla ilgili bilgiler Bümen, a.g.e., 33-35’den alınmıştır. 
99 Yavuz, a.g.e., 27 
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     II. BÖLÜM 

ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM 

PROGRAMINA UYGULANMASI 

 

A. YAZ KUR’AN KURSU 

 Yaz Kur’an Kursları, en az ilköğretim 5.sınıfı bitirmiş olan öğrencilere yönelik olarak 

“Kur'an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri, dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla 

‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde, yaz aylarında camiiler, Kur'an Kursları 

ve belirlenen diğer mekânlarda açılan kurslardır.”  Bu kurslara kayıtlar ilk ve ortaöğretim 

kurumlarının yılsonu tatiline girdiği ilk hafta yapılır, ikinci haftadan itibaren de öğretime 

başlanır. Yaz Kur'an Kurslarından ilköğretim 5.sınıfı tamamlayan öğrencilerden lise son sınıfa 

kadar tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinden öğrenciler yararlanır. Dolayısıyla yaz kurslarına 

devam eden öğrenciler, çoğunlukla 12-18 yaş grubundan oluşmaktadır.100 

 

1. Genel Amaçları 

 Yaz Kur'an Kursları aracılığıyla aşağıdaki amaçlara ulaşılması ve faydaların 

sağlanması hedeflenmelidir: 

            a. Öğrencilerin hayatlarını anlamlandırma süreçlerinde karşılaştıkları sorunların 

çözümünde kendilerine destek sağlayacak bilgi, duygu, hareket ve ruh çerçevesindeki 

davranışları kazanmalarına yarımcı olmak, 

            b. Kazanımlar ve etkinlikler yoluyla öğrencilerin dini öğrenme, anlama ve yaşama 

davranışlarını geliştirmelerine destek olmak, 

            c. Din eğitimi çevresinin önemli bileşenlerinden olan ‘cami’ ile yetişmekte olan neslin 

ilişkisine katkı sağlamak, 

            d. Öğrencilerin dini ve ahlaki değerlere önem vermelerine ve bu değerlerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini güçlendirmelerine, sonuçta erdemli kişilikler oluşturabilmelerine 

rehberlik etmek, 

           e. Öğrencilerde birlik ve beraberliği perçinleyen sevgi, saygı kardeşlik ve dostluk 

bağlarını güçlendirmek, 

                                                
100 Alpaslan Durmuş- Hatice Işılak-  Neriman Gökçegöz Karatekin,  Yaz Kur'an Kursları Öğretici Kılavuzu, 
Ankara 2006,  s.10 
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          f. Öğrencilere bir arada yaşama, sorumluluk bilincini geliştiren bir perspektif 

kazandırmak, 

          g.  Öğrencilerin sağlıklı dini bilgiler edinmelerine ortam hazırlamak, 

          h. Öğrencilerin evrensel değerlere, kendi dini bilgi ve bilinçleriyle katılımlarını 

desteklemek.101 

 Yaz Kur’an Kursları okul çağı öğrencilerine dini bilgileri sistematik bir şekilde 

vermeyi hedeflemektedir. Yaşam boyu sürdürülebilecek dini yaşantıların oluşabilmesi için alt 

yapı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

         2. Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programının (YAKKÖP) Yapısı ve Temel   

Özellikleri 

 YAKKÖP, çerçeve esnek program anlayışına dayalı olarak ve öğrenci temelli 

yaklaşımlar temel alınarak düzenlenmiştir. Buna göre; 

a. “Öğrenciler, katı program yapıları içinde belli hedeflere mutlaka ulaşmak durumunda 

bırakılmamalı, bireysel özellik ve farklılıklarına saygı gösterilmelidir.” Temel 

anlayışına sahip olan YAKKÖP, öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre 

ayrıştırılmalarını esas alan ‘Kur’ sistemine göre yapılandırılmıştır. 

b. YAKKÖP üç kur halinde düzenlenmiş olup her bir Kur için üç haftalık eğitim süresi 

önerilmektedir. 

c. YAKKÖP’te ‘hedef’, ‘öğrenci’, ve ‘konu’ üçlüsü birlikte değerlendirilmiştir. 

d. YAKKÖP beş öğrenme alanını kapsamaktadır: 

a) Kur'an-ı Kerim     b) İtikat  c) İbadet  d) Siyer  e) Ahlak   

e.    Her kurda beş öğrenme alanı ile ilgili belli düzeyde bilgi ve becerilerin kazandırılması                          

amaçlanmıştır.     

f.  Öğreticiler, öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde eğitim içeriğinin sınırlarını 

belirleyebilir; gerekli gördükleri konuları öğretime dahil edebilir, öncelikle işlenmesi 

gereken konuları öne alabilir veya ileriki haftalara tehir edebilir. 

g.  ‘Kur’ sistemi, öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre ayrıştırılmalarını hedeflerken aynı 

zamanda bir öğrencinin öğrenme alanlarındaki seviyelerine göre de yapılandırılabilir. 

Başka bir deyişle öğrenci bir öğrenme alanında ‘1. Kur’dayken bir diğerinde ‘2. 

Kur’da ya da ‘3. Kur’da olabilir. Bu noktada karşılaşılacak sorunlar sınıflardan 

sorumlu öğreticilerce koordinasyon içinde çözülecektir. Birleştirilmiş sınıf/tek sınıf 

                                                
101 Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 11 
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olan kurslarda ise ilgili öğretici, öğrenciye özel tutacağı kayıtlarla bu hususu 

çözecektir. 

h.  Kur sisteminde ‘3.Kur’, nihai öğrenme noktası niteliği taşımamaktadır. Bu anlamda 

‘3.kur’u başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğreticinin belirleyeceği eğitim içeriğini de 

edinebileceklerdir.102  

j.  Kur sistemi bütün Yaz tatili boyunca herkesin kursa devam edemediği gerçeğini göz 

önünde bulundurarak herkesin şartları/imkânları elverdiği ölçüde ve etkin biçimde yaz 

kurslarından yararlanmasının yolunu açmaktadır. 

k.  Kur sistemi sayesinde, insanların istedikleri zaman, fırsat bulduklarında, olabildiğince 

rahat ulaşabilecekleri yerlerde kurslara kayıt yaptırıp istedikleri, ihtiyaç duydukları 

programa katılmaları mümkün olacaktır.103 

           Son yıllarda uygulamaya geçen kur sistemiyle eğitim-öğretim bütünlüğünü 

aksatabilecek sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Dini bilgilerin sistemli ve devamlı bir 

şekilde kazandırılması hedeflenmektedir. 

 3. Öğrenme Alanları 

 Her bir öğrenme alanının içeriği üç kur halinde düzenlenmiştir. 

a. Kur'an-ı Kerim Öğrenme Alanı 

Öğrenciler bu öğrenme alanıyla genel olarak Kur'an’ın İslam’daki yeri, önemi, 

Kur'an’la ilgili bazı temel kavramlar ve Kur'an’ın temel konularıyla tanışacaklardır. 

Bu öğrenme alanında Kur'an’dan kaynaklanan ‘doğru bilgi’ ‘doğru inanç’ ve ‘doğru 

davranış’a ulaşmanın gerekliliğinin kavranması ve onu okuyup anlama bilincine 

varılması hedeflenmelidir. 

b.  İtikat Öğrenme Alanı 

İtikat öğrenme alanı öğrencilerde kesin bilgiye dayalı, temellendirilmiş ve gönülden 

benimsenmiş bir insan-din ilişkisini oluşturmayı hedefleyen bir içeriğe sahiptir. jh, 

muhatap öğrencilerin yaşları ve gelişim düzeyleri göz önünde tutulmalıdır. İnsan-din 

ilişkisi, tek tanrı inancı, insanın günlük hayatında ve davranışlarında inancın etkisi ve 

hayatını anlamlandıran ahiret inancı gibi insanın bütün hayatını ilgilendiren süreçleri 

içermesi dolayısıyla bu öğrenme alanı, diğer öğrenme alanları içinde ‘çekirdek’ bir 

yere sahiptir. 

c. İbadet Öğrenme Alanı  

                                                
102 Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 12 
103  M. Şevki Aydın, “Yaz Kurslarında Kur Sistemi” Dinimizi Öğreniyoruz: Yaz  Kur'an Kursları Öğretici Kitabı    
( Abdullah Aslan ve diğerleri), Ankara 2007,  giriş. 
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İbadet öğrenme alanı en genel anlamda İslam’da ibadetler ve ibadetlerin faydaları ile 

ilgili konuları içermektedir. İbadet öğrenme alanıyla, ibadet duygusunun sağlıklı bir 

şekilde doyurulması ve ibadetlere katılma alışkanlığının kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

d. Siyer Öğrenme Alanı 

Siyer öğrenme alanı, Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği ve örnekliği ile ondan davranış 

örnekleri konularını içermektedir. Bu öğrenme alanıyla öğrencilerin, Hz. 

Peygamber’in misyonunu öğrenme, örnekliğini kavrama, onu doğru anlama ve 

modelleme bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. 

e. Ahlak Öğrenme Alanı 

Ahlak öğrenme alanı, öğrencilerin iyilik, doğruluk, bağışlayıcılık, cömertlik, adalet 

gibi fazilet ve değerleri öğrenmeleri, sevmeleri ve davranışa dönüştürmelerini 

hedeflemektedir. Güzel ahlakı tamamlamak için ve insani değerleri yüceltmek için 

gönderilmiş olan İslam’ın öğrenilmesinde, öğrencilerin dinin değer boyutunu duyusal 

olarak içselleştirmelerini sağlayıcı öğrenme-öğretme stratejileri kullanılmalıdır.104 

           Öğrenme alanlarının her biri doğru din anlayışını bir bütün olarak vermeyi 

hedeflemektedir. Bu öğrenme alanlarının her biri temel İslami bilgileri öğrenebilmek için ana 

çatıyı temsil etmektedir. 

 

4. Kazanımlar  

 Kazanımlar, eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, değer, beceri ve 

tutumları kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişmeleri, 

kazanımların edinilmesi/içselleştirilmesine bağlıdır. Kazanımlar YAKKÖP’te öğrencilerin 

gelişim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre ‘1.Kur’dan ‘3.Kur’a kadar 

paylaştırılmış olup kazanımların belirlenmesinde bir mantık bütünlüğü gözetilmiştir.105  

            Kur sisteminde devamlılık sağlandığı takdirde dini bilgiler bir mantık bütünlüğü 

içerisinde kazanılmış olacaktır. Bu hususta öğrencilerin kursa devamlılığı, hazır bulunuşluluk 

seviyeleri önem arz etmektedir.  

 

 5. Etkinlikler 

 Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat 

edilmelidir. Ayrıca imkânlar, çevresel özelikler, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde 

                                                
104 Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 14-15 
105 Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 16 
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bulundurulmalıdır. Örnek etkinlikler, öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini 

sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Örneğin; öğrencinin sadece kitap okuyarak ya da 

öğreticiyi dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliştirmesi yerine; sınıfta arkadaşlarıyla 

tartışarak, görüşlerini açıklayarak, sorgulayarak, arkadaşlarına aktararak, kendi başına 

çalışarak öğrenme sürecine etkin olarak katılması amaçlanmalıdır. Bu etkinlikler öğrencilere, 

özellikle yüzünden ve ezber çalışmaları esnasında dağıtılarak, öğrencilerin kendi kendilerine 

ve arkadaşlarıyla beraber öğrenmelerine de imkân sağlayabilir. Böylelikle öğretici bir kurum 

öğrenciyle ilgilenirken, ilgilenemediği diğerleri de hem öğrenmiş hem de öğrenme ortamının 

huzurunu bozmamış olacaktır.106  

 

B. YAZ KUR’AN KURSU II. KUR’U VE İÇERİĞİ, ÜNİTE 

AÇILIMLARI, KAZANIMLARI, AÇIKLAMALAR107 

II. KUR 
İTİKAT 

ÖĞRENME 
ALANI 

ÜNİTE 1: 
ALLAH’A İMAN 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Allah Vardır Ve Birdir. 

2. Allah’ın Varlığına Ve Birliğine  

    İnanmanın Önemi 

3. Kur'an’da Allah’ın Sıfatları 

4. Allah’ın Güzel İsimleri 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Allah’ın varlığını ve birliğini     

    açıklar. 

2. Allah’ın sıfatlarını sayar. 

3. Allah’ın güzel isimlerini  

    sayar. 

 

1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur'an’dan ve 
kâinattan örnekler verilerek açıklanmalı, tevhid 
akidesinin önemi vurgulanmalıdır. 

2. Allah’ın sıfatları sıralanarak Kur'an’dan örnek 
ayetlerle öğrencilerin konuyu kavramaları 
sağlanır. 

3. Allah’ı tanımada onun güzel isimlerinin 
bilinmesinin önemi anlatılmalıdır. Allah 
Teala’nın isimleri cd ve kasetlerle ilahi tarzında 
öğretilebilir. 

II. KUR İTİKAT ÖĞRENME ALANI ÜNİTE 2: PEYGAMBERLERE 

                  İMAN 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Niçin Peygamberlere İhtiyaç     
Vardır? 

2. Peygamberlerin Özellikleri 

3. Kur'an’da İsimleri Geçen 
Peygamberler 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Peygamberlik ve 
peygamberlere imanın önemini 
kavrar. 

2. Peygamberlerin özelliklerini 
sayar. 

3. Peygamberlerin görevlerini 
sayar. 

4.    Kur'an-ı Kerim’de adı  

       geçen peygamberlerin  

       isimlerini sayar. 

1. Peygamberliğin tanımı yapılır. İnsanların 
peygamberlere olan ihtiyacı ve peygamberliğin 
önemine değinilerek öğrencilerin konuyu 
kavramaları sağlanır. 

2. Peygamberlerin özellikleri tahtaya   
yazılarak açıklanır. Öğrencilere tekrar ettirilir. 

3. Peygamberlerin, insanlara örnek olmaları 
bakımından görevleri sayılır. 

4. Kur'an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin 
isimleri tespit edilir. Kur'an’da yer alan 
kıssalardan yola çıkılarak peygamberlerin 
hayatlarından örnekler verilir. 

                                                
106 Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 16 
107 Bu bilgileri içeren tüm tablolar Durmuş-Işılak-Karatekin, a.g.e., 
93-99’dan  alınmıştır. 
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II.KUR 
İTİKAT ÖĞRENME 

ALANI ÜNİTE 3: AHİRETE İMAN 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Ahiret Gününe İman Ve 
Önemi 

2. Ölüm Ve Ölümden Sonra 
Dirilme (Ruh, Kabir, Haşir Ve 
Mahşer) 

3. İnsanın Yaptıklarından 
Sorgulanması(Sual, Hesap Ve 
Mizan) 

4. Cennet Ve Cehennem 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Ahirete imanın önemini 
kavrar. 

2. Ölüm ve ölümden sonra 
dirilme ile ilgili kavramları 
açıklar. 

3. İnsanın yaptıklarından 
sorgulanacağını fark eder. 

4. Cennet ve cehennem 
kavramlarını açıklar.  

1. Ahirete imanın fert ve toplum açısından 
önemi üzerinde durulur. 

2. Ölüm kavramı açıklanır. Öldükten sonra 
dirilmenin gerçek olduğu, Kur'an’dan ayet 
mealleri verilerek öğrencilere kavratılır. 

3. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı 
açıklanır. En basit haliyle birbirimize karşı 
bile her davranışımızdan sorumlu olduğumuz 
ve yaptığımız her şeyden mutlaka sorumlu 
tutulacağımız öğrenciye fark ettirilir. 

4. Cennet ve cehennem kavramları Kur'an-ı 
Kerim’den ve hadislerden örnekler verilerek 
açıklanır.  

II.KUR İBADET ÖĞRENME 
ALANI 

ÜNİTE 1: NAMAZ KILIYORUZ 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR  AÇIKLAMALAR 

1. Bayram Namazı  

     (Hükmü Ve Kılınışı) 

2. Teravih Namazı  

      (Hükmü Ve Kılınışı) 

3. Cenaze Namazı 

(Hükmü Ve Kılınışı) 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Bayram namazının nasıl 
kılınacağı açıklanır. 

2. Teravih namazının nasıl 
kılınacağını açıklar. 

3. Cenaze namazının nasıl 
kılınacağını açıklar. 

1.     Bayram namazının kılınışı öğretilir.  

2.     Teravih namazının kılınışı öğrencilere tarif                         
edilir. Kaç rekat olduğu üzerinde 
durulur.Sünnet-i müekkede olduğu vurgulanır. 

 3.    Cenaze namazının kılınışı öğrencilere tarif 
edilir. Cenaze namazının farz-ı kifaye olduğu 
açıklanır ve bir müslümanın ölen din kardeşine 
karşı son vazifelerinden birisinin onun namazına 
katılmak olduğundan söz edilir. 
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II.KUR 
İBADET ÖĞRENME 

ALANI ÜNİTE 2: ORUÇ İBADETİ 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Oruç Nedir? 

2. Oruç Tutmanın Önemi 

3. Oruç İbadetiyle İlgili 
Kavramlar (Sahur, İmsak, 
İftar, Fidye Ve Fitre) 

4. Orucu Bozan Durumlar 

5. İftar Duasını Ezbere Okuma 
Ve Türkçe Anlamını 
Açıklama 

Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler; 

1. Orucu tanımlar. 

2. Oruç ibadetinin önemini 
kavrar. 

3. Oruç ibadetiyle ilgili 
kavramları sayar ve 
açıklar. 

4. Orucu bozan durumları 
sayar. 

5. İftar duasını ezbere okur 
ve Türkçe anlamını 
açıklar. 

 

1. Oruç ibadetinin İslam’ın şartlarından olduğu 
vurgulanarak orucun tarifi üzerinde durulur. 
Orucun sadece yeme içmeyi bırakmak 
olmadığı, aynı zamanda ahlakımızı 
güzelleştirmemizi sağlayan bir ibadet oluğu 
vurgulanır. 

2. Oruç ibadetinin insana kazandırdığı sabır, 
kanaat, şükür gibi değerlerden bahsedilir. 
Çeşitli örnekler verilerek önemi üzerinde 
durulur. Fakirlere yardım etme, kimsesizlere 
el uzatma ve koruma bilinci geliştirilmeye 
çalışılır. 

3. Sahur ve iftar kavramları açıklanır. Sahur ve 
iftarın faziletlerinden bahsedilir. Oruca 
niyetin ne zaman ve nasıl yapıldığı 
açıklanır. Oruçlu bir insanın günü nasıl 
geçirmesi gerektiği örnekler verilerek 
anlatılır. 

4. Orucu bozan durumlar maddeler halinde 
sıralanır. Orucun önemli bir ibadet olduğu 
ve belli bir disiplin içerisinde oruç tutulması 
gerektiği üzerinde durulur. 

5. İftar duası önce öğretici tarafından okunur 
ve öğrencilerden doğru olarak ezbere 
okumaları istenir. Ayrıca Türkçe anlamı 
üzerinde de durulur. 

 

II.KUR 
SİYER ÖĞRENME 

ALANI 
ÜNİTE 1: HZ. PEYGAMBER’İN                

KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Kur'an-I Kerim’de Hz. 
Peygamber  

2. Hz. Peygamber’in Kişiliği 

3. İslam’ı Anlamada Hz. 
Peygamber’in Örnekliği 

 İbadetlerin Yapılmasında 
Örnekliği 

 İnsan İlişkilerinde 
Örnekliği 

 Aile Hayatında Örnekliği 

Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler 

1. Hz. Peygamber’in bütün 
insani özellikleriyle bir 
peygamber olduğunu fark 
eder. 

2. Hz. Peygamber’in 
kişiliğini genel hatlarıyla 
açıklar. 

3. İslam’ı anlamada Hz. 
Peygamber’in örnekliğini 
kavrar. 

4. Hz. Peygamber’in nasıl 
örnek alınacağını açıklar. 

 

 

 

 

 

1. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in 
hadislerinden örnekler verilerek onun insani 
özellikleriyle bir peygamber olduğu 
vurgulanır. Kelime-i şehadet’in anlamı 
tekrar edilerek “Allah’ın kulu olarak 
Peygamber” kavramı vurgulanır. 

2. Hz. Peygamber’in kişiliği ile ilgili (yani 
dürüst, çalışkan, merhametli, sabırlı vb. 
olduğu)  örnekler verilir. 

3. Hz. Peygamber’in İslam’ı yaşamadaki 
örnekliği açıklanır. İslam’ı anlamak 
noktasında Hz. Peygamber’in hayatından 
örnekler aktarılarak onun daha iyi tanıması 
sağlanır. 

4. Hz. Peygamber’in güzel ahlakı anlatılarak, 
öğrencilerin peygamberimize duydukları 
sevginin pekiştirmesi sağlanır. Bütün 
davranışlarımızda Hz. Peygamber’i 
kendimize örnek almamız gerektiği 
vurgulanır. 
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II. KUR 
AHLAK ÖĞRENME 

ALANI 
ÜNİTE 1: GÜZEL SÖZ VE 

DAVRANIŞLARDA BULUNALIM 

ÜNİTE AÇILIMI KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

1. Hoşgörülü Ve Bağışlayıcı 
Olalım 

2. Yardımlaşalım 

3.  Sözümüzde Duralım 

4. Adaletli Olalım 

5. Özverili Olalım 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Hoşgörü ve bağışlama 
kavramlarını açıklar ve 
hoşgörülü ve bağışlayıcı 
olmaya istekli olur. 

2. Ahlaki bir değer olarak 
yardımlaşma kavramını 
açıklar ve sözünde 
durmadığı takdirde 
sonucunun ne olacağını 
kestirir. 

3. Sözünde durma kavramını 
açıklar ve sözünde 
durmadığı takdirde 
sonucunun ne olacağını 
kestirir. 

4. Adalet kavramını açıklar 
ve İslam dininin niçin 
adalet dini olduğunu 
kavrar. 

5. Özveri kavramını açıklar 
ve özverili olmaya gönüllü 
olur. 

 

 

1. İslam dininde hoşgörü ve bağışlamanın 
önemi ayetler, hadis-i şerifler, Hz. 
Peygamber’in engin hoşgörüsü ve 
bağışlaması ile ilgili örnekler ile aktarılır. 

2. Yardımlaşma kavramı tarif edilir. İslam 
dininde yardımlaşmanın ve din kardeşliğinin 
birlik ve beraberlik içinde yaşanması 
gerektiği ayet ve hadis-i şerifler ile 
açıklanır. 

3. Sözünde durma kavramı tanımlanır ve 
sözünde durmanın önemi açıklanır. 
Münafıklık alametlerinden birisinin sözünde 
durmamak olduğu belirtilip sözünde 
durmayan kişinin Allah tarafından 
sevilmeyeceği ve toplum tarafından da 
dışlanacağı açıklanır. 

4. Adalet kavramı tanımlanır ve İslam dininde 
adaletin önemi tarih boyunca Müslüman 
şahsiyetlerin adalet örneklerinden yola 
çıkılarak vurgulanır. İslam dininin bütün 
insanları temel haklar açısından eşit kabul 
ettiği anlatılır.  

5. “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı 
olandır” hadis-i şerifinden yola çıkılarak, 
insanlara faydalı olmak ve Allah rızası 
düşünülerek özverili davranmak gerektiği 
vurgulanır. 
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 C.  YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI II. KUR’UNUN                                                         

      ÇOKLU ZEKÂ ORTAMLARINDA İŞLENİŞİ VE ÖRNEKLER 

 

Yaz Kur’an Kursu etkinliklerine geçmeden önce Gardner’in Kur’an Eğitimi 

hakkındaki görüşlerini vermeyi faydalı bulduk:  

İslam, dünya nüfusunun beşte birini, yerkürenin yarısını kapsar. Çocuk dört ile sekiz 

yaş arasında bir dönemde Kur’an Kursuna başlar. Kur’an sözcüğünün anlamı ‘ezber’dir ve bu 

okulların temel amacı da Kur’an’ın tamamıyla ezberlenmesidir. Önce çocuk Kur’an’ı 

okunurken dinler ve birkaç ayet öğrenir. Arap alfabesini tanır, harflerin isimlerini, neye 

benzediklerini, nasıl yazıldıklarını öğrenir. Öğrenim süreci bundan sonra birbirine paralel iki 

yoldan ilerler. Çocuk uygun ritim ve tonlamayı kullanarak Kur’an’ı ezberden okumayı 

öğrenmelidir. Bu da üstadını taklit etmesini gerektirir. Sözcüklerin manasını kavramaktan çok 

doğru sözü çıkarmaya önem verilir ve çoğu kişi de söyledikleri sözcüklerin anlamını 

bilmeden Kur’an’ın tamamını ezberler. (Altı ile sekiz yıl arasında süren bir dönemdir bu) 

Kur’an’ın tümüyle ezberlenmesi sözcüklerin anlaşılıp anlaşılmamasına bağlı olmaksızın, ayrı 

bir meziyet olarak görülür. Müfredatın geri kalan kısmı Arapça okuyup yazmaktır. Bu da 

temelde Kur’an’ı ezberleme sürecinde kazanılan bir beceridir. Öğrenci önce harfleri nasıl 

yazacağını öğrenir, ardından Kur’an’dan ayetler kopyalar. Daha sonraki aşamalarda dikteyle 

yazmayı ve çoğu çocuk için yabancı bir dile ait olan sözcüklerin anlamını öğrenir. 

Öğrencilerin çoğu bu temel okuma yazma becerilerinin ötesine geçemese de, en akıllı ve 

başarılı öğrencilerin başka metinleri okumasına, metinlerin anlamı üzerine tartışmalara 

girmesine, mütalaa, analiz ve yorumlama süreçlerine katılmasına izin verilir.108  

 Elbette ki Kur’an eğitiminin ayrıntıları çeşitli okullarda, İslam dünyasının değişik 

bölgelerinde farklılık gösterir. Aritmetik, astronomi, şiir ya da mantık gibi başka konuların, 

başka dillerin öğretimine ya da başka metinlerin okunmasına izin verilmesi konusunda 

ülkelere ve sosyal çevrelere göre farklılıklar görülür. Ancak bugün dünyanın her yerinde 

İslami eğitimin temelinde, kutsal bir metnin öğreniminde ezberi ve Arap dilinde okuryazar 

olmayı gerektiren dilsel bir ustalığa erişmek yatmaktadır.109 

 Eğitimin asıl hedefi ezber değilse de, bu gerekli bir adım olarak görülür. Sonuçta, daha 

sonraki tartışmalar ve yorumların çoğunda, hayatın temel çelişkileri ile ilgili yanıtları taşıyan 

ve okulun öncelikli varoluş gerekçesi olan metnin çabucak, doğru olarak hatırlanması 

gerekecektir. Eğitimin kilit önemdeki dönemeçleri alındığında törenler düzenlenebilir. 

                                                
108 Gardner, a.g.e, 492-493 
109 Gardner, a.g.e., 493-494 
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Çalışmalarında başarılı olan ve cemaatlerinin takdirini kazanmış bireyler, öğrenimlerinde 

daha düzeylere devam eder. Hiçbir zaman kendi üstadları kadar etkili olmasalar bile, içinde 

yaşadıkları cemaat tarafından takdir edilirler. Bu eğitim biçimi dilsel ve mantıksal becerileri 

ön plana çıkarsa da, insan ilişkilerinin de geleneksel eğitimde yüzyıllar boyunca etkili olduğu 

göz ardı edilmemelidir. Ayrıca okulların temel amaçlarından biri de, okulları destekleyen ve 

iyi öğrencilerin başarısına saygı duyan cemaatte sosyal birliği, bütünleşmeyi sağlamaktır. 

Genelde ödüllendirilen yetenek, kişisel zevklerden, temaslardan ve bağlardan bağımsız bir 

ortamda gelişmez. Eğitimin sekülerleşmesi ve kişisel olmaktan çıkması henüz tamamına 

ermemiş bir süreçtir (ve belki de asla bu noktaya gelinemeyecektir.)110 

 Geleneksel okulların doğuşuna yol açan etkenler çok çeşitlidir ve özel, tarihsel, 

kültürel, dini koşullardan bağımsız olarak düşünülemez. Yine de, dünyanın birçok bölgesinde, 

uzun yıllar boyunca gözlenen benzerlikler, birçok bireyin üstesinden gelebileceği öğrenme 

formlarını kullanan bir eğitim biçimiyle karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor. Okuma 

yazması olmayan toplumlarda büyük önem arz eden ezbere dayalı bu okullar, sözel hatırlama 

becerileriyle birlikte, öğrencinin bilmediği metinleri okuma (ve yazma) becerilerini de 

geliştirerek, hafıza da tutma yeteneğini canlı tutmalardır. Bilgi aktarımında merkezi kişiliğe 

önem veren bu okulların en büyük özelliklerinden biri de, öğrencilerin bağlılık duyduğu bir 

‘üstadın’ varlığıdır. Öğrencilerin eğitimin bir üst basamağına geçip geçemeyeceği, 

ilerlemeleriyle ilgili olarak üstadın yapacağı değerlendirmelere bağlıdır. Öğrenim kurumları 

cemaatin ekonomik hayatından ayrı tutulsalar da, cemaatten ayrı tutulmazlar. Kökleri dini 

pratikte olan öğretim kurumları, genelde bir tapınak ya da bir camiye yerleşmişlerdir. Herkes 

tarafından cemaat hayatının kalbi olarak görülürler ve bu yüzden de bir anlamda ‘yerinde’ ya 

da ‘bağlamsal’ diye nitelendirilebilirler. Kitaplar dışında bilgi aktarımında kullanılan pek az 

araç vardır. Tartışmalara katılan ve mantıksal becerileri güçlenen az sayıdaki en başarılı 

öğrenci dışında, ortaya çıkan ve gelişen zekâlar, geleneksel toplumda her zaman önemli olan 

lingustik ve insan ilişkileri alanındaki zekâlardır.  Okuma yazmanın olmadığı geleneksel 

toplumlardaki eğitim biçimlerinden farkları, uzamsal ve bedensel becerilere biraz daha ilgisiz 

olmalarıdır.111 

 Geleneksel okulların inişe geçip, modern seküler okulun doğuşu ilk kez Batı’da 

özellikle de İngiltere ve Almanya’da rastlanmıştır. Modern bilimin gelişmesi ve yavaş yavaş 

Avrupa’da, Kuzey Amerika’da kabul görmesi de çok önemlidir. Öncelikle seküler okullar, 

dini metinleri merkez almaz ve bütün bilgi birikimine eşit bir değer verir. İkincisi, din 

                                                
110 Gardner, a.g.e., 496 
111 Gardner, a.g.e., 498-499 
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adamlarının yürüttüğü özel bir yönetimleri yoktur: Eğitim devletin iş verdiği, ahlaki 

özelliklerinden çok entelektüel özelliklerine göre seçilmiş kamu görevlileri olan öğretmenler 

eliyle yürütülür. Eğitim hayatın ilk yıllarında başlar: Erasmus üç yaşında başlamasını 

önermiş, daha erken yaşları bile uygun bulan başka otoriteler de vardır. Aile eğitime mümkün 

olduğunca katkıda bulunmak ister: Dilin kullanımı, basit ve doğrudan ifade biçimleri, oyunlar, 

bulmacalar, çocuklar için yazılmış kitaplar yaygınlaşmıştır. Son olarak eğitimin hedefleri 

değişmiştir. Eğitim ülke içinde üretken bir iş gücü ve dürüst vatandaşlar yaratmaya yönelik 

tasarlanmıştır. Kişisel gelişimi ve bireylerin istedikleri gibi kullanabilecekleri becerileri de 

teşvik edebilir.112 

Elbette ki kişisel hedefler, seküler toplumların birinden diğerine farklılık gösterebilir 

ve ne dereceye dek hayata geçirilebildikleri de bir tartışma konusudur. Ayrıca geleneksel ve 

seküler okullar arasındaki sınır da abartılmamalıdır. Geleneksel okulların hepsi de dini 

değildir. Birçok seküler okulun da dini bağları vardır. Sanayileşmiş dünyada çoğu okulun bu 

seküler mantoyu benimsemiş olduğu da reddedilemez.113 

Öncelikle insan ilişkileri alanına verilen önem, çağdaş eğitimde azalmıştır: Bireyin 

diğer bireylerin bireyliğine duyarlılığı, öğretmenle yakın bir bağ kurma, başkalarıyla 

geçinebilme, onlardan gelen işaretleri okuyup uygun cevaplar verebilme becerisi, bugün 

geçmiş yüzyıllara nazaran daha az önem taşımaktadır. Tersine iç dünyaya yönelik kişisel zekâ 

daha önemlidir. Bireyin kendi tepkilerini izlemesi, çalışmasının gelecekteki rotasını ve 

hayatının geri kalan kısmını planlaması gerekir. Belli dil becerileri daha az önemlidir. 

Kitaplar hazır olduğu için, hızlı okumak ve iyi notlar almak önemlidir ama ezber ve eleştirel 

olmayan  ‘papağanlık’ daha az önemlidir (hatta bu duruma daha az şüpheyle yaklaşılır). Daha 

çok dilsel ve mantıksal becerilerin bileşimine önem verilir, bireylerden soyutlamalar 

yapmaları, sentezlere gitmeleri, okudukları metinleri eleştirmeleri, dönemin çağdaş 

bilgileriyle yeni tartışmalar açmaları ve konumlar geliştirmeleri beklenir. Bilgisayarların ve 

başka çağdaş teknolojilerin yükselişiyle birlikte, sözcüğün kendisinin bile önemi azalmıştır: 

Birey, artık işinin büyük bölümünü mantıksal ve sayısal sembolleri kullanarak yürütebilir. 

Geleneksel okullar uzamsal ve bedensel zekâların ‘doğrudan metotları’nın yerine dil 

becerisine büyük önem vermişlerdir, insan ilişkileri alanındaki öğelerin büyük bölümünü 

korumuşlardır. Modern okullarsa mantıksal-matematiksel zekâya, dil zekâsının kimi yönlerine 

ve içe dönük kişisel zekâya önem verirler. Diğer entelektüel becerilerse çoğunlukla okul 

sonrasında bırakılır ya da dikkate alınmaları halinde yaratıcı çalışmalar başlığı altında teşvik 

                                                
112 Gardner, a.g.e., 500-501 
113 Gardner, a.g.e., 501 
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edilir. Sadece geleneksel okulların bulunduğu toplumlarda yaşayan bireylerin, bilgisayar 

merkezli bir eğitim sistemine hızlı geçiş yapmaları beklenirse, ciddi sıkıntılar yaşamaları son 

derece olağandır.114 

Burada çarpıcı olan öğrencinin, içinde yaşadığı kültürün diğer üyeleriyle pek az 

etkileşimde bulunarak kendi başına kat ettiği yoldur. Bir el kitabından ya da kısa süreli bir 

kurstan edinebilecek bir programlama bilgisine sahip olan öğrencimiz, istediği zaman 

bilgisayarının başına oturup, istediği yazılımı satın alıp, isteklerini ve beklentilerini 

karşılayacak çalışmaları üretmekte serbesttir.115 

Modern seküler okulların bulunduğu hemen her toplumun, bir biçimde geleneksel 

eğitim formunu korumaya çalıştığını da eklemek gerek. Bir toplumda okul sonrası dini eğitim 

ya da ‘Pazar okulu’ yaygın olabilir. İnsanların seküler okullardaki eğitimlerine ek olarak 

devam ettikleri, Museviliğin ya da İslam’ın öğretildiği özel okullar vardır. Elbette ki 

geleneksel ve modern seküler okullar arasında da farklılıklar vardır. Genel çerçeve içinde 

geleneksel okulu bünyesinde barındıran bir toplum, formel eğitimden yoksun bir toplumla, 

modern seküler okulların baskın olduğu bir toplum arasında köprü oluşturuyormuş gibi 

düşünebilir.116   

Gardner’in Kur’an eğitimini geleneksel okul yapısı içerisinde ele alması ve daha çok 

ezberden ibaret görmesi din eğitimi açısından çok daraltıcı olmuştur. Kur’an eğitiminde ezber 

her ne kadar başlangıcı ve temel yapıyı ifade etsede -ezbersiz Kur’an eğitimi olmasa da- 

Kur’an eğitimi sırf bundan ibaret değildir. Kur’an eğitimi günümüzde seküler okul anlayışına 

da uygun olacak şekilde geliştirilmektedir. Kur’an’ın anlamı, yorumu, içeriği üzerinde fazlaca 

durulmaktadır. Din eğitimi temelde Kur’an eğitimi olmak üzere doğru bir şekilde verilmeye 

çalışılmaktadır. Önemli olan da Kur’an’ın bizlere neler söylediğini idrak etmektir. Asla kuru 

kuruya ezber yapmak değildir. Zaten bundan dolayı din eğitimi alanında kullanılmaya 

başlanılan bir çok yöntemden bizler de çoklu zekâyı seçtik. 

Gardner, Kur’an eğitimi hakkında genel tespitlerde bulunmuş olsa da kendisinin de 

ifade ettiği gibi ülkelere göre farklı eğitimler olabilmektedir.  Türkiye’de de Kur’an eğitimini 

büyük ölçüde üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemlerde şahit olduğumuz kadarıyla 

kendini eğitim sistemindeki gelişim ve değişimlere göre yenilemektedir. Ve en güzel şekilde 

din eğitiminin yapılması için azami ölçüde çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda Yaz Kur’an 

Kurslarında iki üç yıldır uygulamada olan kur sistemiyle hem öğrencinin hem de öğreticinin 

                                                
114 Gardner, a.g.e., 502 
115 Gardner, a.g.e., 503 
116 Gardner, a.g.e., 504 , 507 - 508 
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verimliliği artırılmaya çalışılmaktadır. Kur sisteminin daha etkili ve zevkli hale gelmesi de 

derse katılan renkliliğe, etkinliklere, faaliyetlere bağlıdır. Bizlerde bunun için bu 

bölümümüzde zengin ve farklı etkinliklere yer vermeye çalıştık. Bunu yaparken de yaz 

dönemindeki öğrencilerimizden aldığımız katılımı göz önünde bulundurduk. Özellikle onların 

etkilendiği, büyük bir zevk aldığı, kolay öğrendiklerini gördüğümüz etkinliklere yer vermeye 

çalıştık. Mesela derse giriş yaptıktan sonra dersi slaytlar eşliğinde işlemek onların hem görsel, 

hem sözel, hem ritmik hem de benzer ilgi alanlarına hitap ettiğini gördük (slaytın içeriğine 

göre farklı zekâ alanları da olabilmektedir). Slaytlarda, konu daha öz olacak şekilde 

hazırlandığından öğrencilerin konuyu zihinlerinde toparlamaları kolaylaşmakta, görsel 

öğelere de alışkın olduklarından dolayı genel olarak öğrenciler slaytları daha etkileyici 

bulmaktadır. Konuyu resimlerle yazılarla müzikle bütünleştirdiklerinden öğrenmeleri 

kolaylaşmaktadır. Tabi ki bunun tek başına yeterli olduğunu düşünmemekteyiz. Devamında 

hazırlamış olduğumuz asetatlar belli konuları bir bütün olarak görmelerini sağlamaktadır. 

Özellikle kavram haritaları bu hususta çok ayrı bir yere sahiptir. Öğrencileri birebir 

yapacakları etkinliklerle eğitim sürecine katmadıkça ne yapsak yeterli olmayacağını 

düşündüğümüzden ve bunu da bizzat gördüğümüzden dolayı öğrencilerin doldurabileceği 

gerek çalışma kağıtı gerek bulmaca gerek hazırladığımız değişik türdeki etkinliklere bolca yer 

vermeye çalıştık. Böylelikle öğrenciler kendilerini ifade etme imkanı bulur, kendi bilgilerini, 

doğru ve yanlışlarını görür, becerilerini kullanabilir, öğrenmelerini kontrol edebilirler. Hatta 

bazen konuyu anlatmaya gerek bile kalmadan yaptırdığımız bir etkinlik yeterli olmaktadır. 

Öğrencilerin zaten önceden sahip oldukları ön bilgiler işlerini kolaylaştırmaktadır. Bizlerde 

belki de aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıp onları sıkmaktan kurtulmuş olmaktayız. Böylelikle 

farklı etkinliklerle de vermek istediğimiz şeyleri vermiş oluruz. Önemli olan öğrencilere 

bilgiyi hangi yöntemle olursa olsun kalıcı ve etkili bir şekilde vermektir. Onların zihin, duygu, 

ruh dünyaların hitap edebilmektir. Ünite sonunda yer verdiğimiz bilgi posterleriyle amacımız 

öğrencilerin öğrendiklerini kontrol etmeleri, eksiklerini tespit etmelerini sağlamaktır. Bir 

bütünlük içerisinde vermeye çalıştığımız inanç, ibadet, ahlak, siyer ünitelerine dair çoklu zekâ 

etkinlikleriyle öğrencilerimizin hem ilgi alanlarına hitap etmeye hem de yaşayarak 

öğrenmelerini sağlamaya çalıştık.  
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ALLAH’A İNANIYORUM ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ Hz. İbrahim’in kıssasının okunması 
☺ Konuyla ilgili hikâyelerin okunması 
☺ Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’in 

anlamlarının öğrenilmesi 
☺ Konuyla ilgili ayet meallerinin 

öğrenilmesi 
☺ İhlas Suresi’nin anlamıyla okunması 
☺ Film raporu hazırlanması 
☺ ‘Allah’ım Beni’ isimli çalışma kâğıdının 

hazırlanması 
☺ Allah’a iman eden kimsenin hallerini 

gösteren ‘Evet mi, Hayır 
mı?’kutucuklarının doldurulması 

☺ ‘O’ndan adıyla istemek’ konulu dua 
çalışmasının yapılması 

☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 
☺ ‘Her Yerde’ adlı çalısmanın yapılması 
☺ Asetat kullanılması 
☺ Belgesel izlenmesi 
☺ Slaytlar hazırlanması 
☺ Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’in 

renkli kalemlerle yazılması 
☺ ‘Allah’a gitmezsen’ adlı hikâyenin slayt 

eşliğinde izlenmesi 
☺ ‘Rabbimizin ismi’ adlı panoların 

hazırlanması, afiş çalışması yapılması 
☺ Esmaü’l hüsnayla ilgili videoların 

izletilmesi 

Matematiksel-Mantıksal 
☺ ‘Birden fazla tanrı olsaydı ne olurdu’ 

konulu beyin fırtınasının yapılması 
☺ ‘Allah hiçbir şeye benzemez’ konulu 

beyin fırtınası yapılması 
☺ ‘Üç aşamalı’ İhlas Suresi çalışması 

yapılması 
☺ ‘İlk üç harf’ konulu Esma-ül Hüsna 

çalışmasının yapılması 
☺ Zatî ve Subutî sıfatlarla ilgili yol 

haritalarının bulunması-eşleştirilmesi- 
☺ Zatî ve Subutî sıfatlarla ilgili ‘Kelime 

Bulmaca’ çalışmasının yapılması 

Sosyal 
☺ Sınıfta oluşturulan grupların evrendeki 

düzene ait örnekler bulmaları 
☺ Gruplar halinde ‘Sıfat ve Anlamı’ 

çalışması yapılması 

Kinestetik 
☺ Evrendeki düzeni gösteren drama 

çalışması yapılması 
 
 

Kişisel 
☺ “Allah’ın beni her an görüyor ve duyuyor 

olması bana neler hissettiriyor?” konulu 
paylaşımın yapılması 

☺ “Allah’a iman eden kimse neler yapar, 
neler yapmaz” konulu çalışmanın 
yapılması 

☺ “İhlas Suresi sizde nasıl bir Allah inancı 
oluşturur” konulu yazı çalışması 
yapılması 

Müziksel/Ritmik 
☺ ‘Sordum Sarı Çiçeğe’ ilahisinin 

öğrenilmesi 
☺ Esmaü’l Hüsna’nın fon müziği eşliğinde 

dinlenmesi 

Doğa 
☺ Evrendeki düzen hakkında konuşulması 
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ASETAT NO 1 

 
   
     ALLAH’A İMAN 

 
Allah’ın Varlığına ve 
Birliğine İnanmanın 

Önemi 
 

 
 
  Allah Vardır ve Birdir 

 
 
 
   Allah’ın Güzel İsimleri 

 
Kur’an’da Allah’ın 

Sıfatları 

Zatî 
Sıfatlar 

Subutî 
Sıfatlar 
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ASETAT NO 2 
 
 

“ŞÜPHESİZ ALLAH GÖKLERİN VE YERİN GİZLİLİKLERİNİ BİLİR. ALLAH 
YAPTIKLARINIZI GÖRENDİR.” 

                                                                                                                          (HUCURAT/18) 

 

           
 

 
“ANDOLSUN İNSANI BİZ YARATTIK VE NEFSİNİN KENDİNE 

FISILDADIKLARINI BİLİRİZ VE BİZ ONA ŞAH DAMARINDAN DAHA YAKINIZ.” 
                                                                                                                                      (KAF/16) 

 

           
 

 
“GECENİN VE GÜNDÜZÜN DEĞİŞMESİNDE, ALLAH’IN GÖKTEN İNDİRMİŞ 
OLDUĞU RIZIKTA VE ÖLÜMDEN SONRA YERİ ONUNLA DİRİLTMESİNDE 
RÜZGÂRLARI DEĞİŞİK YÖNLERDEN ESTİRMESİNDE AKLINI KULLANAN 

TOPLUM İÇİN DERSLER VARDIR.” 
                                                                                                                                  (CASİYE/5) 

 

         
 

 
“EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’INDIR. O’NA GÜZEL İSİMLERİYLE DUA EDİN VE 

O’NUN İSİMLERİ HAKKINDA GERÇEĞİ ÇARPITANLARI BIRAKIN.” 
                                                                                                                                   (ARAF/80) 

 

         
 
 
“YERYÜZÜNDE BULUNAN HERŞEY FANİDİR (YOK OLACAKTIR) ANCAK YÜCE 

VE CÖMERT OLAN RABBİNİN VARLIĞI BAKİDİR.” 
                                                                                                                      (RAHMAN/26-27) 
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SUNU 2 

 

 
 
 

              Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü    

içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk.
117 

 

ALLAHALLAH’’ININ
BENZERBENZERİİ YOKTURYOKTUR

�� AyAyşşe, her ake, her akşşam babasam babasıına o gna o güün okulda neler oldun okulda neler olduğğunu unu 
anlatanlatıırdrdıı. Bu konu. Bu konuşşmalarmalarıın birisinde babasn birisinde babasıına; na; ““BabacBabacığıığım, m, 
bugbugüün n ööğğretmenimiz Ferhat ile Serhatretmenimiz Ferhat ile Serhat’’ıı yine karyine karışışttıırdrdıı. . 
Birbirlerine o kadar benziyorlar ki hepimiz onlarBirbirlerine o kadar benziyorlar ki hepimiz onlarıı karkarışışttıırrııyoruz.yoruz.””
dedi. Babasdedi. Babasıı, , ““AslAslıında her insan birbirine az nda her insan birbirine az ççok benzer; ama ok benzer; ama 
ikizlerde bu benzerlik daha fazla oluyor. Allah, ikizleri bikizlerde bu benzerlik daha fazla oluyor. Allah, ikizleri bööyle yle 
yaratmyaratmışış”” karkarşışıllığıığınnıı verince Ayverince Ayşşe; e; ““Acaba AllahAcaba Allah’’ıın da benzeri n da benzeri 
var mvar mıı??”” diye sordu. Babasdiye sordu. Babasıı; ; ““HayHayıır kr kıızzıım, Allahm, Allah’’ıın benzeri n benzeri 
yoktur. O, hiyoktur. O, hiççbir bir şşeye benzemez. eye benzemez. ÇüÇünknküü Allah birdir.Allah birdir.”” dedi. dedi. 
AyAyşşe, e, ““AllahAllah’’ıın bir oldun bir olduğğunu nasunu nasııl anll anlııyoruz?yoruz?”” diye ikinci bir soru diye ikinci bir soru 
sordu. Babassordu. Babasıı; ; ““EEğğer birden fazla tanrer birden fazla tanrıı bulunsaydbulunsaydıı aralararalarıında nda 
anlaanlaşşmazlmazlıık k ççııkardkardıı. Biri ya. Biri yağğmur yamur yağğddıırmak isterken dirmak isterken diğğeri kar eri kar 
yayağğddıırmak isteyebilirdi. O zaman da evrendeki drmak isteyebilirdi. O zaman da evrendeki düüzen bozulur, zen bozulur, 
her her şşey altey altüüst olurdu.st olurdu.”” yanyanııttıınnıı verdi. verdi. 

Sare SOYER HARMANCISare SOYER HARMANCI

 
 

                                                
117 http://www.dindersisunulari.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=73, 
    25.07.07, 14:04 
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Öyküye göre Ayşe’nin babası

Allah’ın bir ve tek olduğunu nasıl 
açıklıyor?

Lütfen siz de niçin Allah’ın bir tane 
olması gerektiği konusunda görüşlerinizi 
söyleyiniz.

 

Allah bizim bildiAllah bizim bildiğğimiz hiimiz hiççbir bir 
varlvarlığığa benzemez a benzemez çüçünknküü; ; 
AllahAllah’’ıın benzeri yoktur.n benzeri yoktur.

 
Evrende her Evrende her şşeyin bir eyin bir 

benzeri bulunur ama Allah benzeri bulunur ama Allah 
birdir, ebirdir, eşşi ve benzeri yoktur. i ve benzeri yoktur. 

 

Evrendeki dEvrendeki düüzen bize zen bize 
Allah'Allah'’’n en eşşinin ve benzerinin inin ve benzerinin 

olmadolmadığıığınnıı ggöösterir. sterir. 

 

Bu durum, Bu durum, Kur'anKur'anıı
KerimKerim’’de de şşööyle anlatyle anlatııllıır: r: 

““EEğğer yerde ve er yerde ve 
ggöökte Allahkte Allah’’tan tan 
babaşşka tanrka tanrıılar lar 

bulunsaydbulunsaydıı, yerin ve , yerin ve 
ggööğğüün dn düüzeni zeni 

kesinlikle bozulup kesinlikle bozulup 
gitmigitmişşti.ti.””

(Enbiyâ suresi, 22. ayet)(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

 

““Allah, Allah, ççocuk edinmemiocuk edinmemişştir. tir. 
Onunla beraber hiOnunla beraber hiççbir tanrbir tanrıı da da 
yoktur. Aksi takdirde her tanryoktur. Aksi takdirde her tanrıı

kendi yarattkendi yarattığıığınnıı ggöözetir ve zetir ve 
tanrtanrıılardan biri mutlaka dilardan biri mutlaka diğğerine erine 

üüststüün gelirdi. Allah, onlarn gelirdi. Allah, onlarıın n 
yakyakışışttıırdrdııklarklarıından uzaktndan uzaktıır...r...””

((MMü’ü’minminûûn Suresi, 91. ayet)n Suresi, 91. ayet)
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AllahAllah’’ıın benzeri olmadn benzeri olmadığıığı
gibi egibi eşşi ve i ve ççocuocuğğu da yoktur. u da yoktur. 

““Allah, gAllah, gööklerin ve yerin  klerin ve yerin  
yaratyaratııccııssııddıır. Allahr. Allah’’ıın en eşşi olmadi olmadığıığı
hâlde nashâlde nasııl l ççocuocuğğu olabilir? Her u olabilir? Her 
şşeyi Allah yaratmeyi Allah yaratmışışttıır ve her r ve her şşeyi eyi 

hakkhakkııyla bilen odur.yla bilen odur.””

(En(En’’âm suresi, 101. ayet)âm suresi, 101. ayet)

 

Allah, eAllah, eşşinin ve benzerinin olmadinin ve benzerinin olmadığıığınnıı
anlattanlattığıığı bir ayette insanlardan bir ayette insanlardan 

istediklerini istediklerini şşööyle syle sııralar:ralar:

““Allah gAllah gööklerin, yerin ve ikisi klerin, yerin ve ikisi 
arasarasıındakilerin Rabbidir. ndakilerin Rabbidir. ÖÖyleyse yleyse 
yalnyalnıızca Allahzca Allah’’a kulluk et ve ona a kulluk et ve ona 

kullukta devamlkullukta devamlıı ol. Hiol. Hiçç, ad, adıı
AllahAllah’’la beraber anla beraber anıılmaya delmaya değğer er 
bir babir başşkaskasıınnıı tantanııyor musun?yor musun?””

(Meryem suresi, 65)(Meryem suresi, 65)

 

Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı, 
evrende neler olurdu?

 

ALLAH HER ALLAH HER ŞŞEYEYİİ
İŞİİŞİTTİİR, BR, BİİLLİİR VE R VE 

GGÖÖRRÜÜR.R.

    

    

ÖÖykyküüye gye gööre insan her re insan her 
şşeyi ieyi işşitebilir mi? Niitebilir mi? Niççin?in?

 

““...Rabb...Rabb’’im, yerde ve gim, yerde ve göökte  kte  
ssööylenmiylenmişş her sher söözzüü bilir. Allah her bilir. Allah her 

şşeyi ieyi işşiten ve her iten ve her şşeyin asleyin aslıınnıı
bilendir.bilendir.””

(Enbiyâ suresi, 4. ayet)(Enbiyâ suresi, 4. ayet)
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Allah’ın her şeyi işitmesi 
davranışlarımızı nasıl 

etkiler? Tartışınız.

 

BİLİRSİN

Gökte uçan kuşları,

Gördüğümüz düşleri,

Yaptığımız işleri,

Bilirsin, yüce Rabbim.

Göğü, denizi, dağı,

Yere düşen yaprağı,

Olmuşu, olacağı

Bilirsin, yüce Rabbim.

M. Yaşar KANDEMİR

(Allah’a İnanıyorum, s. 30)

 

Allah her Allah her şşeyi ieyi işşittiittiğği gibi i gibi 
her her şşeyi de bilir.eyi de bilir.

Bizim bilgimiz 
sınırlıdır. 

Okuduğumuz, 
gördüğümüz, 

duyduğumuz şeyleri 
biliriz. 

AllahAllah’’ıın bilgisi ise sn bilgisi ise sıınnıırsrsıızdzdıır. r. 
O, her O, her şşeyi bilir.eyi bilir.

 

“Allah, göklerde ve yerde
olanları bilir. 

Gizlediklerinizi ve açığa 
vurduklarınızı da bilir. 
Allah, kalplerde olanı

bilendir.”

(Teğâbün suresi, 4. ayet)

“...Allah karada ve denizde 
ne varsa bilir; onun bilgisi 
dışında bir yaprak bile 

düşmez. O, yerin karanlıkları
içindeki bir tek taneyi de 

bilir...”

(En’âm suresi, 59. ayet)
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Her Her şşeyi ieyi işşiten ve bilen Allah, iten ve bilen Allah, 
aynaynıı zamanda her zamanda her şşeyi geyi göörrüür.r.

““ŞŞüüphesiz Allah, phesiz Allah, 
yaptyaptııklarklarıınnıızzıı

eksiksiz geksiksiz göörrüür.r.””

(Bakara suresi, 110. ayet)(Bakara suresi, 110. ayet)

 

ALLAH GALLAH GÖÖRRÜÜRR

Allah gAllah göörrüür karanlr karanlııkta, kta, İşİşitir en kitir en küçüüçük sk söözzüü..
KKıımmııldayan her bir ldayan her bir şşeyi. eyi. Bilir kalpten geBilir kalpten geççenleri.enleri.
O yarattO yarattıı gecelerde, gecelerde, DoDoğğru yola ru yola ççaağığırrııyor,yor,
IIşışıldayan ay dedeyi. ldayan ay dedeyi. EEğğri yolu seri yolu seççenleri.enleri.

O yarattO yarattıı ddüünyamnyamıızzıı, , KKööttüüleri cehenneme,leri cehenneme,
UUççan kuan kuşşu, akan suyu. u, akan suyu. İİyileri cennete kor.yileri cennete kor.
O her zaman gO her zaman göörrüür seni; r seni; İİnsanlarnsanlarıı ççok severim,ok severim,
Oyna, oku, gez ve uyu. Oyna, oku, gez ve uyu. Beni severlerse diyor.Beni severlerse diyor.

Ahmet EFEAhmet EFE
((Sevgi Sevgi ÇÇiiççeeğği i ––ÇÇocuk ocuk ŞŞiirleriiirleri--, s. 11), s. 11)  

                  

1. Yukarıdaki şiirde neler 
anlatılıyor?

2. Allah’ın her şeyi görmesi 
davranışlarımızı nasıl etkiler? 

Tartışınız.
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Konu 1: Allah Vardır ve Birdir 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Matematiksel, Kişisel, 

Sözel, Görsel, Ritmik, Kinestetik 
 
 
Etkinlik 1:  ÜÇ AŞAMALI 
 

� Kur’an-ı Kerim’de bir sure Allah’ın varlığından ve birliğinden bahsetmektedir. 
Aşağıdaki kelimeleri kutulara doğru yerleştirerek önce suremizi bulalım mı? 

                                      
 
 
 

 
� Şimdi de suremizde nasıl bir Allah inancı anlatıldığını ayetleri manaları ile 

eşleştirerek bulalım mı? 
 
Allahussamed                                    Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir. 
Kul huvellahu ehad                          Her şey O’na muhtaçtır.O hiçbir şeye muhtaç değildir. 
Velem yekullehu küfüven ehad       O, Allah’tır; birdir, tektir.      
Lem yelid ve lem yuled                     Doğmamış ve doğurmamıştır. 
 

� Bu sure bizde nasıl bir Allah inancı oluşturdu? Yazalım, tartışalım. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Etkinlik 2:  SUREYİ KAVRAMA 
                                           

				 Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu 

				 Hiçbir şeyin O’na denk ve benzer olmadığı 
				 Bütün evreni yaratmış olduğu 

				 Samed olduğu 
				 Allah’ın peygamberler göndermiş olduğu 

				 Doğurmamış ve doğmamış olduğu 
				 Gaybı ancak Allah’ın bildiği 

				 Bir ve tek olduğu 
				 En güzel isimlerin O’na ait olduğu 

         

  

Yüce Rabbimizi kısa 
ve öz bir şekilde bizlere 

anlatan İhlas 
Suresinde yandaki 
bilgilerin hangileri 

verilmektedir? Uygun 
ifadelerin başındaki 

kutucuğu işaretleyelim. 
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Etkinlik 3:  HER YERDE 

 
� Zamandan ve mekândan münezzeh Rabbimizi nerede iken anıyoruz? O her an 

bize şah damarımızdan yakınken, Zatının nerede olduğunu düşünüyoruz?   

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 4:  DRAMA ÇALIŞMASI 
 

                                                                                                
 
 
 

 

 
 
 
 

Evrendeki düzeni gösteren drama çalışması 
hazırlanması ve öğrenciler tarafından sunulması. 

ALLAH-c.c.- 
NEREDE 

EVDE 

ÇARŞIDA 

HASTANEDE 
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Konu 2: Allah Varlığına ve Birliğine İnanmanın Önemi 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Kişisel, Görsel, Ritmik 

 

 
Etkinlik 1:  NELER YAPAR, NELER YAPMAZ? 
 

� Allah’a iman eden kimse sizce neler yapar, neler yapmaz yazalım mı? 
                                      
                      YAPAR                                                   YAPMAZ 
         ……………………..                       …………………….. 
 
 
        ……………………..                       …………………….. 
        ……………………..                       ……………………..     

 
 

Etkinlik 2:  EVET Mİ? HAYIR MI? 

� Allah’a iman eden kimsenin hallerini evet-hayır kutularına işaretleyelim mi? 
                                                                                                                           EVET  HAYIR 
  
� Allah’ı sever ve O’nun sevgisini kazandıran davranışlar sergiler.      
� Kendini korku, endişe içinde hisseder.         
� İç dünyasıyla, toplumla ve çevresiyle tutarlı ve düzenli bir ilişki geliştirir. 
� Allah’ın affına güvenip istediği günahı işler. 
� Zor anlarında Allah’a isyan eder. 
� Kudret ve kuvvetin Allah’a ait olduğunu bilir. Her zaman işini yapar, 
      ardından Rabbine tevekkül eder. 
� İnsanlar yanında dürüst, erdemli davranır; yalnız kalınca istediği günahı 
       işler. 
� Yaratılış amacını, nereden geldiğin, nereye gideceğini bilir ve kendini 
      güvende hisseder. 
� Allah’ın bütün duaları işittiğini bilir ve Allah’a her durumda dua eder. 
� Allah’tan başka fayda ve zarar verecek kimselerin olduğunu bilir. 
� Başarı için Allah’ın hoşuna gitmeyecek yollara başvurur. 
� Allah’ın tüm güzel isim ve niteliklerini bir kul olarak kendine rehber edinir  
      ve bu güzel niteliklerin gereğiyle donanarak olgun bir insan olmaya çalışır.  

� Allah’a iman eden insan sizce nasıl bir insan olur? Tasvir edelim mi? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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118 Recai Doğan, Cemal Tosun, 4. ve 5.Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Ankara 2002, s.347 

 
Etkinlik 3: ÖRNEK HİKÂYELER118 

 


 Aşağıdaki zengin tüccarla bir adamın hikâyesini okuyalım ve adamın ne 
demek istediğini bulalım.  

 

 
                                                                                                                                                   
  

Zengin bir tüccar yanında çalıştırmak üzere beş 
kişiyi çağırmış ve imtihan etmek istemiş.  Onlara 
“Size birer kese altın veriyorum. Onları kimsenin 

görmediği bir yere saklayın. Eğer bunu 
başarabilirseniz bu altınlar sizin olacak ve sizi işe 

alacağım.” demiş. Bu beş kişi farklı yerlere 
dağılmışlar. Ellerindeki altınları hiç kimsenin 

görmediğini düşündükleri bir yerlere 
saklamışlar. Sonunda bu beş kişiden dördü 

başardıklarını düşünerek heyecanla tüccarın 
yanına gelmiş. Beşinci kişi ise sesini çıkarmamış. 
Tüccar ona sormuş: “Sen altınları saklayamadın 

mı?” Adam da: “Ben altınları hiç kimsenin 
görmeyeceği bir yer bulamadığım için 

saklayamadım.” demiş.  
 

            YORUM: 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

5.KİŞİ 



 88 

HİKAYELERDEN BİRİ DAHA 119 

 
                                                                                                            
 
 

                                                
119  http://www.dindersisunulari.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=96 , 
    09.08.2007 12:20 

ALLAH’A GİTMEZSEN 

Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal traşı olmak 
için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir 

sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuştular. 
Birden Allah ile ilgili konu açıldı. Berber: “Bak adamım, 
ben senin dediğin gibi Allah’ın varlığına inanmıyorum.” 
dedi.  Adam: “Peki, neden böyle diyorsun?” diye sordu. 

Berber: “Bunu açıklamak çok kolaydır. Bunu görmek için 
dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin, eğer Allah 

var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur 
muydu? Allah olsaydı, kimse acı çektirmez, birbirini 

üzmezdi. Allah olsaydı bunların olmasına izin vereceğini 
sanmıyorum…” 

Adam bir an durdu ve düşündü ama gereksiz bir 
tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber 

işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. 
Tam o anda caddede uzun saçlı ve sakallı bir adam gördü. 

Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki traş 
olmayalı uzun süre geçmişti. 

Adam berberin dükkanına geri döndü ve: “Biliyor musun, 
bence berber diye bir şey yok!” dedi. 

Berber: “Bu nasıl olabilir ki ben buradayım ve berberim.” 
dedi. Adam:  

“Hayır, berber diye bir şey yok. Eğer olsaydı caddede 
yürüyen uzun saçlı ve sakallı adamlar olmazdı.” dedi. 

Berber: “Hmmm… Berber diye bir şey var ama o adamlar 
bana gelmiyorsa ben ne yapabilirim ki?” dedi. 

Adam: “Kesinlikle doğru! Püf noktası bu! Allah var ama 
insanlar O’na gitmiyorsa, bu gitmeyenlerin tercihi. İşte,  

dünyada bu kadar çok acı ve keder olmasının 
 nedeni!” dedi. 
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Etkinlik 5:  ALLAH BENİ HER AN GÖRÜYOR 
 

� “Allah’ın sizi her an görüyor ve duyuyor olması nasıl bir duygu, kendinizi 
nasıl hissediyorsunuz?” Ne dersiniz? 

 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EV  

 
Etkinlik 4: İLAHİ SÖYLEYELİM120 

 
                                                                                                                            

 
 
 
                                                
120 Sevgi Gökdemir, Ayvaz Gökdemir, Yunus Emre Güldeste, Ankara 1993, s.209-210 

SORDUM SARIÇİÇEĞE  
 

Sordum sarı çiçeğe:                         Sordum sarı çiçeğe:            
Annen, baban var mıdır?                Sen kimin ümmetisin?           
Çiçek eydür derviş baba,                Çiçek eydur derviş baba,       
Annem, babam topraktır.               Muhammed ümmetiyim.       
 

Sordum sarı çiçeğe: 
Sen beni bilir misin? 

Çiçek eydur derviş baba, 
Sen Yunus değil misin? 

 
(NAKARAT) 
Hak lâ ilahe illallah, 
Allah, lâ ilahe illallah. 
 

           YUNUS EMRE 
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SUNU 3 
 
 
  
              Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü       
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yermeyi faydalı bulduk. 121 
 

 
 

ALLAH'IN  

SIFATLARI

 
 
 
 

Yüce Rabbımız Kur’an-ı
Keriminde kendisini  daha  

iyi tanıyabilmemiz  için  bir  
takım  sıfatlarla  

nitelendiğini bize  haber  
vermiştir.

Bu sBu sBu sBu sııııfatlarfatlarfatlarfatlarıııı daha  iyi  daha  iyi  daha  iyi  daha  iyi  
dedededeğğğğerlendirebilmek  erlendirebilmek  erlendirebilmek  erlendirebilmek  
iiiiççççin  in  in  in  iki  kiki  kiki  kiki  kııııssssıııımda ele  mda ele  mda ele  mda ele  

almamalmamalmamalmamıııız  gerekirz  gerekirz  gerekirz  gerekir....

 

                                                
121http://www.varolmak.com/component/option,com_docman/task,cat_view/Itemid,46/gid,44/dir,DESC/order,da    
te/limit,10/limitstart,50/28,  10.07, 13:00 
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Bu  sıfatlar  yalnızca  
Allah’a  mahsus olan,  
başka  varlıklarda  

bulunmayan sıfatlardır.
Bunları şöyle   
sıralayabiliriz:

1111----VVVVüüüüccccûûûûdddd::::
AllahAllahAllahAllah’’’’ıııın  var  olmasn  var  olmasn  var  olmasn  var  olmasıııı demektir.  demektir.  demektir.  demektir.  
Onun  varlOnun  varlOnun  varlOnun  varlığıığıığıığı kendindendir. kendindendir. kendindendir. kendindendir. 

DiDiDiDiğğğğer  varler  varler  varler  varlııııklar  gibi  kendisini  klar  gibi  kendisini  klar  gibi  kendisini  klar  gibi  kendisini  
var edecek  bir  bavar edecek  bir  bavar edecek  bir  bavar edecek  bir  başşşşkaskaskaskasıııına  na  na  na  

ihtiyacihtiyacihtiyacihtiyacıııı yoktur.yoktur.yoktur.yoktur.

 
 

AllahAllahAllahAllah’’’’ıııın  varln  varln  varln  varlığıığıığıığı
her  her  her  her  şşşşeyden  eyden  eyden  eyden  ööööncedir. ncedir. ncedir. ncedir. 

Her   Her   Her   Her   şşşşeyin   var  eyin   var  eyin   var  eyin   var  
olabilmesi,  onun olabilmesi,  onun olabilmesi,  onun olabilmesi,  onun 

varlvarlvarlvarlığıığıığıığına   na   na   na   babababağğğğllllııııddddıııır.r.r.r.
Onun  yok  olduOnun  yok  olduOnun  yok  olduOnun  yok  olduğğğğu hiu hiu hiu hiçççç
bir  an  dbir  an  dbir  an  dbir  an  düüüüşşşşüüüünnnnüüüülemez.lemez.lemez.lemez.

2222---- KKKKııııdem:dem:dem:dem:
AllahAllahAllahAllah’’’’ ıııın  varln  varln  varln  varlığıığıığıığınnnnıııın  ezeln  ezeln  ezeln  ezelîîîî
olmasolmasolmasolmasıııı,  ba,  ba,  ba,  başşşşlanglanglanglangııııccccıııınnnnıııın,   n,   n,   n,   
ööööncesinin olmamasncesinin olmamasncesinin olmamasncesinin olmamasıııı

demektir.demektir.demektir.demektir.

Hiç bir  şey   yok  iken,  
bu  evren yaratılmadan  
önce  de  O  vardı. 
Allah’ın  varlığı şu  
tarihlerde başlamıştır  
demek  asla  doğru  

olmaz.

33-- BekâBekâBekâBekâBekâBekâBekâBekâ::
AllahAllah’’ ıın   sonsuza  den   sonsuza  değğin  ebedin  ebedîî

olarak  var  olmasolarak  var  olmasıı demektir. demektir. 

Onun  iOnun  iççin  yokluk   ve   yok  in  yokluk   ve   yok  

olduolduğğu  an  du  an  düüşşüünnüülemez.lemez.

4- Vahdaniyet : 
Allah’ın  bir  ve  tek olması

demektir.  İslamiyet  
Allah’ın tek  oluşu 

(TEVHİD) inancı üzerine  
kurulmuş bir  dindir.

YYüüce  Allah   hem   bace  Allah   hem   başşka  ka  
ilah olmamasilah olmamasıı,  hem  onun  ,  hem  onun  
gibi  gibi  üüststüün  bir varln  bir varlığıığın  n  
olmamasolmamasıı ve  hem  de  ve  hem  de  

yaratabilme   bakyaratabilme   bakıımlarmlarıından   ndan   
tektir.tektir.
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Var  olması ve   varlığını
devam ettirmesi  için  
hiçbir  şeye  muhtaç

değildir.

6 – Muhâlifetün li’l -
Havâdis:

Sonradan  olanlarla  
benzememek demektir.  
Allah  sonradan  var  olan 
varlıkların   hiçbirine   

benzemez.

Biz  Onu  nasıl  düşünürsek  
düşünelim, O  bu  

düşündüklerimizden,  hatır  
ve hayalimizden  geçen   

şeylerin  hepsinden  başkadır  
ve  hiçbirisine benzemez.

 

II.  Allah’ın   
Subûtî Sıfatları

Diğer  varlıklarda  
benzerleri  bulunan,  
fakat  Yüce  Allah’ta  
sınırsız   ve  vasıtasız   

şekilde   bulunan   
sıfatlardır.

1- Hayat:
Allah’ın  diri  ve  canlı
olması demektir.  Onun   

için   ölüm, uyku,   
dalgınlık,   gaflet   gibi   

şeyler asla   düşünülemez;

2- İlim:
Allah’ın  her  şeyi  
bilmesi demektir. 

Evrendeki  hiçbir  şey  
Onun  bilgisinin dışında  

değildir.

Allah’ın  ilmi  her  şeyi  
kuşatmıştır. Onun  ilmi  
ezelîdir,  sınırsızdır,  

hiçbir şey  Onun  ilminin  
dışında  meydana  

gelmez.

3- İrade:
Allah’ın  dilemesi,  istemesi  
demektir. Allah,  dilediği  
gibi  hükmeder, istediğini  
yapar  ve  bunları yerine 
getirmek  için  hiçbir  şeye  

muhtaç değildir.
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4- Kudret:
Allah’ın  gücü olması,  

istediği  her  şeyi  
yapabilmesi  demektir.  
Allah’ın sonsuz,  bitmek,  
tükenmek  bilmeyen 

kudreti  ve  gücü vardır.

Dilerse  bu  evren  

gibi  daha  bir  çok 

evrenler  yaratmağa  

gücü yettiği  gibi, 

yaratıkları bir  anda  
yok  etmeğe  de  gücü

yeter.

Evrene  ve  canlılara   
bakarak  bu gücün  
büyüklüğünü,  

sınırsızlığını, ebediliğini  
daha  iyi kavrarız.

5- Semi :
Allah’ın  her  şeyi  

duyması demektir.  Onun  
işitmesine  hiçbir şekilde  

sınır  ve  kısıtlama  
yoktur.

 
 
 
 

İnsanlar  belli  
şiddetteki  sesleri 
işitebilirler.  İşitmek  
için  bir  takım 

araçlara  sahip  olmak  
gerekir.

Allah’ın  işitmesi  
doğrudan  doğruyadır. Bu  
türlü araçlara, organlara  

ihtiyacı yoktur.

6- Basar Basar Basar Basar :
Yüce  Allah’ın  her  şeyi  

görüp  gözetmesi  
demektir.  Onun 

görmesinden  hiç bir  şey  
uzak  ve  gizli  değildir.

Göremeyeceği  hiçbir  şey  
ve  yer yoktur.  Onun  

görmesine  uzaklık, yakınlık,  
ışık  gibi  yaratıklarla  ilgili 
şeylerin   etkisi  olmaz.
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7- Kelâm:
Yüce  Allah’ın  konuşması
ve  söylemesi  demektir.  

Allah’ın konuşması,  sese  ve  
harflere  ihtiyaç duymadan  

olur.

Bu  sBu  sBu  sBu  sııııfatfatfatfatıııı ile  ile  ile  ile  
peygamberlerine   peygamberlerine   peygamberlerine   peygamberlerine   

emir  ve  yasaklaremir  ve  yasaklaremir  ve  yasaklaremir  ve  yasaklarıııınnnnıııı
bildirmibildirmibildirmibildirmişşşştir.  tir.  tir.  tir.  İşİşİşİşte  te  te  te  

bbbbööööylece  ilâhylece  ilâhylece  ilâhylece  ilâhîîîî
kitaplar  meydana  kitaplar  meydana  kitaplar  meydana  kitaplar  meydana  

gelmigelmigelmigelmişşşştir.tir.tir.tir.

8- Tekvin:
Yüce   Allah’ın   yoktan  

var  edip yaratması
demektir.

cezalandırmak,  affetmek,  
öldürmek, diriltmek  gibi  
bütün  işleri   bu   sıfatının   

sonucudur.
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ASETAT NO  3 
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Konu 3: Kur’an’da Allah’ın Sıfatları 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sosyal, Sözel, Matematiksel 
 
 
Etkinlik 1:  SIFAT VE ANLAMI (DENKLEŞTİRME) 
 

� Aşağıdaki tabloda dikey sütunda yer alan Allah’ın nitelikleri ile yatay sütunda yer 
alan uygun sıfatları birbiriyle eşleştirelim ve kesişen karelere çarpı işareti koyalım 
mı? Hadi bakalım, kolay gelsin. 
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Tekvin               

Vücud               

Kelam               

Beka               

Kudret               
Muhalefetün 
lil Havadis 

              

İrade                

Vahdaniyet               

Basar                
Kıyam bi 
nefsihi 

              

Semi                

Hayat                

İlim               

Kıdem                

 

� Şimdi de Zatî ve Subutî sıfatları bulutlara yazalım mı? 
 
ZATÎ                                                SUBUTÎ 
SIFATLAR                                      SIFATLAR 
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Etkinlik 2:  EŞLEŞTİRME 
 

� Okları takip ederek Allah’ın Zatî ve Subutî sıfatlarını manalarıyla eşleştirelim mi? 
 

ZATÎ SIFATLAR 
 

VAHDANİYET                                                                          Hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmamak 
BEKA                                                                                          Yaratılmışlara benzememek 
KIDEM                                                                                        Eşi, benzeri, ortağı olmamak 
VÜCUD                                                                                       Sonu olmamak 
MUHALEFETÜN  
    LİL HAVADİS                                                                          Başlangıcı olmamak 
KIYAM Bİ                                                                                  
    NEFSİHİ                                                                    Var olmak 
 
 
 

SUBUTÎ SIFATLAR 
 

İLİM                                                                                           Diri olması 
BASAR                                                                                       Her şeyi bilmesi 
SEMİ                                                                                          Her şeyi duyması 
HAYAT                                                                                      Dilemesi 
KUDRET                                                                                     Her şeyi görmesi 
İRADE                                                                                       Doğru ve güzel söz söylemesi 
TEKVİN                                                                      Her şeye gücünün yetmesi 
KELAM                                                                                     Dilediğini, dilediğince yaratması 

 

 
 
Etkinlik 3:  SIFAT BONCUKLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLAH’IN 
SIFATLARI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KIDEM 
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Etkinlik 4:  KELİME BULMACA 
 
 
     Aşağıdaki bulmacada Yüce Rabbimizin Zatî ve Subutî toplam 14 sıfatı bulunmaktadır.                              
Yatay, dikey ve çapraz olarak saklı bulunan bu sıfatları bulalım mı? 
 
 
 
 
 
 

c a T c j e a i u ö a f t h e u k d l n h m y 
e a İ u ö j d z s e o t r h a a v j f n g g k 
n o R j i r a d e c y z m o d y r ı u c p o a 
l d R e g d p a d i k u o g j g a g o d n h k 
e ç K i o j g o a g u d r ı g d ı t e k v i n 
u d I u ö j d z s e d n o r j ı d r e g i u ö 
f f Y j f n j f n o r j f h a a v j f n g g k 
t b A i u b n o r j e j e a i u ö j d z s e ö 
o d M u h a l e f e t ü n l i l h a v a d i s 
g n B a i s i u u ö j d z s e d r e ı d r e g 
g a İ j f a j f n g g ş v n o r j d r ı g d ı 
e s N ş p r ö j d z s e a ö p i u ö k e l a m 
n j e u c j d z s e p u h m r e o t r h a a v 
ı o f u ö j d z s e a i d j f n u ö j d z s e 
e ö s j f n b n o r j s a j e a i u ö s k a ş 
u f i i u ö p e ş i u ö n v j f n g e u ı n o 
o n h j f n g g k j f n İ r ö u v ü c u d h ö 
n h i o t r h a a a n o y ı d r e g ö s e j f 
e ç e i o j g o a g j f e u ö j d z s e m s e 
o d r ı g d ı j d z s e t j f n g v j f n g o 
ı d r e g i l i m o t r h a i v s e m i e j f 
e a i u ö j d z s e o t r h a a v j f n g g k 
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ASETAT NO 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESMAÜL HÜSNA 
 

Allah, 
er-Rahmân, er-Rahîm, 

el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, 
el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, 

el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Mua.svir, el-Gaffâr, 
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, 

el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr, 
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, 
eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, 

el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, 
el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, 

el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, 
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, 

 el-Muktedir,el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir,  
el-Bâtın, el-Vâli,el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim,  

el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, 
 el-Câmi', el-Ğaniyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', 

en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, 
el-Vâris, er-Reşîd, 

es-Sabûr 
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Konu 4: Allah’ın Güzel İsimleri 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Görsel, Ritmik 

Kinestetik, İçsel 
 
Etkinlik 1:  ESMA-ÜL HÜSNA VİDEOSU İZLETİLİR 

 

    

 
 

� En güzel isimler Allah’a aittir. Öyleyse bu isimlerle 
yalnız onu çağırın, O’na dua edin (Araf/180) 

 

� Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları 
ezberlerse (iman eder ve ezbere sayarsa) cennete 
girer. (Buhari, Da’avat, 68; Müslim, Zikr, 5) 
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Etkinlik 2:  O’NDAN ADIYLA İSTEMEK 
 

�  “En güzel isimler Allah’a aittir. Öyleyse bu isimlerle yalnız O’nu çağırın. O’na dua 
edin.” (Araf  /71-80) 

 
 

Allah’ım! 
Şüphesi Sen her şeyi hakkıyla bilen Alimsin. 

Her şeyden haberdar olan Habirsin. 
Hakkımızda en hayırlısı olanı ancak Sen bilirsin. 
El-Vekil isminle işlerimizi yoluna koy Ya Rabbi! 

Kullarının her yaptığını gören Eş-Şehid ve El-Basır olan Allah’ım; 
Yaptığımız ibadet ve iyi amelleri Eş-Şekur ism-i şerifinle, 

Günahlarımızı da El-Halim ism-i şerifinle karşıla Ya Rabbi! 
 

� Duayı okudunuz, duayı yapan arkadaşımız Allah’ın isimlerinden bildikleriyle bir 
dilekte bulunuyor. Siz de bir isteğinizi Allah’ın isimleriyle dile getirir misiniz? 

Haydi kalem başına! 
! 

 
                                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Allah’ım, Er-Rahman sıfatınla, bizlere nimet ve bereket ver. 

Allah’ım, Er-Rahim sıfatınla, ahirette bütün inananları ve bizleri 
mükâfatlandır. 

Allah’ım, El-Melik sıfatınla, mü’minlere ve bizlere mülk ver. 
Allah’ım, El-Kuddûs sıfatınla, mü’minleri, ailemi ve beni bütün kötü 

şeylerden uzak tut. 
Allah’ım, Es-Selam sıfatınla, bütün mü’minleri selamete erdir. 

Allah’ım, El-Mü’min sıfatınla, beni ve mü’minleri dinin üzerinde emin 
kıl. 

Allah’ım, El-Müheymin sıfatınla, şeytanın şerrinden bizleri koru. 
Allah’ım, El-Aziz sıfatınla, beni takvalı bir insan haline getir. 

Allah’ım, El- Cebbar sıfatınla, beni ve mü’minleri ilmine mecbur kıl. 
Allah’ım, El-Mütekebbir sıfatınla, bizleri, beni ve ailemi büyük 

âlimlerden eyle.”   
 AMİN 

(Yazan: Zeynep YÜKSEL) 
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Etkinlik 3:  İLK ÜÇ HARF 
 
         Allah’ın 99 ism-i şerifini alfabeye göre sıralayalım mı? İşte size ipucu: ilk 3 harf: 
 
A                 B              C               D              E               F            G              H              K 
All             Bai           Cam           Dar          Evv            Fet          Gaf           Hab           Kab   
Adl            Bak          Ceb                                                              Gan           Had          Kad 
Afü            Bar           Cel                                                              Gaf            Haf           Kah   
Ahi            Bas                                                                                                Haf            Kav 
Ali             Bas                                                                                                Hak           Kay 
Ali             Bat                                                                                                Hak           Keb 
Azi            Bed                                                                                                Hak           Ker 
Azi            Ber                                                                                                 Hal           Kud 
                                                                                                                        Hal 
                                                                                                                        Ham 
                                                                                                                        Has 
                                                                                                                        Hay 
   
  L        M             N              R                S               Ş           T               V           Z 
Lat     Mac           Naf           Rah             Sab            Şeh      Tev             Vac        Zah 
          Mal            Nur          Rah              Sam           Şek                         Vah        Zül 
          Man                            Rak             Sel                                            Val 
          Mec                            Rau             Sem                                           Var 
          Mel                             Reş                                                               Vas 
          Mef                             Rez                                                              Ved 
          Mua                                                                                                 Veh 
          Muğ                                                                                                 Vek 
          Muh                                                                                                 Vel 
          Muh 
          Mui 
          Mui 
          Muk 
          Muk 
          Muk 
          Muk 
          Mus 
          Müb 
          Müc 
          Müh 
          Mü’m 
          Müm 
          Mün 
          Müt 
          Müt 
          Müz 
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Etkinlik 4:  ALLAH’IM BENİ… 122 
 

� Aşağıda Allah’ın isimlerinden bazıları ve bu isimlere uygun dualar verilmektedir. 
Çizgileri takip ederek isimleri uygun boşluklara yazalım mı? 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
122 Alpaslan Durmuş- Hatice Işılak-  Neriman Gökçegöz Karatekin, Yaz Kur’an Kursu Öğretici Kılavuzu,  
Ankara 2006,  s.130 

…….; sonsuz ve yüce 
onur sahibisin, bizi 
onursuz eyleme. …….; her türlü 

tehlikeden korursun, 
bizi korkularımızdan 

kurtar. 

……; her şeyi 
bütün incelikleriyle 

görensin, bize 
inceliği görecek göz 

ver. 

……; gizli-açık her sözü 
işitensin, bizi Sana 
seslenmekten uzaklaştırma. 

…….; Seni sevenleri 
sevginle kuşatansın, bizi 
sevdiklerinin arasına kat. 

…….; yarattıklarına 
yumuşak davranansın, 
bize yumuşak 
davranmayı öğret. 

…….; azamet ve 
büyüklük sahibisin, bizi 
küçük düşürme. 

…….; her şeyden 
haberdar olansın, bizi 
kendimizden habersiz 
eyleme.  

…….; ayrım yapmadan 
merhametini gösterensin, 
bize merhamet göster. 

…….; herkese rızkını 
verensin, soframızı 
nimetsiz bırakma.  

Âlimsin  

Rahmansın 

Halîmsin 

Habîrsin 

Rezzaksın  

Azizsin  
Selamsın 

Rahîmsin 

Basirsin 

…….; her şeyi hakkıyla 
bilensin, bizi cahil 
olmaktan koru. 

Azîmsin  

Semîsin 
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RABBİMİZİN İSMİ PANOSU 

EL-VEDUD(C.C): 
 

Çok seven ve çok 
sevilen. 

İLGİLİ KAVRAMLAR: 
 
Güven, Sevgi, Muhabbet, 

Dostluk, Saygı, Rıza, 
Merhamet 

VEDUD(C.C): 
Allah, sevginin 

kaynağıdır. Varlıklar 
arasında sevginin 

yayılmasını sağlar. O, 
salih kullarını sever. 

Kulları da O’nu hiçbir 
şeyle kıyaslayamayacak 

kadar çok sever. 

ALLAH, 

�Adaletli 
olanları, 

�Tevbe edenleri, 

�Gönlü zengin 
olanları, 

�Sabredenleri, 

�Güzel davranışlı 
olanları, 

�Takva 
sahiplerini, 

�Kendi uğrunda 
çalışanları, 

�Kendisine 
dayanıp 
güvenenleri 
sever. 

ALLAH’IM, 
Sen’den Seni 
sevmeyi, Seni 

sevenleri sevmeyi 
ve Sen’in sevgine 

ulaştıracak 
davranışları 

sevmeyi dilerim. 
ALLAH’IM, 
Sen’in sevgini 

bana, canımdan, 
ailemden ve soğuk 
sudan daha üstün 

kıl… 
 

   Hadi şimdi sıra sizde! Allah’ın isimlerinden biriyle pano hazırlayın! 

Etkinlik 5: PANO HAZIRLAYALIM 
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BİLGİ POSTERİ 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 
 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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PEYGAMBERLERE İMAN ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ ‘Peygamber’ kavramının öğrenilmesi 

☺ Kur’an da adı geçen bazı peygamberlerle ilgili 
ayetlerin okunması 

☺ Bir peygamberi bir kelimeyle anlatma 
çalışmasının yapılması 

☺ ‘Peygamber kimdir’ adlı çalışmanın yapılması 

☺ Yazım ve noktalama yanlışlıkları bulunarak 
peygamberliğin anlatılması 

☺ ‘Peygamber Zincirleri’ adlı çalışmanın yapılması 

☺ Peygamberlerin insanlardan seçilme nedeninin 
sözlü olarak anlatılması 

☺ Peygamberler insanlardan seçilmeseydi konulu 
3dk lık bir sunumun yapılması 

☺ Peygamber kavramının yer aldığı atasözü ve 
deyimlerin araştırılması 

☺ Peygamberlerin sahip olduğu niteliklerin 
sıralanması 

☺ ‘Evet mi, hayır mı ?’ kutucuklarının doldurularak 
peygamberlerin görevlerinin tespit edilmesi 

☺ Boşluk doldurma çalışmasıyla peygamberlerin 
görevlerinin tespit edilmesi 

☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 

☺ Akıl haritası çalışmasının hazırlanması 

☺ Konu anlatımının asetatla desteklenmesi 

☺ Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili filmlerin 
izlenmesi 

☺ Peygamberlerin geliş sırasını gösteren zincir 
haritasının hazırlanması 

☺ Bilgisayar sunularının kullanılması 

Matematiksel-Mantıksal 

☺ ‘Peygamberler olmasaydı neler olurdu’ konulu 
beyin fırtınasının yapılması 

☺ ‘Peygamberler başka varlıklardan seçilmiş olsaydı 
neler olurdu?’ konulu beyin fırtınasının yapılması 

☺ ‘Saklı kelimeler’ yardımıyla peygamberlerin 
bulunması 

☺ ‘İlk harf yardımıyla peygamberlerin özelliklerinin 
tespit edilmesi 

☺ Şifre anahtarı yardımıyla ‘şifreli özelliklerin’ 
bulunması 

☺ ‘Peygamberler neleri nasıl istemişti’ adlı yol 
haritasının bulunması 

☺ ‘Tuşlarda saklı kelimeler’ yardımıyla 
peygamberlerin bulunması 

Sosyal 

☺ Sınıfta oluşturulacak grupların ‘Hangisi 
Peygamber’ adlı çalışmayı yapması 

☺ Peygamberler olmasaydı konulu grup çalışmasının 
yapılması 

 

Kinestetik 

☺ Peygamberlerden birisinin hayatını anlatan drama 
çalışması yapılması 

☺ Peygamber kartlarının eşleştirilmesi 

Kişisel 

☺  “Peygamberlerin sıfatlarından hangilerini 
hayatıma geçirebilirim” konulu çalışmanın 
yapılması 

☺ Peygamberlerden birine mektup yazılması 

☺ “Sizce Allah neden peygamber göndermiştir” adlı 
yazı çalışması yapılması 

Müziksel/Ritmik 

☺ Fon müziği kullanılması 

☺ Peygamberimize yazılmış şiirlerin dinletilmesi 

☺ Peygamberimiz için yazılan ilahilerin dinletilmesi 

Doğa 

☺ ‘Peygamberler doğayı ve hayvanları severdi’ 
konusunun vurgulanması 

☺ Peygamber mesleklerinden doğayla ilişkili 
olanların araştırılması  

 



 107 

ASETAT NO 5 

  
 

Peygamberlere neden ihtiyaç 
vardır? 

 

Peygamberlerin Özellikleri 
 

Peygamberlerin Görevleri 

Kur’an’da Adı 
Geçen Peygamberler 

P
E
Y
G
A
M
B
E
R 
L 
E 
R 

Sıdk 

Emanet 

Fetanet 

İsmet 

Tebliğ 

Hz.Adem

Hz.İdris 

Hz.Nuh 

Hz.Hud 

Hz.Salih 

Hz.İbrahim 

Hz.Lut 

Hz.İsmail 

Hz.İshak 

Hz.Yakup 

Hz.Yusuf 

Hz.Şuayp 

Hz.Musa 

Hz.Harun 

Hz.Davud 

Hz.Süleyman 

Hz.Eyyub 

Hz.Zülkifl 

Hz.Yunus 

Hz.İlyas 

Hz.Elyesa 

Hz.Zekeriyya 

Hz.Yahya 

Hz.İsa 

Hz.Muhammed 
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ASSETAT NO 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“HİÇBİR TOPLULUK YOKTUR Kİ İÇLERİNDEN BİR UYARICI GELİP 
GEÇMİŞ OLMASIN” 

                                                                                                             (FATIR/24) 
 

“MÜJDECİLER VE UYARICILAR OLARAK PEYGAMBERLER 
GÖNDERDİK Kİ PEYGAMBERLERDEN SONRA, İNSANLARIN 

ALLAH’A KARŞI BİR BAHANELERİ KALMASIN.” 
                                                                                                             (NİSA/165) 

“BEN ANCAK İMAN EDECEK BİR KAVMİ UYARMAK VE 
MÜJDELEMEK İÇİN GÖREVLİ BİR PEYGAMBERİM.” 

(ARAF/188) 

“MUHAMMED SİZİN ADAMLARINIZDAN HİÇBİRİNİN BABASI 
DEĞİLDİR; FAKAT ALLAH’IN ELÇİSİ VE PEYGAMBERLERİN 
SONUNCUSUDUR. ALLAH HERŞEYİ HAKKIYLA BİLENDİR.” 
                                                                                                             (AHZAB/40) 
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Konu 1: Peygamberlere Niçin İhtiyaç Vardır 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Kişisel 

 
 
Etkinlik 1:  PEYGAMBER KİMDİR 
 

� Kelimeleri sondan başa doğru okuyup sonra da sıraya koyunca bakalım kimi 
bulacağız. 

 
Rined, nathalla, aralnasni, idnek, ev, aralnasni, napay, kilrebher, ilfereş, rebmagyep, 
irelzös, aralnasni, alyıralıtnaşay, ad, aralluk, ıraljasem, ıralkıdla. 

 
 
Etkinlik 2: YAZIM VE NOKTALAMA YANLIŞLARI 
 

� Aşağıdaki paragrafta yapılmış noktalama ve yazım hatalarını düzeltelim mi? 
 
  İmsanlık, peyganberler seyasinda zülum ve, cahelat keranlıglarınden kurtulup imam ve 
teslimiytenin aydınlıkına kavusmuştur. İnsanlari felagetlerden ve cehennem ataşından 
kurtarıp huzura va sonsuz mutluluka ulaştıranlar Allah’ın gönderdiği bu elçiler olmuşlardır. 
Allah’ın kullarına yardın ve merhamatının bir gösterkesi olanak gonderdiği peygamberlere 
inammak,  imam etmenin temel ea.slarından biridir. Müslümanlar ayrın yapmaksızın butun 
peygamberler iman ederler. 
 

 
 
Etkinlik 3:  SİZCE ALLAH NEDEN İNSANLAR İÇİN PEYGAMBER GÖNDERMİŞTİR? 
 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------------- 

EV 
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Konu 2: Peygamberlerin Özellikleri 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Görsel 

 
 
Etkinlik 1:  İLK HARF 
 

� Aşağıda verilen açıklamalara göre peygamberlerin 5 özelliğini bulalım mı? 
 

S--------                        E---------                     F---------- 
 
 
 
 
 
İ----------                                              T--------- 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 2:  ŞİFRELİ ÖZELLİKLER123 
                                                                           1  2  3  4  5  6  7  

� Peygamberlerin sahip oldukları beş ortak            �     A   B  C   Ç  D  E   F  
 özellik aşağıda şifreli olarak verilmiştir.                   *    G  Ğ  H    I   İ   K   L 

       Yan tarafta verdiğimiz şifre anahtarını                      �      M N  O   Ö  P   R   S       
kullanarak şifreyi çözelim mi?                                   Ş   T  U   Ü  V  Y   Z 
 
 

1.   7�     4*   5�      6*                           = …………………… 

 
2.   6�    1�    1�      2�     6�    2               = …………………… 
 

3.   7�    6�    2      1�     2�     6�    2    = …………………… 
 

4.   2     6�    2�     7*     5*    2*           = …………………… 
 
5.   5*    7�     1�      6�    2                         = …………………… 
  

Ev 
 

                                                
123  Abdullah Bektaş ve diğerleri, Dinimizi Öğreniyoruz: Yaz Kur’an Kursu Öğrenci Kitabı, Ankara 2007,  s.129 

Her zaman doğru 
sözlüdürler 

Dürüst ve güvenilir 
kişilerdir 

Son derece akıllı 
ve zeki insanlardır. 

Günah ve kötülüklerden 
uzak tutulmuşlardır. 

Allah’tan aldıkları vahyi 
insanlara anlatmışlardır. 
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Etkinlik 3: TUŞLARDA SAKLI KELİMELER124 

 
� Bakalım telefon tuşlarında saklı kelimeleri bularak hangi ayetin hangi Peygamber 

ile ilgili olduğunu bulabilecek misiniz? 

                                                                
                                                                                                  
       
   
  
            
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

9*3 8*2 6*2 8*2 7*3 

     

6*2 8*2 4*2 
   

7*3 8*3 5*3 3*2 9*3 6*1 2*1 6*2 

        

4*4 2*2 7*2 2*1 4*2 4*4 6*1 

       

6*1 8*2 7*3 2*1 
    

 

 

                                                
124 Melek Çakıroğlu  Aslan, ‘Tuşlarda Saklı Kelimeler’, Birdirbir Dergisi, sayı:13, İstanbul  2007, s.46 

İPUCU: Dikkat edin, bir 
tuşta birden çok harf 

bulunmaktadır. En uygun 
harfi bulabilmeniz için her 

bir tuşa kaç kere 
basacağınızı da biz verdik. 
Size bulduğunuz kelimeyi 

rakamların hizasında 
boşluğa yazmak kaldı. 

Kolay gelsin! 
 

ÖRNEK: 
 

 
5*3 

 
8*2 

 
8*1 

 
T U L 

Senden başka ilah yok! Sen beni bağışlamasaydın zalimlerden olurdum. 

Ey yer, suyunu yut! Ey gök, suyunu tut! Asanı yere vur! 

Ey karıncalar! Yerinize Girin! 
Ey ateş, serin ve selametli ol! 
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Etkinlik 4: AKIL HARİTASI 
 

� Peygamberlerin özellikleri konulu akıl haritası hazırlayalım mı? 
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Etkinlik 5:  BÜTÜN BOŞLUKLARI DOLDURABİLİR MİSİNİZ? 125 
 
 

 
                                                                                                                           
Ev  
                                                
125 http://www.taliporhan.name.tr/6.sinif.asp,  06.08.07,  13:47 
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Konu 3: Peygamberlerin Görevleri 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, mantıksal  
 
 
Etkinlik 1:  EVET Mİ,  HAYIR MI? 
 

� Aşağıdakilerden hangileri peygamberlerin görevleridir? 
                                                                                                                     EVET       HAYIR    
 

� Her türlü kötülükten insanları arındırmak           
 
� Kendisine uymayanları cezalandırmak     

 
� Allah’tan aldıkları vahyi insanlara eksiksiz iletmek    

 
� İnsanlardan ayrı bir yerde yaşamak 

 
� Güzel ahlakın insanlar arasında yaygınlaşması için çaba harcamak 

 
� İnsanların sosyal statülerine göre davranmak 

 
� Herkese adil davranmak 

 
� Dini tebliğ ederken yaşadıkları sıkıntılara sabırla göğüs germek       

 

 
 
Etkinlik 2: BOŞLUK DOLDURMA 
 

� Boşlukları aklınıza gelen en uygun şekilde doldurunuz. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                          
   .                                                          
                              
 
 

 

Peygamberlerin 
Görevleri 

----------------
yaparlardı. 

----------------
davet 

ederlerdi. 

----------------
uyarırlardı. 

---------------- 
iletirlerdi. 

----------------
rehber 

olurlardı. 

----------------
müjde 

verirlerdi. 
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Etkinlik 3:  PEYGAMBERLERDEN BİR PEYGAMBER 126 
 

   

                                                
126 Erdoğan Pazarbaşı, ‘Peygamberlere İman’ Temel İslam Bilgileri: İnancım, Ankara 2007, s.161-162 

HZ.YUNUS: 
Görev Ve Sorumluluk Bilinci 
 

Yunus; kâfir, zalim ve puta tapan Ninova şehri halkına 
peygamber olarak gönderilmişti. Her peygamber gibi 

üstün ve örnek bir kişiliğe sahipti. Kur’an’da onun 
adını taşıyan bir sure vardır. O, milletini Allah’a 
inanmaya davet etmiş ve 33 sene de halkından 

kendisine sadece iki kişi iman etmişti. 
Bu durum onun çok gücüne gitmiş, büyük bir üzüntü ve 
kızgınlık içinde Ninova’yı terk etmişti. Bu davranışı ne 
görev ve sorumluluktan kaçışı, ne de başkaldırı amacını 
taşıyordu. Bütün çalışmalarına rağmen yaptığı çağrıya 
bir türlü kulak asmayan bu duyarsız insanlardan bir an 

önce uzaklaşmak istemişti. 
Yunus, kendini yalanlamaları yüzünden halkına, size üç 

gün sonra Allah’ın azabı gelecek demiş ve üçüncü 
günün tamamlanmasını beklemeden gece yarısı şehri 

terk etmişti. Halk, gerçekten azabın başlarına 
geleceğini anlayınca kaygıya kapılmış ve Yunus’u 

aramaya başlamıştı. 
Onu bulamayınca yanlarına çocuklarını ve hayvanlarını 

alarak şehri terk etmiş ve çöle çıkmışlardı. Onlar 
pişman olmuş ve tevbe etmişlerdi. Böyle bir durum 

karşısında Allah onlara azap etmemişti. 
Yunus bu aceleci davranışının yanlışlığını da çok 

geçmeden anlamıştı. O, Allah’tan izin gelmeden böyle 
bir iş yaptığı için kendini haksız görüyor ve sürekli 
kendini suçluyordu. Onun içten duası ve Allah’ın 

kabulü Kur’an’da şöyle ifade edilir: 
 “…‘Senden başka ilah yoktur. Seni 
eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten 
haksızlık edenlerden oldum.’ Biz de onun duasını 
kabul ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz 
mü’minleri böyle kurtarırız.”(Enbiya/87-88) 
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Hz. Yunus’ a Niçin 
Zü’n-nün Denilmiştir 

 

Görev ve sorumluluk bilinci  
Yunus’u yeniden Ninova’ya döndürmüştür. 
O, bundan sonraki hayatını daha önce kendi 

hallerine bıraktığı halkını imana davet 
etmekle geçirmişti. Peygamberlik görev ve 

sorumluluğunda zaten bunu gerektiriyordu. 
Çünkü o görevini henüz tamamlayamamış 

ve sorumluluğunu da olması gereken 
biçimde yerine getirememişti. Bu defa 

görevine daha bilinçli bir şekilde sarılmıştı. 
Artık onun yılmaz, kararlı ve sabırlı 

çabaları meyvesini vermeye başlamıştı. 
Sonunda halkı küfür ve zulmü terk etmişler 
ve imanın sağlam ve güvenli yolunu seçerek 

kurtuluşa ermişlerdi.  
( Saffat/148) 

 
 

Yunus Peygamberin Her İki Davranışını 
Görev Ve Sorumluluk Açısından 

Değerlendiriniz 
 

----------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

------------------------------------- 
            --------------------------------- 
                  ---------------------------- 
                    ------------------------- 
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SUNU 4 
 

           Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü    
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk. 127 
 

          

Bir gün İbrahim Peygamber, 
kendisini yaratan Rabbini 

aramaya koyuldu.

 

Gecenin karanlığı etrafını sarınca 
bir yıldız gördü ve…

 

“Rabbim budur!”

dedi.

O da batınca…

“Rabbim bana doğru 
yolu göstermezse, 

elbette yoldan sapan 
topluluklardan 

olurum.”

dedi.
Güneşi doğarken görünce de…

“Rabbim budur,     
çünkü bu daha büyük!”

dedi.
O da batınca dedi ki:

                                                
127 http://www.dindersi.com/dokumandetay.asp?id=290&pg=1,    26.10.07, 15:35 
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“Ey kavmim!                  
Ben sizin (Allah'a) ortak 
koştuğunuz şeylerden 

uzağım.”

"Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri 
yoktan var edene çevirdim ve artık ben 
asla Allah'a ortak koşanlardan değilim".     

İbrahim Peygamber 
aklını kullandı.

Yıldızları,

Ay’ı

ve Güneşi

 

gökyüzünde hiç
düşmeden ve hiçbir 
şeye çarpmadan 

asılı tutan çok bilgili 
ve çok güçlü bir 
varlık olmalıydı.

bu varlık 

Allah’tı.

                         

 

İbrahim 
Peygamber, bu 
sonuca aklıyla 
ulaştı. Çünkü
insan, aklıyla 
düşünür. 
Düşünerek diğer 
bütün varlıklardan 
farklı olduğunu 
gösterir.
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Konu 4: Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Sosyal, Mantıksal 

 
 
Etkinlik 1:  PEYGAMBER ZİNCİRLERİ 
 

� Kur’an’da adı geçen peygamberleri aşağıdaki zincire ipuçlarından faydalanarak 
ilk peygamberden son peygambere kadar sıralayalım mı? 

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Hz.Adem 1 3 2 4 5 
6 

7 8 9 10 

Kur’an’da 
adı 25 kez 
geçmektedir. 
İlk insan, ilk 
örtünen, 
toprağı ilk 
işleyen 
peygamber-
dir. 

Kur’an’da 
adı 2 kez 
geçmektedir. 
Astronomi 
ve 
matematikle 
uğraşan, 
ölçü ve tartı 
aletlerini ilk 
defa 
kullanandır. 

Kur’an’da 
adı 43 kez 
geçmektedir. 
İkinci Adem 
olarak 
bilinir. 950 
yaşına kadar 
yaşamıştır. 
Kur’an’da 
71. sure 
onun adını 
taşır. 

Kur’an’da adı 
10 kez 
geçmektedir. 
İrem şehrinde 
yüksek bina 
inşa etmede 
yarışan Ad 
kavmine 
gönderilmiştir. 
Ticaretle 
uğraşmıştır. 
11.sure onun 
adını taşır. 

Kur’an’da adı 8 
kez geçmektedir. 
Dağları, kayaları  
oyan Semud 
kavmine 
gönderildi. 

Kur’an’da adı 69 
kez geçmektedir. 
Oğlu Hz.İsmail 
ile Kabeyi inşa 
etti.Kurban 
kesmeyi öğretti. 
14. sure onun 
adını taşır. 

Kur’an’da adı 
12 kez 
geçmektedir. 
Babası 
Hz.İbrahim 
ile birlikte 
Kabe’yi inşa 
etmiştir. Hz. 
Muhammed, 
onun 
soyundan 
gelmiştir. 

Kur’an’da adı 
27 kez 
geçmektedir. 
Hz.İbrahim’e 
iman eden ilk 
kişidir. Karısı 
kendisine 
inanmadı. 

Kur’an’da adı 
15 kez 
geçmektedir. 
Hz.İbrahim’ in 
oğludur. İsrail 
oğullarına 
gönderilen, 
Kur’an’da adı 
geçen bütün 
peygamberle-
rin atasıdır. 

Kur’an’da 
adı 16 kez 
geçmektedir. 
Hz. 
İbrahim’in 
torunudur. 
Evlat acısı 
ve evlat 
ihanetiyle 
imtihan 
edilmiştir. 

Kur’an’da adı 
27 kez geçer. 
12.sure onun 
adını taşır. 
Rüya 
yorumlama 
yeteneği 
verilmiştir. 
Yalnız onun 
kıssası 
Kur’an’da  
toplu şekilde 
anlatılır. 

11 

12 13 14 15 16 17 

Kur’an’da adı 
11 kez geçer. 
Hitabet 
yeteneğinden 
ötürü 
peygamberlerin 
hatibi olarak 
adlandırılır. 
Ölçü ve tartıda 
hile yapan 
Medyen ve 
Eyke halkına 
gönderilmiştir. 

Kur’an’da adı 
136 kez 
geçmektedir. 
Kur’an’da 
kendisinden ve 
mücadelesinden 
en çok 
bahsedilen 
peygamberdir.
Hz.Şuayb’ın 
damadıdır. 

Kur’an’da adı 
20 kez 
geçmektedir. 
Hz.Musa’nın 
kardeşidir, ona 
yardımcı 
olarak 
gönderilmiştir.
Güzel 
konuşma ve 
hitabeti en 
güçlü 
özelliğidir. 

Kur’an’da adı 
16 kez geçer. 
Sesi çok 
güzeldir. Önce 
Talut ordusu 
ile savaşır, 
sonra kendine 
peygamberlik,
hükümdarlık 
verilmiş 
israiloğullarına 
kral olur. 
Demircidir. 

Kur’an’da adı 
17 kez 
geçmektedir. 
Babası 
Hz.Davud’dur
Bütün 
canlılarla 
konuşabilirdi. 
Ordusunda 
rüzgarlar, 
insanlar ve 
cinler vardı. 

Kur’an’da 
adı 4 kez 
geçmekte. 
Çok ağır bir 
hastalık 
geçirmiş, 
sabrıyla 
sembol 
olmuştur. 
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Etkinlik 2: HANGİSİ PEYGAMBER 
 

� Sınıfta oluşturulacak 5 grup aşağıdaki listeden peygamber isimlerini bulacak. 
Bakalım en hızlı bulan grup hangisi olacak? 

 
         Ahmet             Emin              Harun             İsa                Latif                  Necati 
         
         Abdullah        Elyesa             Hasan             İshak            Lut                    Nuh    
 
         Adem              Ensar              Hud                İhsan            Mehmet            Osman 
 
         Bekir               Eyyub             İbrahim         İsmet          Muhammed        Ömer 
     
        Bünyamin       Faruk              İdris                İsmail          Muhsin              Salih 
 
         Davud             Fatih               İlyas                İsrafil          Musa                 Selim 
 
         Ekrem            Halis                İrfan               Kasım          Nazif                  Süleyman 
          
            Şaban            Talha              Vecdi              Yasin            Yusuf                 Zeki 
  
         Şuayb            Ubeydullah       Yahya             Yaşar            Zahit                 Ziya 
          
         Şükrü             Vahit               Yakup            Yunus           Zekeriya           Zülkifl 

 
 

25 
 

24 
 

22 21 20 19 18 23 

Kur’an’da adı 
2 kez geçer. 
Hz. Eyyub’un 
oğludur. 
Sabreden, 
Allah’ın 
rahmetine 
ulaşan ve 
salihlerden 
olduğu 
bildirilen 
peygamber-
lerdendir. 

Kur’an’da 
adı 4 kez 
geçmektedir. 
Kur’an’ın 
10.suresi 
adını taşır. 
Balık 
tarafından 
yutulan 
peygamber 
dir. 

Kur’an’da adı 
3 kez 
geçmektedir. 
Bal adlı bir 
tupa tapan 
topluma 
peygamber 
olarak 
gönderilmiştir 

Kur’an’da adı 
2 kez 
geçmektedir. 
Hz.İlyas’a 
yardımcı 
olmak üzere 
gönderilmiştir
. 

Kur’an’da adı 7 
kez 
geçmektedir. 
Hz.Süleyman’ın 
soyundandır. 
Kudüs’te 
Hz.Meryem’in 
himayesini 
üstlenmiştir. 
İsrailoğulları 
tarafından şehit 
edilmiştir. 

Kur’an’da adı 
5 kez geçer. 
Hz. 
Zekeriyya’nın 
oğludur. Adı 
Allah 
tarafından 
koyulmuştur 
Hz.İsa’nın 
müjdecisi 
dir. 

Kur’an’da adı 25 kez geçmektedir. 
Babasız olarak dünyaya gelmiştir 
Beşikteyken konuşmuş, Allah’ın 
izniyle ölüleri diriltmiştir. Hasta ve 
körleri iyileştirmiştir. 

Kur’an’da adı 4 kez 
geçmektedir. 47.sure 
onun adını taşır. Son 
peygamberdir. 
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Etkinlik 3: TEK KELİME 
 

� Kur’an’da adı geçen peygamberleri tek kelimeyle anlatalım mı? 
 

Hz.Adem                Yasak Meyve 
Hz.Nuh                   Tufan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Etkinlik 4: PEYGAMBERLER NELERİ, NASIL İSTEMİŞ? 
 

� Kur’an-ı Kerim bize peygamberlerin dualarından örnekler vermektedir. Hangi duayı 
hangi peygamber yapmış? Bakalım bulabilecek misiniz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hz. Musa (as) 

Rabbim! Bana 
göndereceğin 

her hayra 
muhtacım. 
(Kasas /24) 

Hz. Yusuf(as) 

Ey gökleri ve yeri 
yaratan! Dünyada ve 
ahirette Sen benim 

velimsin.Benim canımı 
Müslüman olarak al ve 

beni iyilere kat. 
(Yusuf /101) 

Hz. İbrahim (as) 

Rabbim beni namaza devam 
eden bir kimse eyle. 

Soyumdan da böyle kimseler 
yarat. Rabbimiz! Duamı kabul 
eyle! Rabbimiz hesap görülen 
günde beni, anamı, babamı ve 

inananları bağışla. 
(Yusuf /101) 

Hz. Nuh 
(as) 

Rabbim! Şüphesi ben 
Sen’den hakkında bilgim 
olmayan şeyi istemekten 
Sana sığınırım. Eğer beni 

bağışlamaz ve bana 
acımazsan şüphesi ziyana 

uğrayanlardan olurum. 
(Hud /47) 

Rabbim! Beni tek 
başıma bırakma. 

(Enbiya /24) 

Hz. 
Zekeriya 

(as) 

Ey Rabbim! 
Beni,bana ve 
ana-babama 

verdiğin 
nimetlere 
şükretmeye 

ve razı 
olacağın salih 

ameller 
işlemeye 

sevket ve beni 
rahmetinle 

salih 
kullarının 

arasına kat. 
(Neml /19) 

Hz. Süleyman 
(as) 
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Etkinlik5: SAKLI KELİMELER 
 

 
� Yukarıdaki kutucuğu 25 Peygamberin ismini düz, ters, çapraz gizledik.  

Hadi onları bulup aşağıya yazalım. 

 

A H E Y Y Y U B E M Z U H L R 
D A E A F A R U K Ü N K U A N 
U R M K A L Ü T S A U B N D İ 
V U R U Z E K İ M R Z İ A A S 
A N E B E K İ Y İ A S D Z P A 
D İ D R İ S E D M M U E Y A Y 
U S E R E V A A A U Y A H Y A 
B H U D Ü K R İ D S U T A H A 
İ L S S U S V K A S E K A A N 
B B Y E N İ L S A A D E D Y U 
R T U L M U H A M M E D E Y R 
A A N A A B D L E İ D Z M İ E 
H S U H İ S A İ B L E F K R T 
İ E S B S A D H A Y Y U A E T 

M Y Z Ü L K İ F L A A S S K İ 
S L B S O A V L O S N U U E N 
U E C E M L İ S H A K Y M Z S 
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Etkinlik 6:  BAKALIM KİMLER ÇÖZEBİLECEK! 128 

 

  
� Aşağıdaki Peygamber isimlerini bulmacaya yerleştirelim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
128 Bektaş ve diğerleri, a.g.e, 128 

 
 

HUD 
İSA 
LUT 
NUH 

3 Harfliler  
 
DAVUD    İLYAS    YAHYA 
EYYUB     İSHAK   YAKUB 
HARUN    SALİH    YUNUS 
İDRİS        ŞUAYB   YUSUF  

5 Harfliler  
 

ELYESA 
İSMAİL 

6 Harfliler  
 

ADEM 
MUSA 

4 Harfliler 

 
 
İBRAHİM 
ZÜLKİFL 

7 Harfliler 

 
 

ZEKERİYYA 

9 Harfliler 

 
 

MUHAMMED 
SÜLEYMAN 

8 Harfliler 

H 

U 

A 

M 

M 

M 

E 

D 
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BİLGİ POSTERİ 

 
BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 

 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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AHİRETE İMAN ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

Sözel 
☺ Konuyla ilgili ayet meallerinin 

öğrenilmesi 
☺ Ahiret ile ilgili karışık verilen 

kelimelerin düzenlenerek karşılarına 
anlamlarının yazılması 

☺ Ölümsüzlük isteğinin tartışılması 
☺ Boşluk doldurma çalışmasının yapılması 
☺ ‘Seçeneği işaretle, gerekçeni yaz’ 

çalışmasıyla ahiretin anlatılması 
☺ Ahiret ile ilgili hikayelerin okunması ve 

hikayelere dair yorumların yapılması 
☺ “Birleştir heceleri; bul kelimeleri” 

çalışmasının yapılması 
☺ Ahiret ile ilgili şiirlerin yazılması 
☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 
☺ Akıl haritasının hazırlanması 
☺ Ahiret ile ilgili slaytların izlenmesi 
☺ Ahiretle ilgili videoların izletilmesi 
☺ Ahiretle ilgili afiş çalışması 

Matematiksel-Mantıksal 
☺ Kıyamet ile ilgili ayetlerin tasnifi 
☺ Davranışlarımızın bu dünyadaki ve 

ahiretteki sonuçlarının karşılaştırılması 
☺ Cennete giden merdivenin 

basamaklarının uygun sıralamayla 
doldurulması 

☺ Tanımlarla kelimeleri eşleştirme ve 
doğru sıraya koyma çalışmasının 
yapılması 

☺ “Ne var, ne yok” adlı çalışmasının 
yapılması 

☺ Vagonları doğru bir şekilde bağlayarak 
ahiret ile ilgili kavramların sıralanması 

☺ Harf sırası adlı bulmacanın çözülmesi 

Sosyal 
☺ Ahiret inancının sosyal yaşama 

kazandırdıklarının değerlendirilmesi 
☺ Ölümün sosyal çevredeki yankılarının 

tespit edilmesi 

Kinestetik 
☺ Ahiretle ilgili kavramların ‘Hadi anlat 

bakalım’ çalışmasıyla anlatılması (Jest, 
mimik, el kol hareketleriyle) 

 

Kişisel 
☺ “Ahirete inanıyor olmanın hayatımdaki 

etkileri neler olabilir?” adlı yazı 
çalışmasının yapılması  

☺ “Kötülükler karşılıksız kalsaydı neler 
hissederdim” konulu paylaşımın 
yapılması 

☺ ‘Vermeyi istemeseydi, istemeyi 
vermezdi’ sözünden yola çıkılarak 
ölümsüzlük hakkında yazı yazılması 

☺ ’65 yıl nasıl geçti?’çalışmasıyla her 
öğrencinin hayatını gözden geçirmesi ve 
sorulan sorulara cevap yazması 

Müziksel/Ritmik 
☺ Konu anlatımında ‘ney’ sesinin 

dinlenmesi 
☺ Ahiret ve ölümle ilgili ilahi dinlenmesi 

Doğa 
☺ Çevreyi korumanın bizi ahirete 

hazırlayacak önemli hususlardan biri 
olduğunun vurgulanması 
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ASETAT NO 7  
 
 

AHİRETE İMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖNEMİ ÖLÜM VE ÖLÜMDEN 
SONRA DİRİLME 

İNSANIN 
YAPTIKLARINDAN 
SORGULANMASI 

MÜKÂFAT VE 
CEZA 

ÖLÜM 

2.SUR 

BERZAH 

1.SUR 

KIYAMET 

KABİR 

BA’S 

HAŞİR 

AMEL DEFTERİ 

HESAP 

SUAL 

MİZAN 

CENNET 

CEHENNEM
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ASETAT NO 8 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ONLAR ALLAH’A VE AHİRET GÜNÜNE İNANIRLAR, İYİLİĞİ EMREDERLER, 
KÖTÜLÜKTEN MEN EDERLER,  HAYIR  İŞLERİNDE BİRBİRLERİYLE 

YARIŞIRLAR. İŞTE ONLAR SALİHLERDENDİR.” 
                                                                                                                              (AL-İ İMRAN/114) 

 
“YERYÜZÜNDE BULUNAN HER CANLI YOK OLACAKTIR.” 

                                                                                                                              (RAHMAN/26) 

“KIYAMETİN BİLGİSİ DE YALNIZ O’NUN KATINDADIR VE YALNIZCA O’NA 
DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ.” 

                                                                                                                              (ZUHRUF/85) 

“O GÜN İNSANLAR AMELLERİNİN KENDİLERİNE GÖSTERİLMESİ İÇİN BÖLÜK 
BÖLÜK KABİRLERİNDEN ÇIKACAKLARDIR.” 

(ZİLZAL/6) 

“ARTIK KİM ZERRE AĞIRLIĞINCA BİR HAYIR İŞLERSE ONUN MÜKÂFATINI 
GÖRECEKTİR. KİM DE ZERRE AĞIRLIĞINCA BİR KÖTÜLÜK İŞLERSE ONUN 

CEZASINI GÖRECEKTİR .” 
                                                                                                                              (ZİLZAL/7-8) 
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ASETAT NO 9 
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SUNU 5 
  
            Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 

içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk.
129

 

 
İİİNSANIN NSANIN NSANIN ÖÖÖLLLÜÜÜMSMSMSÜÜÜZLZLZLÜÜÜK K K İİİSTESTESTEĞİĞİĞİ

VE AHVE AHVE AHİİİRET iNANCIRET iNANCIRET iNANCI
• Her insanda ölümsüzlük isteği vardır .
• Bu sebeple ebedi olarak yaşamak, her 

insanın en çok arzu ettiği şeydir.
• insanoğlunun ölümsüzlük isteğine, ahiret

inancından başka cevap bulmak 
imkansızdır.

• Kısaca ahiret inancı, insanı ölüm 
korkusundan kurtarır ve ebedi olduğunu 
ona öğretir .

Ahiret ne anlama gelir?

• Ahiret; insanların öldükten sonra 
gidecekleri ve hayatlarını devam 
ettirecekleri yerin adıdır. Dünyadan sonra 
yaşanacak olan “ikinci hayat” olarak da 
anılır.

• Ahiret kelimesinin, "son, sonraki" gibi 
anlamları vardır.

 

 

Ahiret hayatı var mıdır?

• Vardır Çünkü;
• Allah bize ahiretin varlığını

haber vermiştir.
• Bizi bir defa yaratan Allah 

ikinci defa da rahatlıkla 
yaratabilir.

• “…Biz ilkin yaratmaya nasıl 
başladıysak diriltmeyi de Biz 
gerçekleştiririz. Bu, üzerimize 
aldığımız bir vaaddir. Bunu 
gerçekleştirecek olan da 
Biziz.” ( Enbiya, 21/104) 

 

Ahiret hayatı var mıdır?

• Vardır Çünkü; Ölme ve dirilme her an 
oluyor…

• “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak! 
Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl da 
diriltiyor. Bunları yapan (O Allah), şüphesiz 
ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir.”
(Rum, 30/50) 

 
Ahiret hayatı var mıdır?

• “O’nun âyetlerinden 
biri de şudur: Sen, 
toprağı boynu bükük 
(kupkuru) görürsün. 
Onun üzerine bir su 
indirdiğimiz zaman, 
titreşir ve kabarır. Onu 
dirilten Allah, ölüleri de 
diriltir. O, her şeye 
gücü yetendir.”
(Fussilet, 41/39) 

Ahiret hayatı var mıdır?

• Vardır çünkü; her uykuyla 
adeta ölüp dirilmiyor muyuz? 

• “O’dur ki, geceleyin sizi öldürür 
gibi uyutur, gündüzün ne 
işlediğinizi bilir; sonra da 
belirlenmiş bir süre geçip 
tamamlansın diye gündüzün 
sizi diriltir. Yine dönüşünüz 
O’nadır; (ve yine) O, dünyada 
yaptıklarınızı size haber 
verecektir.” (En’am, 6/60) 

www.dindersisunulari.com

• Bir ayette şöyle 
buyrulmaktadır: 
“ayetlerimizi ve âhirete
kavuşmayı yalan sayan 
kimselerin bütün işleri 
boşa gitmiştir. ..,,”

 

KIYAMET VE YENİDEN DİRİLME

• Evreni ve içindeki her şeyi Allah 
yaratmıştır.

• Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. 

• Dünyanın sonunun gelip yok olmasına 
"kıyamet'' denilir. 

• Bu olayın gerçekleşmesine ise "kıyametin 
kopması'' adı verilir. 

  

                                                
129 http://www.dindersisunulari.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=88,  
     23.07.07, 23:39 
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KIYAMET

• Kuran-ı Kerim bize kıyametin nasıl 
kopacağı ve o gün neler olacağı
konusunda bilgiler verir ama ne zaman 
kopacağı hakkında bilgi vermez. 

• Kıyametin kopmasını haber verecek olan 
melek İsrafil’dir. 

 

Kıyamet nasıl kopacak?

• Güneşin enerjisi bitecek ve sönecek,

• Yıldızlar sönüp yörüngelerinden düşecek, 

• Dağlar, taşlar yerinden oynayacak ve 
denizler birbirine karışacak

• Yeryüzünde tek bir canlı kalmayacak 

• Kıyamet insanların inanç bakımından ciddi 
olarak zayıfladığı bir zamanda kopacak.

 
Ahiret Hayatı Üç Kısımdır:

1) Kabir Hayatı: Hz. Adem’den kıyamete kadar 
vefat edecek olan insanların İsrafil’in (a.s.) sura 
2.defa üfürüşüyle diriliş olayının gerçekleşeceği 
ana kadar geçecek olan kabir hayatı. Kabir 
hayatı, “berzah hayatı” diye de anılır. 

2) Hesaplaşma zamanı: Dirilişten sonra Allah’ın 
mahkemesinde herkesin hesabının görüleceği 
zaman dilimi

3) Cennet ve Cehennem hayatı: Sonsuza dek 
sürecek olan ödül yada ceza hayatı.

 

Yeniden Dirilme
• Kıyametten sonra 

yeryüzünde yaşayan 
bütün insanlar İsrafil’in 
“sûr’a” bir kez daha 
üfürmesiyle 
dirileceklerdir.

• Yeniden diriltilme 
olayına “Haşr” adı
verilir. 

 
Yeniden Dirilme

• Ruh – beden bütünlüğü
içinde dirilen insanlar 
hesap vermek üzere 
“Mahşer meydanında”
toplatılacaktır.

 

Mahşer Meydanı
••• KurKurKur’’’ananan’’’a ga ga göööre, hare, hare, haşşşir ir ir 

yerinde (mahyerinde (mahyerinde (mahşşşerde) erde) erde) 
toplanacak olan toplanacak olan toplanacak olan 
insanlarinsanlarinsanlarııın gn gn gööörecekleri recekleri recekleri 
muamele, dmuamele, dmuamele, düüünyadaki nyadaki nyadaki 
yayayaşşşayayayışışışlarlarlarııına gna gna göööre re re 
olacaktolacaktolacaktııır.r.r.

• Mahşerin beyaz ve 
parlak bir düzlük olduğu, 
insanların çıplak, 
yalınayak ve kusursuz 
olarak haşrolunacağı
bildirilir.

www.dindersisunulari.com  

Amel Defterleri

•• İİnsanlarnsanlarıın mahn mahşşer denilen alanda bir er denilen alanda bir 
araya getirilmesinden sonra, araya getirilmesinden sonra, 
kendilerine dkendilerine düünyada iken sarf ettikleri nyada iken sarf ettikleri 
her bir sher bir söözzüün ve yaptn ve yaptııklarklarıı her bir iher bir işşin in 
kaydedildikaydedildiğği amel defterleri dai amel defterleri dağığıttııllıır.r.

•• Amel defterlerinin cennetliklere saAmel defterlerinin cennetliklere sağğdan, dan, 
cehennemliklere soldan veya arkadan cehennemliklere soldan veya arkadan 
verildiverildiğğini bildirir.ini bildirir.

 

İnsan Dünyada Yaptıklarının 
Karşılığını Görecektir.

•• ““Bizim, sizi boBizim, sizi boşş bir amabir amaçç uuğğruna runa 
yarattyarattığıığımmıızzıı ve ve 
gergerççekten bize dekten bize dööndndüürrüüllüüp p 
getirilmeyecegetirilmeyeceğğinizi mi sanminizi mi sanmışışttıınnıız?z?””

( Müminun Suresi, 115) 
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Hesaba çekilme

• Mahşerde insanlar, aracı olmaksızın Allah 
tarafından hesaba çekilecektir.

• Gerektiğinde insanların uzuvları da 
insanın yaptıklarına şahitlik edecektir. 

• Zerre miktar hayır işleyenin mükâfatı, 
kötülük işleyenin cezası burada 
belirlenecektir.

 

Hesapta neler mutlaka sorulacak?

• Ömrünü nerede tükettiği, 
• Gençliğini nasıl geçirdiği, 
• İlmini hangi yolda kullandığı ve 

onunla nasıl amel ettiği, 
• Malını nerede kazanıp nerede 

harcadığı, 
• Bedenini nerelerde kullanıp 

yıprattığı. 

(Hadis)

  

       

Mîzanda amellerimiz tartılıyor

• Mîzan, kelime olarak 
terazi anlamına gelir. 

• Allah’ın takdir ettiği tarzda 
amellerin tartılmasıdır.

• Bu özel tartıda, iyilikleri 
kötülüklerinden ağır 
gelenler kurtuluşa erecek, 
hafif gelenler ise 
Cehennem’e 
gideceklerdir. 

 
 

Allah Güzel iş Yapanları

Ödüllendirecektir
• ''Doğrusu Rabbimiz Allah'tır'' 

deyip sonra da dosdoğru 
gidenlere korku yoktu onlar 
üzülmeyeceklerdir. işte onlar 
işlediklerine bir karşılık olarak, 
içinde temelli kalacakları cennete 
girecek cennetliklerdir. ,, 

 

Cennet...

• Cennet, yeşilliklerle örtülü yer, sürpriz 
nimetlerle donatılmış ve mü’minlerin
içinde sonsuz olarak kalacakları âhiret
yurduna denir. 

• Cennette kin, nefret ve usanç yoktur.

• Cennet sekiz kattır. Herkes sevabına 
göre bir cennete girer.

 
Peygamberimiz’in Kevser’ine 

kavuşuyoruz

• Kıyamet gününde her Peygambere ihsan 
edilecek bir havuz vardır. 

• Peygamber Efendimiz’e (s.a.s) verilen 
havuzun (Kevser’in) suyu ise, rengi sütten 
beyaz, kokusu miskten daha güzel olup bu 
sudan bir kere içen bir daha 
susamayacaktır.

www.dindersisunulari.com  

Allah Kötülük Yapanlara Karşılık 
Verecektir

• ''Kim iyi bir işte aracılık ederse ona onun 
sevabından bir pay vardır; kim de kötü bir 
şeyde aracılık yaparsa, ona kötülükten bir 
hisse vardır. Allah her şeyin karşılığını
verir.

• Allah iyilik yapanları yaptığının on katı ile 
ödüllendirecektir. Kötülük yapanları ise 
sadece yaptığının cezasını verecektir, 
böylece ilahi adalet gerçekleşecektir''

 

Sırat köprüsünden geçiyoruz 

• Cehennem üzerinde bulunan, herkesin 
üzerinden geçeceği ve geçmeye muvaffak 
olamayanların Cehennem’e düşeceği bir 
köprüdür. 

• Geçilmesi iman ve ibadet sahipleri için 
gayet kolay, inkârcılar için ise oldukça zor 
olan bu köprüyü, insanın dünya hayatı
boyunca iyi ya da kötü amelleriyle inşa 
ettiği bir köprü olarak yorumlamak da 
mümkündür. 
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Cehennem …

• Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelen 
Cehennem, âhirette inanmayanların 
sonsuza dek; günahkâr mü’minlerin de 
günahları ölçüsünde cezalandırılmak 
üzere kalacakları azap yeridir. 

• Cehennem yedi kattır.  

Allah Adil, Merhametli ve Affedicidir

• Allah. insanlarda dünyada yaptıklarının 
karşılığını verirken, adaletli davranır. Hiç
kimseye zulmetmez Çünkü Allah adildir.

• Eğer insan, kötülük yaptıktan sonra 
pişman olup, tövbe ederse Allah onu 
bağışlar. Çünkü Allah, çok merhametli ve 
çok affedicidir. 

 

Allah Bağışlamayı Sever.

KARARLI BİR TÖVBE

ALLAH’IN AFFI

GÜNAH

BAĞI�LANMA

 
                             

Ahirete iman etmenin insana 
kazandırdıkları

• Ahiret inancı, yakını ölen çocukları
teselli eder. Örneğin o şöyle der:

• “ Arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu 
oldu. Bizden daha iyi yaşar. Orada 
istediği her yeri uçarak dolaşır, 
istediği her şeyi yer, içer. Annem 
öldü, fakat Allah’ın rahmetine gitti. 
Beni cennette yine kucağına alıp 
sevecek. Ben de orada sevgili 
anneceğimi göreceğim.”

Ahirete iman etmenin insana 
kazandırdıkları

• İnsanın Cennete gideceği 
gerçeği öyle bir müjdedir ki, 
başına yüz ihtiyarlık dahi 
gelse, onu üzüntüye 
düşürmez. 

•Eğer ahirete iman olmasa, yaşlı
birinin durumu, idamlık bir 
mahkuma benzer. Çünkü ömrü
bitmek üzeredir.

Ahirete İnanmanın insana 
kazandırdıkları

• Özürlüler, Ahirette
cennet 
nimetlerinden 
dünyada iken 
sağlam olanlardan 
daha fazla 
faydalanacaklarını
düşünürler, teselli 
bulurlar. 

Ahirete İnanmanın insana 
kazandırdıkları

• Hastalığa ve bir haksızlığa uğrayanlar 
sabırlarının karşılığının Cennet 
olacağını bilirler ve intikam ve öç alma 
gibi yollara başvurarak hayatlarını
mahvetmezler.

• Ahirete inananlar yaşama sevinçlerini 
korurlar.

• Müslümanlar sabra inanırlar, intiharın 
büyük bir günah olduğunu bilirler.
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Konu 1: Ahiret Gününe İman Ve Önemi 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Kinestetik, Kişisel, Mantıksal, 

Görsel 
 
 
Etkinlik 1: BOŞLUKLARI DOLDURALIM 
 

� Aşağıda verilen cümleleri tamamlayalım mı? 
                                      

� Ahirete iman eden insan iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı her şeyin  
      --------------------------------------------- . 
� Ahirete iman eden insan Allah’ın cennette kendisi için hazırladığı ----------- 
      --------------------------------------------- .  
� Ahirete iman eden insan dünya hayatının bir tarla, ahiretin de ----------------- 
      --------------------------------------------- . 
� Ahirete iman eden insan hayatın yaşantısı açısından geçici bir durak olduğunu 

bilir; bugün ölecekmiş gibi ahiret, --------------------------------------------------- 
      --------------------------------------------- . 
� Ahirete iman eden insan herkesin hakkını alacağı bir günün mutlaka olacağını bilir 

ve bundan dolayı ------------------------ . 
 

 
 
Etkinlik 2: SEÇENEĞİ İŞARETLE, GEREKÇENİ AÇIKLA 
 

� Ahiret hayatı aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir? Neden?  
      Gerekçenizi boş bırakılan yere yazınız. 
 
a) beşik          b) ev          c) tarla           d) terazi 

 
Çünkü ----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------ . 

 

 
 
Etkinlik 3:  HADİ ANLAT BAKALIM 
 
   Aşağıdaki kavramlardan birini sessizce el- kol işaretleriyle anlatalım mı? 
   
  Ölüm, Kıyamet, İsrafil, Sur, Haşr, Terazi, Sırat, Cennet, Cehennem, Berzah, Ba’s 
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Etkinlik 4:  BİR SÖZ 
 
   “Vermeyi istemeseydi; istemeyi vermezdi…”sözünden yola çıkarak ölümsüzlük isteği 
hakkında duygu, düşünce ve paylaşımlarımızı yazalım ve bu konuyu tartışalım mı? 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

 
 
Etkinlik 5:  KARŞILIK 
 
    

 
 

DAVRANIŞLARIM 
 

 
BU DÜNYADAKİ 
KARŞILIKLARI 

 

 
AHİRETTEKİ 

KARŞILIKLARI 

Namaz kılmaya özen 
gösterme 

  

Gıybet etmek, yalan 
söylemek 

  

Adaletli ve dürüst olmak 
 

  

Sadece kendini düşünmek, 
başkalarının kötülüğünü 
istemek 

  

Sabırlı ve hoşgörülü olmak 
 

  

Verdiği sözde durmak 
 

  

Emanete ihanet etmek 
 

  

İnsanlara, çevreye zarar 
vermek 

  

Hatasından dolayı özür 
dilemek 

  

Kul hakkı almak 
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Etkinlik 6: 65 YIL NASIL GEÇTİ? 

 

 
 

 

NASIL BİR ÖMÜR 
GEÇİRDİNİZ? 

MALINIZI NASIL 
KULLANDINIZ? 

GENÇLİĞİNİZDE 
NELER YAPTINIZ? 

SAĞLIĞINIZ İÇİN 
NELER YAPTINIZ? 

65 YILIN EN GÜZEL 
ANLARI NELERDİ? 

İNSANLARIN 
YARARINA 

YAPTIĞINIZ EN 
ÖNEMLİ İŞLER 

NELERDİR? 

NASIL BİR İNSAN 
OLARAK YAŞAMINIZI 

GEÇİRDİNİZ? 

EN BÜYÜK ESERİNİZ? ÖLDÜKTEN SONRA 
İNSANLAR SİZİ NASIL 

HATIRLAYACAK? 

Şu an kendinizin ölüme çok yakın 
olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu 

dünyada tam 65 yıl geçirdiniz.1 saat 
içinde öleceksiniz. Bütün ömrünüz 

gözlerinizin önünden geçiyor. 
Aşağıdakileri soruları cevaplamaya ne 

dersiniz? 
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Etkinlik 7:KÖTÜLÜKLER KARŞILIKSIZ KALSAYDI NE HİSSEDERDİM? 130 
 
   Biliyoruz ki dünyada her zaman her şey iyi gitmiyor. Bazen haksızlıklara maruz 
kalabiliyoruz. Mesela bir akşam ailenizle beraber gezmeden evinize dönüyorsunuz. Babanız 
çok dikkatli bir şoför; o yüzden kendinizi emniyette hissediyorsunuz. Ama sarhoş bir 
sürücü size çarparak arabanızın hasar görmesine ve kardeşinizin bacağının kırılmasına 
neden oluyor. 

   Şoför kaçsa gitse ve yaptıkları cezasız kalsa ne hissedersiniz?  

 

� ----------------------------------------------------------------------------- 
� ----------------------------------------------------------------------------- 
� ----------------------------------------------------------------------------- 
� ----------------------------------------------------------------------------- 
� ----------------------------------------------------------------------------- 
� ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Etkinlik8: AKIL HARİTASI 131 
 
   “Bana göre iyi ve yararlı işler” konulu bir akıl haritası hazırlayıp haritaya göre şu sorulara 
cevap verelim mi? 

 

 
EV  
 
      

 
 
 

                                                
130 Pektaş, a.g.e., 297 
131 Pektaş, a.g.e., 297-298 

İYİ VE 
YARARLI 
İŞLER 

Ana-babaya itaat 

Arkadaşlarla iyi geçinmek 
� Bu yazdıklarınızdan hangisini 

yaptığınızı işaretleyin. 

� Bunları neden yapıyorsunuz? 

� Ahiret inancınız olmasaydı ayni 
davranışları sergiler miydiniz? 

� Ahirete inanmak insanın hayatını 
nasıl etkiler?  



 137 

Konu 2:  Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri:  Mantıksal, Sözel 

 
 
Etkinlik 1:  EŞLEŞTİRME 
 

� Aşağıdaki tanımlarla kelimeleri eşleştirip ardından sıralayalım mı? 
                                                                                                                      

� Dünya hayatının sonu 
 

� Evrenin varlığının son bulup yok olması 
 

� Sura ilk üfürecek olan 
 

� Ölümle başlayıp yeniden dirilişe kadar devam edecek olan hayat 
 

� Surun ikinci üflenişiyle insanların yeniden dirilmesi 
 

� Yargı yeri 
 

� Allah’ın huzurunda bir araya toplanma 
 
     SIRALAYALIM 
 
    1)                   2)                   3)                  4)                   5)                 6)               7) 

 
 
Etkinlik 2:  CENNETE GİDEN MERDİVEN (YOL) 
 

� Aşağıdaki merdiveni biz hayattan başlattık, siz de bu merdivenin her basamağına doğru 
kavramı yerleştirerek hep beraber son basamaktaki cennete gitmeye ne dersiniz?  

Sadece 15 basamak! İşte ipuçları: 
                                                           Hangi basamağı atlayacağınızı siz bulun. 

� Berzah  
� Kıyamet 
� Ba’s 
� Amel defteri 
� Sual 
� Cehennem  
� Kabir 
� Birinci Sur 
� İkinci Sur 
� Haşir 
� Hesap 
� Mizan 

 
                           
 

 

 HAŞR 

          MAHŞER 

 BA’S 

    BERZAH 

    İSRAFİL 

       KIYAMET 

      ÖLÜM 

  HAYAT 

     ÖLÜM 

   CENNET 
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Etkinlik 3: AHİRET İLE İLGİLİ KELİMELERİM 
 

� Aşağıdaki harfleri karışık olarak verilmiş kelimeleri düzenleyerek yazalım mı? 
Ardından da karşılarına anlamlarını yazalım mı? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   HERİAT 

EMNEHCEN  

  NCEENT  

     RAŞH  

    BARİK  

   AHMERŞ  

     ÜLM Ö  

RGMAULSANO  

  YAMIKTE  
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Etkinlik 4: BİRLEŞTİR HECELERİ, BUL KELİMELERİ 
 
   Aşağıdaki sütundaki heceleri uygun şekilde birleştirerek ahiretle ilgili kavramları 
bulunuz.132 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
132 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e., 134-135 

BER NET 

KA TER 

HE SAP 

HA AL 

A 

DEF 

ZAN 

MAH 

ŞER 

MEL 

CEN BİR 

A ZAH 

Mİ ŞİR 

SU RAF 

BERZAH 
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Etkinlik 6:  HARF SIRASI 
 

�   Her kutucuktaki sayının yerine alfabedeki sırasından onun yerine olan harfi   
yazarak ahiret ile ilgili kavramları bulunuz. 
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Etkinlik 7:  ÖRNEK HİKÂYELER133 

 

                                                
133 Cüneyd Suavi, Hayatın İçinden, İstanbul 2001, s.184 

   Çocukluğumdan beri dar mekanlardan sıkılır ve bu tür yerlerden feryat edercesine uzaklaşırdım. 
İleri yaşlarda bunun bir hastalık olduğunu anlamış, fakat bu illetten bir türlü kurtulamamıştım. 
Oysa ki o dar mekanlara, şimdi ister istemez girecektim. Beni sarıp sarmalamışlar ve uzunca bir 
tabuta yerleştirmişlerdi. Çevremde dolaşanların sesini gayet iyi duyuyor ve gözlerim kapalı 
olmasına rağmen, her nasılsa onları duyabiliyordum. 
-Genç yaşta öldü zavallı, diyorlardı. Halbuki yapacak ne kadar çok iş vardı. Gerçektende bir çok 
işim yarım kalmıştı. Mesela oğluma iyi bir iş yeri açamamış, araba ile renkli televizyonun 
taksitlerini henüz bitirememiştim. Büyük bir firma kurup dostlarımı orada toplamak artık hayal 
olmuştu. Üstelik kış çok yaklaştığı halde odun-kömür işini halledememiş ve çatını akan yerlerini 
aktaramamıştım. Yarıda kalan işimi arka arkaya sıralarken, kulaklarımı çınlatan bir sesle irkildim.    
Sanki mikrofonla söylenen bu ses beynimin en ücra köşelerinde yankılanıyor ve: 
“Geçti artık geçti,” diyordu. İçimden “Keşke geçmemiş olsaydı” diyordum. Nereden başıma gelmişti 
o kaza bilmem ki? Halbuki ne kadar da iyi araba kullanırdım. Olup bitenleri hatırlamaya çalışırken, 
dostlarımın çevremi sardığını ve içinde bulunduğum tabutun kapılarını örtmeye çalıştıklarını fark 
ettim. Onları engellemek için avazım çıktığı kadar bağırmak ve çırpınmak istediğim halde ne 
kımıldayabiliyor, ne de bir ses çıkartabiliyordum. Biraz sonra koyu bir karanlıkta kalmış ve 
gözlerimi, tabutun tahtaları arasından sızan ışığa çevirmiştim. Dehşet içinde: 
-Aman Allah’ım, dedim. Ne olacak şimdi halim? Korkudan hiçbir şey düşünemiyordum. Bu arada 
omuzlara kaldırılmış ve sallana sallana götürülmeye başlanmıştı. Dışarıdaki seslerden yağmur 
yağdığı belli oluyor ve su damlacıklarının sesi, tabutumun gıcırtısına karışıyordu. Cenaze namazı 
için camiye gidiyor olmalıydık. 
Cami deyince aklıma gelmişti. Çok yakınımızda olmasına ve her gün 5 defa davet edilmeme 
rağmen, bir türlü vakit bulup gidememiştim. Ama her zaman söylediğim gibi 50 yaşına gelince 
namaza başlayacak ve herkesin şikayet ettiği kötü alışkanlıklarımı terk edecektim. Evet evet, şu 
kaza olmasaydı, ileride ne iyi insan olacaktım. Daha önceden duyduğum ve nereden geldiğini 
kestiremediğim ses: 
-“Geçti artık geçti.” diye tekrarladı. “Bitti artık.”Biraz sonra namazım kılınmış ve omuzlara 
kaldırılmıştım. Mahallemizdeki kahvehanenin önünden geçerken, her gün iskambil oynadığımız 
arkadaşların neşeli kahkahalarını işitiyor ve “herhalde ölüm haberini duymamış olacaklar” diye 
düşünüyordum. Sesler iyice uzaklaştığında, eğik bir şekilde taşındığımı hissederek mezarlığa çıkan 
yokuşu tırmandığımızı anladım. Şiddetle yağan yağmurun tabutumdaki çatlaklardan sızarak 
kefenimi yer yer ıslattığının da farkındaydım. Buna rağmen dışarıda konuşulanlara kulak verdim. 
Dostlarımın bir kısmı piyasadaki durgunluktan bahsediyor, bir kısmı da milli takımın son oyununu 
methediyordu. Tabutumu taşıyan diğer biri ise yanındakinin kulağına fısıldayarak:  
Rahmetlinin tersliği öldüğü günden belli, diyordu. Sırılsıklam olduk birader...! Duyduklarım 
herhalde yanlış olmalıydı. Yoksa bunlar, uykularımı onlar için feda ettiğim dostlarım değil miydi? 
Yolculuğum bir müddet sonra bitmiş ve yere indirilmişti. Kapak tekrar açıldı ve cansız vücudumu 
yakalayan kollar, beni dibinde su toplanmış olan çukura doğru indirdi. Boylu boyunca yattığım 
yerden etrafıma baktım.  
Aman Allah’ım, bu kabir değil miydi? O ana kadar buraya gireceğimi neden düşünmemiştim? Sessiz 
feryatlarımı kimselere duyuramıyor ve dostlarımın, üzerimi örtmek için yarıştığını hissediyordum. 
Tekrar zifiri karanlıkta kalmış ve bütün acizliğimle dua etmeye başlamıştım. 
- Yarabbi, diyordum. Bir fırsat daha yok mu, senin istediğin gibi bir kul olayım. Ve kabrimi, Cennet 
bahçelerinden bir bahçeye çevireyim? Aynı ses, her zamankinden daha şiddetli olarak: “Geçti artık 
geçti,” diye tekrarladı. “Her şey bitti artık.” Mezarımı örten tahtaların üzerine atılan toprakların 
çıkardığı ses gök gürültüsünü andırıyor ve bütün benliğimi sarsıyordu. 
Son bir gayretle yerimden fırlayarak gözlerimi açtım. Odamdaki rahat yatağımda yatıyor, fakat 
korkunç bir kabus görüyordum. Bitişik dairede oturan doktor arkadaşım beni ayıltmaya çalışarak:  
“Geçti artık geçti,” diye bağırıp duruyordu. “Geçti bak hiçbir şeyi kalmadı.” Yattığım yerden yavaşca 
doğruldum. Terden sırılsıklam olmuş ve sanki 20 kilo birden vermiştim. Dışarıda sağanak halinde 
yağmur yağıyor, şimşek ve gök gürültüsünden bütün ev sarsılıyordu. Etrafındakilerin şaşkın 
bakışları arasında kendimi toparlamaya çalışırken: 
Yarabbi, sana zerrelerim adedince şükürler olsun, diyordum. İyi bir kul olmak için ya bir fırsat daha 
vermeseydin!... 

KABUS 
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Etkinlik 8: TREN BULMACA134 
 

  

  
 

                                                                                                                                           

                                                
134 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,   26.10.07,  22:15 
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Konu 3:  İnsanın Yaptıklarından Sorgulanması 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri:  Sözel 

 
 
Etkinlik 1: PARAGRAF TAMAMLAMA 
 

� Verilen kelimeleri uygun yere yerleştirerek aşağıdaki boşlukları dolduralım mı? 
                                      
   
 
 
 
 
 
 
 
Mahşer meydanında insanlara --------------------- dağıtılır. ---------------------- adı verilen 
melekler bu defteri tutmuştur. Sonra insanlar --------------- tarafından hesaba çekilirler, 
herkes bir sorgulamadan geçer. Buna ----------- denir. Ardından, yapılan iyiliklerin ve 
kötülüklerin İlahî adalet ölçüsüyle tartılması da -------------------- olur. Her şey en ince 
ayrıntısına varıncaya kadar değerlendirme kapsamına alınır. Ufacık da olsa ------------ 

ve ------------ her şey karşılığını bulur. 

 
 
Etkinlik2: ÖRNEK HİKÂYELER135 

 
 

 

                                                
135 Suavi, a.g.e, 155 

İYİ AMEL 
DEFTERİ 

ALLAH MİZAN 

KÖTÜ 

KİRAMEN 
KATİBİN SUAL 

 
   Meşhur bir artist ölüp alkışlar eşliğinde mezara 
konulduğunda melekler onu namaz niyazdan önce 
filmlerinden sorguya çekmiş ve ellerindeki tarifeye 
bakarak elli yıl boyunca dayağa mahkum etmişler. 

Adam ne yapsın? 
Suçunu bildiği için boynunu büküp yemiş dayağı. 

Ceza tamamlandığında biraz nefes alayım derken aynı melekler gelip elli yıl daha dayak 
yemesi gerektiğini söylemezler mi? 

Adam mızıldanarak: 
— Yahu mübarekler, demiş, hayatta sadece bir film yaptım; o da milleti ifsad edici bir 

rol olduğu için elli yıl dayak yedim. Bu ikincisi de ne oluyor ki? 
Meleklerden biri: 

— Bizde hiç kabahat yok, demiş. ‘Nostalji Haftası’ münasebetiyle dün senin 
filmini tekrar oynattılar da… 

 

YORUMLARr: -------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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Konu 4: Cennet Ve Cehennem 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Kişisel 

 
 
Etkinlik 1: NE VAR NE YOK 
  
   Peygamberime “Cennette ne var?” diye sorulunca şöyle cevap verdi: 

— Allah(c.c) diyor ki: “Kullarım için cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın 
duymadığı, hiçbir insanın aklına hayaline gelmeyen en güzel nimetleri 
hazırladım.”(Müslim, Cennet 2) 

 
Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Sizce cennette ne var, ne yok. 

 Cehennemi de unutmayalım. 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CENNETTE 

CEHENNEMDE 

 

NE VAR 

 

NE YOK 

NE YOK 

 

NE VAR 



 145 

 
 
Etkinlik 2: ŞİİR OKUYORUZ 136 
 

 
 

 
 

                                                
136 M.Yaşar Kandemir, Ahirete İnanıyorum, İstanbul 2006,  s.16 ve 38    

ZZeehhrraa  ssoorrdduu::  
 
“Gülleri hiç solmayan, 
Kokusu kaybolmayan, 
İnsanları ölmeyen, 
Bir ülke yok mu anne?” 
 
AAnnnnee  şşööyyllee  cceevvaapp  vveerriirr::  
Bizim asıl yurdumuz, 
Cennetimiz var, kızım. 
Gülleri solmaz, çünkü, 
Her günü bahar, kızım. 
 
Beyaz gülü kar gibi, 
Kırmızısı nar gibi, 
Kokla beni der gibi, 
İnsana bakar kızım. 
 
Orda her şey olacak, 
Mutluluk kucak kucak, 
İnsanlar yaşayacak, 
Sonsuza kadar, kızım. 
 

DÖNME DOLAP 
 
Ağaçlar yaprak döker, 
Yeniden açmak için. 
Sonra döner çiçeğe, 
Kokular saçmak için. 
Beden çürür, yok olur, 
Dünyadan kaçmak için. 
Yeniden hayat bulur, 
Sonsuza göçmek için. 
Mahşerde bir telaş var, 
Sıratı geçmek için. 
Cehennemi görmeden, 
Cennete varmak için. 
Mü’min yanıp tutuşur, 
Kevserden içmek için. 
Dünyada ektiğini, 
Ahirette biçmek için. 
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SUNU 6  
 

          Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 
içermesinden  dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk. 137 
 

ygurler2002@ygurler2002@yahooyahoo.com.com

HARiKAHARiKA BiRBiR YAZI...iBRET ALIN... YAZI...iBRET ALIN... 
ARADA BARADA BİİR R ÇÇOK BUNALDIOK BUNALDIĞĞINIZDAINIZDA OKUYUN..OKUYUN..

SlaytSlaytıı kendi akkendi akışıışında ve sesli izleyiniz.nda ve sesli izleyiniz.

 

Bir zamanlar bir psikoloji kitabBir zamanlar bir psikoloji kitabıında okudunda okuduğğum bir bum bir bööllüümm vardvardıı... ... 

HayatHayatıın ve getirilerinin kn ve getirilerinin kııymetini anlamak iymetini anlamak iççinin tavsiye tavsiye 
edilen bir edilen bir metodmetod vardvardıı iiççinde..inde..

Deniyordu ki;Deniyordu ki; ""arada bir, arada bir, ççok bunaldok bunaldığıığınnıızda,hayatzda,hayatıın sizin n sizin 
iiççinin ççekilmez hale geldiekilmez hale geldiğğini dini düüşşüündndüüğğüünnüüzdezde kendinize 10 dakika kendinize 10 dakika 
ayayıırrıınn ve kendi cenaze tve kendi cenaze tööreninizireninizi ddüüşşüünnüün"... n"... 

CCüümleyi ilk okudumleyi ilk okuduğğumda umda ççarparpıılmlmışışttıım...m...

Ben giriBen girişşin akabinde pozitif bir geliin akabinde pozitif bir gelişşme ve tavsiyeme ve tavsiye bekliyordum...bekliyordum...

Ama " kendi Ama " kendi ööllüümmüümmüüzzüü ve cenazemizi " dve cenazemizi " düüşşüünmemiz tavsiyenmemiz tavsiye
ediliyordu...ediliyordu...

TTüüylerim diken diken oldu ve yazarylerim diken diken oldu ve yazarıın san saççmaladmaladığıığınnıı ddüüşşüündndüüm o an...m o an...
Ama Ama öönyargnyargıı ddüüşşmanmanıı biri olarak okumaya devam ettim...biri olarak okumaya devam ettim...

 

                                                
137 http://www.ygurler2002@yahoo.com,  21.03.06, 15:36 



 147 

ÖÖzellikle insanlarzellikle insanlarıın sizin in sizin iççin neler sin neler sööyleyeceklerini,yleyeceklerini, onlar ionlar iççin ne in ne 
ifade ettiifade ettiğğinizi hissetmeye inizi hissetmeye ççalalışıışın...n...

Diyordu ki; " bunlarDiyordu ki; " bunlarıı ddüüşşüündndüüğğüünnüüzde dzde düünyadaki yerinizi,nyadaki yerinizi,
ddüünyaynyayıı terkettiterkettiğğinizdeinizde oluoluşşacak boacak boşşluluğğu, sevdikleriniz veu, sevdikleriniz ve
sizi sevenler isizi sevenler iççin in ööneminizi anlayacaksneminizi anlayacaksıınnıız...z...

O andan geriye dO andan geriye döönme nme şşansansıınnıız olmadz olmadığıığınnıı, hayat, hayat denen kredinizin denen kredinizin 
bittibittiğğini ve onlaraini ve onlara yanyanııt verme t verme şşansansıınnıız olmadz olmadığıığınnıı ddüüşşüünnüün...n...

Tekrar sarTekrar sarıılma, bir kez daha lma, bir kez daha ööpme ihtimalinizinpme ihtimalinizin
bittibittiğğiniini hissedin...hissedin...

DDüünyadaki knyadaki küüslslüüklerin, ayrklerin, ayrııllııklarklarıın, kavgalarn, kavgalarıınn
yyananıındanda bu acbu acıınnıın ve geri dn ve geri döönnüülmezlilmezliğğin korkunin korkunçç

ççaresizliaresizliğğiniini yayaşşayayıın...n...

BBıırakrakıın cann canıınnıız yansz yansıın, n, 
bbıırakrakıın alevler in alevler iççinde kavrulsuninde kavrulsun ttüümm ruhunuz...ruhunuz...

Orada, o musalla taOrada, o musalla taşışında dnda düüşşüünnüün kendinizi...n kendinizi...

Seyredin Seyredin şşu an u an ççevrenizde olanlarevrenizde olanlarıın yn yüüz ifadelerini...z ifadelerini...

AkAkııllarllarıından ve yndan ve yüüreklerinden gereklerinden geççen en 
ccüümleleri hayal edin...mleleri hayal edin...
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Kitaba devam etmeden bKitaba devam etmeden bııraktraktıım kenara ve m kenara ve 
ggöözlerimizlerimi kapatkapatııpp aynen daynen düüşşüünmeye banmeye başşladladıım...m...

EEşşimi, oimi, oğğlumu, annemi, babamlumu, annemi, babamıı, karde, kardeşşlerimi ve dilerimi ve diğğer ter tüümm
ççevremi oturttum tek tek kendi cenaze tevremi oturttum tek tek kendi cenaze töörenimdekirenimdeki yerlerine... yerlerine... 

BBirer birer yerleirer birer yerleşştirdim tabutumun tirdim tabutumun ççevresineevresine hepsini...hepsini...

HHayatayatıımda mda ççok nadir bu kadar canok nadir bu kadar canıım yanmm yanmışışttıı......

GGöörrüüyordum iyordum işşte te ""babaaaababaaaa..."..." diye adiye ağğlayan layan biricik obiricik oğğlumu...lumu...

EEşşim im kucakucağığında nda "a"ağğlayan emanetimle"layan emanetimle" ayakta durmayaayakta durmaya
ççalalışıışıyordu yordu perper periperişşan... an... 

Koca Koca ççıınar babacnar babacığıığım,m, belli belirsiz dualarbelli belirsiz dualar okuyordu,okuyordu,
o go göözzüümden hala gitmeyen vakur durumden hala gitmeyen vakur duruşşuyla...uyla...

Annem,Annem, ciciğğerinden bir parerinden bir parçça canla canlıı canlcanlıı koparkoparıılmlmışış gibi gibi 
hem ihem iççine hem dine hem dışıışına akna akııttııyordu gyordu göözyazyaşşlarlarıınnıı... ... 

KardeKardeşşlerim, akrabalarlerim, akrabalarıım m 
""ççok erken gitti,ok erken gitti, doyamaddoyamadıı ooğğluna.."luna.."

diyordudiyordu acacııyan ses tonlaryan ses tonlarııyla... yla... 

Ve dostlarVe dostlarıım...m... Onlar daOnlar da şşaaşşkkıındndıı... ... 

BazBazııssıı "daha d"daha düün birlikteydik, nasn birlikteydik, nasııll olur.."olur.." diyordu...diyordu...

Sonra anladSonra anladıım yazarm yazarıın ne demek istedin ne demek istediğğini daha devamini daha devamıınnıı
okumadanokumadan kitabkitabıın...n...

BunlarBunlarıı seyredip onlara seyredip onlara "hay"hayıır r öölmedim, lmedim, burdayburdayıımm..".."
ddemekemek istedim hayal olduistedim hayal olduğğunu unutup...unu unutup...
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FarkFarkıındalndalııkk öönemli bir kavramdnemli bir kavramdıır psikolojide... r psikolojide... 

Belki de hiBelki de hiçç aklaklıımmııza gelmeyen ve gelmeyecek birza gelmeyen ve gelmeyecek bir farkfarkıındalndalığıığı
ggööstermek istemistermek istemişşti yazar...ti yazar...

KitabKitabıı okumaya ne gokumaya ne güüccüüm kalmm kalmışışttıı, ne de iste, ne de isteğğim...im...

Almam gereken dersi ve mesajAlmam gereken dersi ve mesajıı almalmışışttıım...m...

ŞŞimdi ne kitabimdi ne kitabıın adn adıınnıı ne de yazarne de yazarıı hathatıırlamrlamııyorum...yorum...

ŞŞu an bunlaru an bunlarıı yazarken bile yazarken bile ççok kok kööttüü oldum...oldum...

Bu olayda tek Bu olayda tek farkfarkıındalndalııkk da yok da yok üüstelik...stelik...

Biraz kendime geldikten sonra devam ettimBiraz kendime geldikten sonra devam ettim
hayathayatıımmıın en zor hayaline...n en zor hayaline...

SSıırada rada ççevremdekilerin evremdekilerin ööllüümmüümmüün akabinden akabinde
neler sneler sööyleyecekleri vardyleyecekleri vardıı....

Usulen ve nezaketen sUsulen ve nezaketen sööylenenlerin dylenenlerin dışıışında...nda...

 

Onlarda bOnlarda bııraktraktığıığım izleri, m izleri, 
yayaşşananlarananlarıı veve yayaşşanamayanlaranamayanlarıı elden geelden geççirerekirerek
ben konuben konuşşturacaktturacaktıımm hayalimde... hayalimde... 

İİççlerini okuyacaktlerini okuyacaktıım, senaryo bana ait olarak...m, senaryo bana ait olarak...
YaYaşşarken neler yazmarken neler yazmışışttıım, m, ööllüümmüümle neler okuyacaktmle neler okuyacaktıım...m...

GerGerççek duygularek duygularııydydıı ulaulaşşmaya maya ççalalışışttığıığım, m, ööllüümm acacııssıınnıın etkisiyle n etkisiyle 
girilen duygusal girilen duygusal modmod dedeğğildi,ildi, dedeşşifre etmem gereken metin...ifre etmem gereken metin...

CanCanıım om oğğlumunlumun ssööyleyecek yleyecek ççok ok şşeyi yoktu...eyi yoktu...
ÖÖzleyecekti, yokluzleyecekti, yokluğğumu hissedecekti..umu hissedecekti..
AAğğlayacaktlayacaktıı aklaklıınana geldikgeldikççe...e...

Belki Belki ööllüümmüün ne anlama geldin ne anlama geldiğğini hissedecek yaini hissedecek yaşşaa gelinceyegelinceye kadar kadar 
ssııradan bir radan bir üüzzüüntntüünnüün n öötesine getesine geççmeyecekti duygularmeyecekti duygularıı... ... 

Ama hayal bu ya, 18Ama hayal bu ya, 18--20 ya20 yaşışına getirdim 2 saniyedena getirdim 2 saniyede ooğğlumu... lumu... 

"hayal "hayal -- meyal hatmeyal hatıırlrlııyorum be baba seni...yorum be baba seni...
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KeKeşşke ke şşimdi yaimdi yaşışıyor olsaydyor olsaydıın da erkek erken da erkek erkeğğee sohbet sohbet 
etseydik seninle... etseydik seninle... 

Bak mezuniyet tBak mezuniyet töörenimde de babasrenimde de babasıızdzdıım... m... 

Askere giderken kimin elini Askere giderken kimin elini ööpecepeceğğim senin yerine...im senin yerine...
Diyecek canDiyecek canıı yanarak bir kyanarak bir kööşşede...ede...

Sevgili eSevgili eşşim...im... Benim muhteBenim muhteşşem hatunum... em hatunum... 
NasNasııl dayanl dayanıırr bensizlibensizliğğe?...e?...
O ki, benim iO ki, benim iççin her in her şşeyini feda edip koeyini feda edip koşşmumuşştu bana...tu bana...

HayatHayatıınnıın tek adamn tek adamıı şşimdi toprak olacaktimdi toprak olacaktıı......

Bir daha " Seni seviyorum " diyemeyecekti...Bir daha " Seni seviyorum " diyemeyecekti...

Bir daha hevesle aBir daha hevesle aççamayacaktamayacaktıı ççalan kapalan kapııyyıı......

Ve her gelen gece bensizliVe her gelen gece bensizliğğini haykini haykııracaktracaktıı yyüüzzüüne...ne...

Her sabah da bensiz baHer sabah da bensiz başşlayacaktlayacaktıı koca gkoca güün...n...

Tek cTek cüümlesi takmlesi takııldldıı o an io an iççime; ime; 

" Oyunbozanl" Oyunbozanlııkk yaptyaptıın be bn be bööceceğğim,im,
hani beraber hani beraber öölecektik ?..." lecektik ?..." 
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BabamBabam--annem,annem,o bugo bugüüne kadar evlat olarakne kadar evlat olarak
mutlumutlu edecek hiedecek hiççbir bir şşey yapamamaney yapamamanıın acn acııssııylayla
kkahrolduahrolduğğumum ggüüzelzel insanlar...insanlar...

Helaldi Helaldi şşüüphesiz haklarphesiz haklarıı......

Bilerek hiBilerek hiçç kkıırmamrmamışışttıım onlarm onlarıı......

ÜÜzerinezerine titredikleri evlatlartitredikleri evlatlarıı onlardan onlardan öönce nce 
ggöçöçmmüüşşttüü iişşte te öönlerinde ve dualarnlerinde ve dualarıına muhtana muhtaççttıım....m....

KaKaçç anne ve babananne ve babanıın n ççekebileceekebileceğği bir aci bir acııydydıı kiki
evladevladıınnıın cenazesinde bulunmak...n cenazesinde bulunmak...

Herhalde insanHerhalde insanıın uzun yan uzun yaşşadadığıığınana üüzzüüldldüüğğüü nadir nadir 
anlardan olsa gerek...anlardan olsa gerek...

DiDiğğerlerine geerlerine geççmiyorum... miyorum... 

Bu yazBu yazııyyıı şşu an yazu an yazııpp sizlerle paylasizlerle paylaşşttığıığıma gma göörere
"di"diğğerlerine" arterlerine" artıık sizler dek sizler de dahilsiniz...dahilsiniz...

DDüüşşüünnüün, birn, bir ggüün bir mail ulan bir mail ulaşışıyor mailyor mail--boxboxıınnıızaza ""öölmlmüüşş““ diye... diye... 

Sizler Sizler kimbilirkimbilir neler dneler düüşşüünnüür ve yazardr ve yazardıınnıız...z...

EEşşim im şşu an yanu an yanıımda amda ağğllııyor, sanki geryor, sanki gerççekmiekmişş gibi...gibi...

Oysa ki yazarOysa ki yazarıın amacn amacıı ""YaYaşşamanamanıın ve hala nefesn ve hala nefes alalııyor yor 
almanalmanıın kn kııymetini"ymetini" ggööstermekti... stermekti... 

Benim de Benim de ööyle...yle...

LafLafıı ççok uzattok uzattıım farkm farkıındayndayıım...m...
AmaAma dedidediğğimiz imiz çöçözzüümmüü zorzor ssüürereçç 2 sat2 satıırla rla öözetlenemeyecek zetlenemeyecek 
kadar girintili kadar girintili ççııkkııntntııllıı......
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Ben o gBen o güün kurdun kurduğğum o hayalle,um o hayalle,
cancanıımmıın tn tüüm yanmasm yanmasıınana rarağğmen men 

YENYENİİDEN DODEN DOĞĞDUM...DUM...
Bilgisayar diliyle Bilgisayar diliyle "format att"format attıım hayatm hayatııma"...ma"...

Sahip olduklarSahip olduklarıımmıın farkn farkıına vardna vardıım ve hala nefesm ve hala nefes
alalııyor olduyor olduğğum ium iççin in şşüükrettim...krettim...

GGöözlerimi azlerimi aççttığıığım anda o km anda o kööttüü ve acve acıı sahne bitmisahne bitmişş,,
oyun perde demioyun perde demişşti...ti...

Peki ya hayal dePeki ya hayal değğil de, geril de, gerççek olsaydek olsaydıı ve perde ve perde 
birbir daha adaha aççıılmamak lmamak üüzere kapansaydzere kapansaydıı......

Belki gerildiniz, kBelki gerildiniz, kööttüü oldunuz ama devamoldunuz ama devamıınnıı
getirirseniz buna degetirirseniz buna değğer bence...er bence...

İşİşte bu final bu yazte bu final bu yazııyyıı buraya kadar okumanburaya kadar okumanııza deza değğmimişş olmalolmalıı......

Ben bu akBen bu akşşam melankoliam melankoliğğim veim ve biraz abartmbiraz abartmışış olabilirim...olabilirim...

Hani sanatHani sanatççıı ve ve şşairiz ya ondandairiz ya ondandıır belki...r belki...

Bence bu yazBence bu yazııyyıı sadece okuyarak bsadece okuyarak bıırakmayrakmayıın... n... 

LLÜÜTFEN ARADA BTFEN ARADA BİİR,R,
BURADAN ALDIKLARINIZI TARTIN,BURADAN ALDIKLARINIZI TARTIN,

DDÜÜŞŞÜÜNNÜÜN VE HAYATINIZI GN VE HAYATINIZI GÖÖZDEN GEZDEN GEÇÇİİRRİİN...N...

ÖÖllüümmüün kime ve ne zaman gelecen kime ve ne zaman geleceğğini ini 
YYüüce Allah' tan bace Allah' tan başşka bilenka bilen yok...yok...
İşİşte bu yte bu yüüzden hazzden hazıır yar yaşışıyorken ve yorken ve 

nefes alnefes alııyorkenyorken yapabileceklerinizi yapyapabileceklerinizi yapıın,n,
ertelemeyin...ertelemeyin...
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Sizi sevenlere ve sevdiklerinizeSizi sevenlere ve sevdiklerinize
daha fazla zaman aydaha fazla zaman ayıırrıın...n...

Bilerek Bilerek -- bilmeyerek bilmeyerek 
kkıırdrdığıığınnıız kalpleri tamir edin...z kalpleri tamir edin...

Ve en Ve en öönemlisi;nemlisi;

VERDVERDİĞİİĞİ--VERMEDVERMEDİĞİİĞİ,,
ALDIALDIĞĞII--ALMADIALMADIĞĞI HERI HERŞŞEY EY İİÇÇİİN,N,

TEKRAR TEKRAR TEKRAR TEKRAR ŞŞÜÜKREDKREDİİN N 
YYÜÜCELER YCELER YÜÜCESCESİİ YARADAN'AYARADAN'A

CAN DCAN DÜÜNDAR...NDAR...
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BİLGİ POSTERİ 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 
 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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NAMAZ KILIYORUZ ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ Bayram, teravih ve cenaze namazının 
kılınışının anlatılması 

☺ Karışık cümleleri düzenleyerek teşrik 
tekbiriyle ilgili cümle kurulması 

☺ ‘Ne gibi’ sorusuyla teravih namazının 
hangi namaza benzediğinin öğrenilmesi  

☺ ‘Hangisi’ sorusuyla cenaze namazına 
dair doğru bilgilerin boşluğa 
doldurulması 

☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 
☺ Bayram, teravih ve cenaze namazıyla 

ilgili slaytlar hazırlanması 
☺ Konunun asetat sunularıyla işlenmesi 
☺ Akıl haritaları hazırlanması 
☺ Akış haritası hazırlanması 
☺ Eşleştirme kartları 
☺ Bayram, teravih ve cenaze namazlarının 

kılınışıyla ilgili proje çalışması 
yapılması 

☺ Bu namazların kılınışını gösteren kartlar 
hazırlanması 

☺ Bu namazların herhangi birinin kamera 
ile  kaydedilmesi 

☺ Bu namazların resimlendirilmesi 

Matematiksel-Mantıksal 
☺ ‘Acaba neresi’ adlı bulmacanın 

çözülmesi 
☺ Bayram, teravih ve cenaze namazıyla 

ilgili hazırlanan bilgilerin eşleştirilmesi 
☺ Bayram namazında imamın ve cemaatin 

yaptıklarının tasnif edilmesi. 
☺ ‘4N’ çalışması yapılması 
☺ Eşleştirme çalışmasıyla teşrik tekbirinin 

anlamının kavranması 
☺ 4’e 4 eşleştirmeyle cenaze namazındaki 

4 tekbirin kavranması 
☺ Tablo tamamlama çalışmasının 

yapılması 
☺ Kim, nerede, hangi namazı kılmıştır? 

bulmacasının çözülmesi 

Sosyal 
☺ Sınıfta oluşturulan grupların eşleştirmeli 

kartları birleştirerek gerekli bilgilerle 
doldurulması 

☺ Proje ve bilgisayar ortamında sunu 
hazırlamak için grupların oluşturulması 

☺ Bu namazların sosyal yaşama 
kazandırdıklarının belirlenmesi 

☺ Bu namazların ‘insan üzerindeki etkileri’ 
konulu grup çalışması yapılması 

 
 

Kinestetik 
☺ Bayram, teravih ve cenaze namazının 

kılınışının gösterilmesi 
☺ Bu namazların kılınışını gösteren karışık 

kartların sıralandırılması 
 
 

Kişisel 
☺  Teravih, bayram ya da cenaze namazı 

kılan öğrencilerin neler hissettiklerini 
anlatan bir yazı yazmaları. 

Müziksel/Ritmik 
☺ Bayramı ve cenazeyi hatırlatacak fon 

müziklerinin dinlenmesi 

Doğa 
☺ Dışarıda kılınan cenaze namazı ile ilgili 

konuşulması 
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ASETAT NO  10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMAZ TÜRLERİNDEN 
BAZILARI 

CENAZE NAMAZI 
Bir Müslüman vefat ettiğinde 

kılınır.  
 

TERAVİH NAMAZI 
Ramazan ayında yatsı namazı ile 

vitir namazı arasında kılınan 
namazdır.  

 

BAYRAM NAMAZI 
Ramazan ve Kurban Bayramlarında cemaatle kılınan 

namazdır. Kılınması vaciptir. 
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BAYRAM, TERAVİH VE 

CENAZE 
NAMAZLARININ 

KILINIŞI 

“NAMAZ, DİNİN DİREĞİDİR.”(Tirmizi, İman 8) 
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ASETAT NO 11 

 
 

         
 
                                   

                                                    
 
 
 
 
 
 

BAYRAM NAMAZININ 
KILINIŞI 

1.REKAT: 

 

“Niyet ettim vâcib olan 
bayram namazını 
kılmağa, uydum hazır 
olan imâma” diye niyet 
ederek, namaza 
durulur. Sonra 
“Sübhâneke” okunur. 
Sonra eller üç defa 
tekbîr getirerek 
kulaklara kaldırılıp, 
birinci ve ikincisinde iki 
yana bırakılır. 
Üçüncüsünde, göbek 
altına bağlanır. İmâm 
önce Fâtiha, sonra bir 
sûre okur ve beraberce 
rükû’a eğilinir. 

2.REKAT: 

 

Önce Fâtiha ve bir 
sûre okunur. Sonra iki 
el üç defa tekbîr 
getirerek kaldırılır. 
Üçüncüde de yanlara 
bırakılır. Dördüncü 
tekbîrde elleri 
kulaklara kaldırmayıp, 
rükû’a eğilinir. 
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ASETAT NO 12 

 
 

 

 
 

   3.REKAT: 
 
Sübhaneke 
Besmele 
Fatiha 
Zammi sure 
Rüku 
Secde 
 

     4.REKAT:  
Besmele 
Fatiha 
Zammî sure 
Rüku 
Secde 
Oturuş-Tahiyyat, 
Salli-barik, 
  Rabbenalar, 
     Selam 

TERAVİH NAMAZININ 
KILINIŞI 

   1.REKAT: 
 
Sübhaneke 
Euzübesmele 
Fatiha 
Zammi sure 
Rüku 
Secde 
 

 
    2.REKAT: 
 
Besmele 
Fatiha 
Zammî sure 
Rüku 
Secde 
Oturuş 
  (Tahiyyat, 
   Salli-barik) 
 

 
Burada Teravih 
namazının 4 er 
rekât olarak 
kılındığını farz 
ediyoruz. Şayet 
2’şer rekat olarak 
kılınacaksa ikinci 
oturuşta salli-
barik dualarından 
sonra Rabbena 
duaları da okunur 
ve selam verilir.  
Teravih namazı 
cemaatsiz yalnız 
olarak 
kılındığında; iki 
rekâtta bir selam 
verildiğinde sabah 
namazının sünneti 
gibi, dört rekâtta 
bir selam 
verildiğinde ikindi 
namazının sünneti 
gibi kılınır. 
Cemaatle dört 
rekâtta bir selam 
verilerek 
kılındığında, 
ikindi ve yatsı 
namazlarının ilk 
dört rekatlık 
sünneti gibi 
kılınır, yani ilk 
oturuşta salli-
barik okunur, 
üçüncü rekatta 
kalkıldığında 
Sübhaneke 
okunur. 
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ASETAT NO 13  

 
 
 

 
 
   
 

CENAZE NAMAZININ 
KILINIŞI 

Cenâze namazının dört tekbîrinden her biri, bir rekat 
gibidir. Dört tekbîrin yalnız birincisinde eller 
kulaklara kaldırılır. Sonraki üç tekbirde eller 
kaldırılmaz. 
 
1- Önce niyet edilip ilk tekbîr alınıp, iki el bağlanınca 
“Sübhaneke” okunur ve okunurken “vecelle senâüke” 
de denir. Fatiha okunmaz. 
2- İkinci tekbîrden sonra, teşehhüdde otururken 
okunan (salavât)lar, yani (Allahümme salli) ve (Bârik) 
duâları okunur. 
3- Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze duâsı okunur. 
Cenâze duâsı yerine “Rabbenâ âtinâ...” veya yalnız 
“Allahümmağfir leh” demek veya duâ niyetiyle 
“Fâtiha-i şerîfeyi” okumak da olur. 
4- Dördüncü tekbîrden sonra, hemen sağa ve sonra 
sola selâm verilir. Selâm verirken, cenâzeye ve cemâate 
niyet edilir. 
İmâm yalnız dört tekbîri ve iki omuza selâmı, yüksek 
sesle söyler, diğerlerini içinden okur. 
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Konu 1: Bayram Namazı 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal 

 
 
Etkinlik 1:  HEP BERABER BAYRAM NAMAZINI ANLATALIM MI? 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evet  

BAYRAM NAMAZININ 
HÜKMÜ 

BAYRAM NAMAZININ 
VAKTİ 

HANGİ BAYRAMLARDA 
KILINIR? 

1. REKÂT:--------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------- 
 
2.REKÂT:---------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------- 

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI 
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Etkinlik 2:  AYIRALIM MI? 
 

� Bayram namazında imamın ve hem imam hem cemaatin okuduklarını ayıralım 
mı? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NİYET TEKBİR SUBHANEKE 3 TEKBİR 

1.TEKBİRDEN SONRA ELLERİ 
YANA BIRAKMAK, 3.DEN SONRA 

SALLAMADAN BAĞLAMAK 
EUZÜ BESMELE FATİHA 

BİR SURE VEYA 
BİRKAÇ AYET TEKBİR RÜKÛ SÜCUD 

SECDEDEN 
KALKIŞ 

BESMELE FATİHA 
BİR SURE VEYA 
BİRKAÇ AYET 3 TEKBİR 

3.TEKBİRDEN SONRA 
ELLERİ BAĞLAMADAN 

4.TEKBİRİ ALMAK 
RÜKÛ SÜCUD OTURUŞ 

SELAM 
ETTEHIYYATÜ 
SALLİ-BARİK 
RABBENALAR 

HUTBE 
TEŞRİK 

TEKBİRİ 

 
HUTBE 

 
SUBHANEKE 

İMAM      İMAM VE CEMAAT 
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Etkinlik 3:  TEŞRİK TEKBİRİ ‘4 N ÇALIŞMASI’ 

 
� Bakalım teşrik tekbiri hakkında ne biliyorsunuz? 

 
       Ne zaman ------------------------------------------------              
       
       Neden sonra -------------------------------------------- 

 
       Ne demek ------------------------------------------------ 
 
       Ne’dir (Hükmü) ---------------------------------------- 
 
 

 
 
Etkinlik 4: EŞLEŞTİRME 

 
� Teşrik Tekbirini manasıyla eşleştirip sıralayalım mı? 

 
  LA İLAHE İLLALLAH                                                 ALLAH BÜYÜKTÜR 
       
  VELLAHU EKBER                                             HAMD ALLAH’A MAHSUSTUR. 

 
  VE LİLLAHİLHAMD                               ALLAH BÜYÜKTÜR, ALLAH BÜYÜKTÜR. 
 
  ALLAHU EKBER                                                        ALLAH BÜYÜKTÜR. 
 
  ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER           ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR. 
 
 

 
 
Etkinlik 5:  CÜMLE KURALIM MI? 

 
� Kelimeleri doğru sıralayarak cümle kuralım mı? 
 
Vacibtir, Kurban Bayramı’nın, arefe günü, sabah namazından, 23 vakitte, teşrik 
tekbiri, farz namazlardan sonra, bayramın dördüncü günü getirmek, ikindi 
namazına kadar, başlayarak. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAS 
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Konu 2: Teravih Namazı 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal 

 
 
Etkinlik 1:  ‘NE’ KILINIR? 
 

� Teravih namazı ile ilgili şu sorulara cevap verelim mi?  
 
       Ne zaman ------------------------------------------------              
       
       Neden sonra --------------------------------------------- 

 
       Ne kadar ------------------------------------------------- 
 
       Ne’dir (Hükmü) ---------------------------------------- 
 
 

 
 
Etkinlik 2:  NE GİBİ 
 

� Teravih namazının ne gibi kılındığını bulmak için boşluğu dolduralım mı? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OKUYALIM MI? 

Teravih namazı dört rekâtta veya iki rekâtta bir selam 
verilerek kılınır. İki rekâtta bir selam verilirse ---------------------
------------ gibi, dört rekâtta bir selam verilirse ----------------------

-------------- gibi kılınır. 
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Konu 3: Cenaze Namazı 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal 

 
 
Etkinlik 1:  HANGİSİ? 
 

� Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içinde verilenlerden uygun olanı 
ile doldurunuz. 

   
� Cenaze namazı, ölü yıkanıp -------------------------------- kılınır. 

                                 (kefenlenmeden önce / kefenlendikten sonra) 
 

� Cenaze namazı bir grup Müslüman’ın kılması ile diğer Müslümanların üzerinden 
sorumluluğu kalkan -------------------------------- bir namazdır. 

                                                                     (farz-ı kifaye / farz-ı ayn) 
 
� Cenaze namazı -------------------- kılınır, ------------------------- yapılmaz. 

                             (ayakta, oturarak)                 (tekbir, rüku) 
 

� ------------------- dışında eller kaldırılmaz. 
(ilk tekbir, ikinci tekbir) 

                                                                     

 
 
Etkinlik 2:  4’E 4 
 
� Cenaze namazında getirilen 4 tekbirin hemen ardından 4 şey yapılmaktadır. 

Bunları eşleştirelim mi? 
 
                                                                                   

 
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                                 
 
                                                               
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   1.TEKBİR 

   2.TEKBİR 

   3.TEKBİR 

   4.TEKBİR 

SALLİ VE BARİK DUALARI 

SUBHANEKE DUASI 

SELAM 

CENAZE DUASI 
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Etkinlik 3:  HANGİSİNDE HANGİSİ VAR? 138 
 

� Bayram, cenaze ve teravih namazları ile ilgili kavramların bulunduğu kutuları Melih 
elinden düşürmüş, ortalığa saçılan kavramların hangisinin hangisiyle ilgili olduğunu 

unutmuş. Ona yardım edelim. Bayram namazları ile ilgili olanları “b”, teravih 
namazıyla ilgili olanları “t”, cenaze namazıyla ilgili olanları da “c” kutucuklarına 

koyalım. 
                                                                                              
 
 
 

                                     
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 4:  HATIRLADINIZ MI? 
 

1. RÜKÛ VE SECDE YAPMADAN KILINAN NAMAZDIR. 
 

2. SADECE RAMAZAN AYINDA KILINAN NAMAZDIR. 
 

3. YILDA SADECE İKİ KEZ KILINAN NAMAZDIR. 

Ev  
 
 

                                                
138 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e, 142 

KURBAN 

SÜNNET 
TEŞRİK TEKBİRİ 

HUTBE 

F
A

R
Z

-I
 K
İF

A
Y

E
 

VACİP 

V
İT
İR

 

ORUÇ VE CELLE SENAÜK Y
İR

M
İ 

R
E

K
Â

T
 

D
Ö

R
T

 T
E

K
B
İR
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Etkinlik 5:  KİM, NEREDE, HANGİ NAMAZI KILDI? 139 
 

� Ahmet, Ayşe ve Burak farklı şehirlerde oturmaktadırlar. Her biri farklı zamanlarda 
farklı bir namaza katılmıştır. Acaba kim, nerede, hangi namazı kılmıştır? 

İpuçlarından yararlanarak bulunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Etkinlik6:  TABLO TAMAMLAMA 
 

 BAYRAM NAMAZI TERAVİH NAMAZI CENAZE NAMAZI 

2 REKÂT    
20 REKÂT    

4 TEKBİR VE KIYAM    
SÜNNET    
VACİP    

FARZ-I KİFAYE    
RAMAZAN VE 

KURBAN BAYRAMI 
   

RAMAZAN AYI    
ÖLÜM    
HUTBE    

VE CELLE SENAÜK    
 

 

 
                                                
139  Bektaş  ve diğerleri, a.g.e., 143 

Ahme Ahmet  

   Ayşe 

Burak   

  İ
st

an
bu

l  
 

 A
nk

ar
a 

 

G
az

ia
nt

ep
  

 T
er

av
ih

  

  C
um

a 
 

 C
en

az
e 

 

Kim? 

Cuma     

Cenaze    

Nerede?    
Hangi 
Namaz?    

İPUÇLARI: 
� Teravih namazını kılan erkek 

değildir. 
� Ahmet, Ankara’da oturmaktadır. 
� Ayşe, İstanbul’da oturmamaktadır. 
� İstanbul’da oturan Cuma namazı 

kılmıştır. 
� Gaziantep’te oturan Teravih namazı 

kılmıştır. 

Sonuca ulaşırken 
en önemli kuralı aklınızdan 

çıkarmayın: Her satır ve 
sütunda yalnız bir Evet 

olabilir. Bir kutucuk Evet 
ise diğerleri Hayırdır. 

 
Örnek:         H 
              H   E    H 
                    H 
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Etkinlik 7:  ACABA NERESİ? 
 

� Aşağıda karışık verilen kelimeleri bulmacadaki ipuçlarından faydalanarak 
yerleştiriniz. ( Her namazla ilgili kavramı ayırın, yerleştirmeniz kolaylaşsın.) 

 
CENAZE      
EZAN 
TERAVİH 
MÜKELLEF 
HUTBE 
KEFEN 
TEKBİR 
YİRMİ REKÂT 
RAMAZAN 
VACİP 
VİTR 
İFTAR 
BAYRAM 
ORUÇ 
SÜNNET 
FARZ-I KİFAYE 
KURBAN 
HATUN KİŞİ 
HUTBE 
CENAZE DUASI 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Etkinlik 8:  NE ZAMAN,  HANGİ SÖZ? 

� Sizce bu sözleri ne zaman söyleriz, yazalım mı? 
 

�  Allah rahmet eylesin.  --------------------    Mekânı cennet olsun  --------------------- 
� Allah kabul etsin --------------------------     El öpenlerin çok olsun ------------------- 
� Nice nice bayramlara ---------------------    Allah mübarek eylesin -------------------- 
� Allah çok versin ---------------------------    Eline sağlık  -------------------------------- 
� Bayramınız mübarek olsun --------------     Kabri nur dolsun -------------------------- 

Ev  
 

B 

A 

Y 

R  

A 

M 

T 

E 

R 

A 

V 

İ 

H 

C 

E 

N 

A 

Z 

E 



 169 

BİLGİ POSTERİ 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 
 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 170 

ORUÇ TUTUYORUZ ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramların 
öğrenilmesi 

☺ Ramazan ayı ile ilgili mektup yazma 
çalışması 

☺ Ramazan ayı ve oruçla ilgili ayet 
meallerinin ve hadislerin öğrenilmesi 

☺ Konu ile ilgili hikâye okunması 
☺ Ramazan ayı ve oruçla ilgili 

kavramlardan akrostişli şiir yazılması 
☺ Konu ile ilgili boşluk doldurma çalışması 
☺ Ramazanla ilgili öykü tamamlama 

çalışması 
☺ Ramazan ayı ve oruçla ilgili hazırlanan 

çalışma kâğıtlarının doldurulması 
☺ Oruç tutmanın önemiyle ilgili ‘Evet mi, 

Hayır mı?’ çalışması yapılması 
☺ Orucun hangi anlamlara geldiğini 

kutucuklardan bulunması 
☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 
☺ Öğrenilen yeni kavramların 

resimlendirilmesi 
☺ Ramazan ayı ile ilgili gazete haberlerinin 

derlenmesi 
☺ Konu anlatımına asetat kullanılması 
☺ Karagöz ve Hacivat arasındaki 

Ramazanla ilgili diyalogun doldurulması 
☺ Akıl haritası hazırlanması 
☺ Ramazan ayının önemi ile ilgili kavram 

haritası hazırlanması 
 

Matematiksel-Mantıksal 
☺ Ramazan ayı ve diğer aylarda 

gördüklerimizin, yaşadıklarımızın 
karşılaştırılması 

☺ Çengel bulmacanın doldurulması 
☺ Oruçla ilgili bulmacaların çözülmesi 
☺ İftar duasınının manasıyla eşleştirilmesi 
☺ Orucu bozan durumların ayırt edilmesi 
☺ “Doğru başlangıç, doğru yön, doğru 

kelime” çalışmasıyla konuyla ilgili 
kavramların bulunması 

☺ “Bul ve Değiştir” çalışmasının yapılması 

Sosyal 
☺ Ramazan ayı ve orucun sosyal yaşama 

kazandırdığı zenginliklerin belirlenmesi 
☺ Orucun sosyal yardımlaşmaya teşvik 

etmesi üzerinde bir paylaşım yapılması 
☺ Sosyal yaşamdaki değişimin oruca etkisi 

konulu grup çalışması yapılması 

Kinestetik 
☺ Oruçlu bir günün dramasının yapılması 
☺ İftar davetini gösteren drama çalışması 

yapılması 
 

Kişisel 
☺ “Oruç tutunca neler hissediyorum” 

konulu yazı çalışması yapılması 
☺ Orucun insanın iç dünyasında meydana 

getirdiği değişimlerin yazılması 
Müziksel/Ritmik 

☺ Derlenen davulcu manilerinin ritimle 
söylenmesi 

☺ Ramazan ilahilerinin derlenmesi 
☺ “Daha dün annemizin kollarında 

yaşarken” şarkısına uyarlanan ramazan 
şarkısının söylenmesi 

Doğa 
☺ Ramazan ayının seneler geçtikçe farklı 

mevsimlere gelmesi ve bu mevsimlerin 
sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin 
paylaşılması 

 

 
 



 171 

ASETAT NO 14 

 
 

 
 

ORUÇ 

ORUCU 
BOZAN 

DURUMLAR 

ORUÇ 
NEDİR? 

İFTAR  
DUASI 

ORUÇLA 
İLGİLİ 

KAVRAM-
LAR 

FİTRE 

FİDYE 

İFTAR 

SAHUR 

İMSAK KAZA 

ORUÇ 
TUTMA

NIN 
ÖNEMİ 
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ASETAT NO 15  
 
 

“EY İMAN EDENLER! ALLAH’A KARŞI GELMEKTEN SAKINMANIZ İÇİN 
ORUÇ SİZDEN ÖNCEKİLERE FARZ KILINDIĞI GİBİ SİZE DE FARZ 

KILINDI. UMULUR Kİ ORUÇ SAYESİNDE KÖTÜLÜKLERDEN 
KORUNURSUNUZ.” 

(BAKARA /183) 
 

 

 
 
 
 

“SAHURA KALKIN. ÇÜNKÜ SAHURDA BEREKET VARDIR.” 
(BUHARİ, SAVM  20) 

 

 
 
 
 

“BİR KİMSE ORUÇLU OLDUĞU HALDE UNUTARAK YER, İÇERSE 
ORUCUNU TAMAMLASIN, (SAKIN) BOZMASIN. ÇÜNKÜ ONU ALLAH 

YEDİRMİŞ, İÇİRMİŞTİR.” 
(BUHARİ, SAVM  7) 
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ASSETAT NO  16 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EY  İMAN EDENLER! ORUÇ SİZDEN 
ÖNCE GELİP GEÇMİŞ ÜMMETLERE 
FARZ  KILINDIĞI GİBİ SİZE DE FARZ 
KILINDI. UMULUR Kİ KORUNURSUNUZ.  

                                                          
(BAKARA/183) 

ORUÇ KİMLERE FARZDIR: 
 

A. MÜSLÜMAN OLANLARA 
B. AKILLI OLANLARA 
C. ERGENLİK ÇAĞINA GELMİŞ 

OLANLARA 
D. SAĞLIKLI OLANLARA 

SAHUR: 
 
ORUÇ TUTMAK İÇİN SABAH 
NAMAZINDAN ÖNCE SAHUR 
VAKTİNDE YEMEK YENİR. BUNA 
SAHUR YEMEĞİ DENİR. 

İMSAK: 
 
YEMEK YEMENİN 
YASAKLANDIĞI, ORUCUN 
BAŞLAMA ZAMANINA İMSAK 
DENİR. 

İFTAR: 
 

AKŞAM GÜNEŞ BATINCA ORUÇ 
AÇMAYA İFTAR DENİR. 

MUKABELE: 
 
RAMAZAN AYINDA KUR’AN’I BAŞTAN SONA OLMAK ÜZERE BİR KİŞİ YÜKSEK SESLE 

OKURKEN DİĞERLERİNİN SESSİZCE TAKİP ETMESİNE MUKABELE DENİR. 
HERGÜN BU ŞEKİLDE 20 SAYFA OKUNURSA KUR’AN- KERİM BAŞTAN SONA 

OKUNMUŞ OLUR. 
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TERAVİH NAMAZI: 
 

RAMAZAN AYINDA, YATSI NAMAZINDAN SONRA KILINAN YİRMİ REKÂTLIK 
NAMAZDIR. TERAVİH NAMAZINI KILMAK SÜNNETTİR. CEMAATLE KILINABİLECEĞİ 

GİBİ TEK BAŞINA DA KILINABİLİR. 

KAZA: 
 

RAMAZAN AYINDA YOLCULUK VE HASTALIK GİBİ DURUMLARDA TUTULMAYAN 
ORUCUN DİĞER AYLARDA TUTULMASINA KAZA DENİR. 

 

FİDYE: 
 

HASTALIK, YAŞLILIK GİBİ ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ ZAMANINDA 
TUTULAMAYAN AMA DAHA SONRA DA KAZA EDİLEMEYEN HER BİR GÜN ORUÇ İÇİN 
KİŞİNİN KENDİ YEDİĞİ BİR GÜNLÜK YEMEK MİKTARINI PARA OLARAK BİR FAKİRE 

VERMESİ YA DA BİR FAKİRİ BİR GÜN DOYURMASIDIR. 

FİTRE: 
 
RAMAZAN AYINDA VE ONDA ELDE ETTİĞİMİZ BEREKETE BİR TEŞEKKÜR İFADESİ 
OLARAK RAMAZAN AYINDA BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE VERİLMESİ GEREKEN 
SADAKAYA FİTRE DENİR. 

ORUCU BOZAN DURUMLAR: 
 
1. BİLEREK BİR ŞEY YEMEK YA DA İÇMEK, 
2. GÜNEŞ BATTI SANARAK İFTAR ETMEK, 
3. AĞZA GİREN YAĞMUR, KAR VE DOLUYU BİLEREK YUTMAK, 
4. KENDİLİĞİNDEN GELEN KUSMUĞU BİLEREK YUTMAK, 
5. DİŞLERİ ARASINDA SAHURDAN KALAN NOHUT TANESİNDEN BÜYÜK ARTIĞI 

BİLEREK YUTMAK. 
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Konu 1: Oruç Nedir? 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Mantıksal, Sözel 
 
 
Etkinlik 1: ORUCUN TANIMINI YAPALIM 
 

� Orucu kendi düşüncelerinizle nasıl ifade edersiniz? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORUÇ 
NEDİR? 

ORUÇ; ------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
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Etkinlik 2: BUL VE DEĞİŞTİR 
 

� Aşağıdaki cümlede ne yazdığını bulmak için bütün 1’leri ‘A’ ile, bütün 2’leri ‘E’ ile 
bütün 3’leri ‘N’ ile değiştirelim mi? 

                                      
T13   Y2Rİ3İ3   1Ğ1RM1SI3D13   GÜ3   B1TIMI31   K1D1R   1LL1H 
RIZ1SI   İÇİ3   İB1D2T   M1KS1DIYL1   Y2M2K,   İÇM2K   GİBİ   
D1VR13IŞL1RD13   UZ1K   DURM1K   D2M2KTİR. 1KILLI  V2   
2RG23LİK   Ç1ĞI31   G2LMİŞ   H2R   MÜSLÜM13IN   ORUÇ 
TUTM1SI F1RZDIR.  

 
 

 
 
Etkinlik 3: ANLAMINI BUL 
 
Orucun hangi anlamlara geldiğini kutucuklardan bulup oruç kelimesinin altına doğru 
yazalım mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORUÇ: 
 

Aç kalmak 

Yemek 
daveti 

Sahura kalkmak 

Günahlardan 
kaçınmak 

Sabırlı 
olmak 

Teravih namazı 

Yardımlaşma  
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SUNU 7 

          
 Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk. 140 

 

Bir Ramazan Hikayesi
Bir varmış, bir yokmuş. Adı

bilinmeyen uzak dağların ardında, 
hiç kimsenin duymadığı bir ülke 

varmış. Bu ülkede insanlar büyük 
büyük işler yaparlarmış; daha 

doğrusu öyle olduğunu 
zannederlermiş. İşleri büyük 
olunca, her anları çok yoğun 
olurmuş. Artık kimse kimseyi 

görmez olmuş ülkede... 

Sabah erkenden uyanan halk, işbaşı
yapar; akşama kadar işinin 

başından ayrılmazmış. Dedik ya; 
büyük işlerin adamlarıymış onlar!.. 

O yüzden, ne doğarken, ne de 
batarken; onları hiç

ilgilendirmezmiş güneş... 

 
 

Bir Ramazan Hikayesi
Ne bahar geldiğinde kırlarda açan 

papatyalar, ne sonbaharda dökülen 
yapraklar dokunurmuş yüreklerine... 
Onlar papatyaların suyunu şifa diye 

satmayı, sonbaharda kış öncesi yakıt 
giderini azaltma planları yapmayı

severlermiş.

Kıyıda köşede kalmış hastalar, 
fakirler ve yaşlılar; kıyıda köşede 

kalırmış onlar için...

 
 

                                                
140  http://www.dindersisunulari.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=63,    
       05.08.07, 17:13 
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Bir Ramazan Hikayesi
"-Hayat, bu işte!.." derlermiş. 

"Hastalanırsan devre dışı olursun. 
Yaşlılık pilin bitmesi, iş gücünün 

azalmasıdır." 
Fakirler içinse kimse tek lâf etmezmiş. 

Onlar, hiç yokmuş bu ülkenin 
gündeminde...

Gel zaman git zaman; bir gün 
sokaklarda tellâllar bağırmışlar.

"-Duyduk duymadık demeyin! 
Padişahımız ağır bir hastalığa dûçâr 
olmuştur. Herkes, şifası için elinden 
geleni yapsın; duâsı makbûl olanlar 
el açsın; şifâdan anlayan hekimler 

saraya adım atsın!.."

 
 

Bir Ramazan Hikayesi
Pek duâ eden olmamış ama; "Nasıl 
şifa oluruz?" diye düşünen hekimler, 
ülkenin dört bir yanından saraya akın 
etmişler. Bir de ne görsünler; padişah 

kocaman olmuş!!! Masal bu ya; 
padişah yemek yemeye çok çok 

düşkün bir adammış.

"-Ülkeyi yöneten adam öyle mi 
olurmuş?" demeyin, masal işte!
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Bir Ramazan Hikayesi
Padişah yemek yiye yiye hasta olmuş; 

vücudu kocaman olmuş. Artık ne 
oturabiliyor, ne kalkabiliyormuş. Hiç

kımıldamadan öylece yatıyormuş
padişah!.. Sanki midesi dağ olmuş. 

Öyle büyümüş ki, midesi, bedeninde 
kalbine hiç yer kalmamış. İşe bakın 
siz, mide büyüyünce, kalp küçülür, 

katılaşırmış.

Hekimler, padişaha ilaçlar 
yapmışlar. Az yesin diye midesini 
küçültmeye çalışmışlar, ama kâr 

etmemiş. Hele kalbi için kimse bir 
şey yapamamış. Belki beslenir de 

büyür diye, gözyaşı takviyesi 
yapmışlar damarlarından. Nâfile, o 

da işe yaramamış.

 
 

Bir Ramazan Hikayesi
Padişahın yakınları ümîdi kesmişler. 

Ama kalbi sağlam bir hekim: 
"-Allah'tan ümit kesilmez!.." demiş. 
"Bu sözümü yabana atmayın! Ümit, 

kulların en sağlam ipidir."
Onlar da, ümitlerini yeniden 

yeşerterek beklemeye başlamışlar. Bu 
güzel ve mânâ katılmış bekleyiş, ben 
diyeyim beş gün, siz deyin beş ay, 

devam etmiş.

Bir gün, ülkenin sınırlarından içeriye 
yaşlı bir adam girmiş. Yaşlı

dediysem, âsası olanlardan değil, 
gözü ve gönlü yaşlı olanlardan... 

Lâkin, kimse bilmezmiş gözünden 
çıkan yaşları, gönlündeki sızıyı... O, 
dimdik, dupduru gezmeye başlamış, 

Allah'ın yol verdiği bu ülkede. 
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Bir Ramazan Hikayesi
Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz 

gitmiş. Geçtiği dereler-tepeler 
şenlenmiş. Yol boyu ağaçlar, serçeler 
ve karıncalar fark etmiş, bu adamda 

bir başkalık olduğunu... Ağır ağır 
yürüyormuş adam; karmakarışık bir 

hayata alışık ülke insanlarına inat, her 
âna anlam katıyormuş. Güneşe 

gülümsüyor, karıncalara yol 
veriyormuş. O yürüyor, ardından bir 
"huzur" rüzgarı bırakıyormuş efil efil

Böyle bir huzura alışık değilmiş
insanlar. Ve onlar da durup derin 

derin içlerine çekmişler huzur 
rüzgarını. Hayat yavaşlamış ülkede. 

Bir adam, tek başına nasıl 
değiştirebilirmiş bunca şeyi, sözsüz, 

kelâmsız?! �aşırmışlar... Nihayet; 
yolunu kesip adını sormuşlar. Durmuş

adam, tebessüm etmiş:  
 
 

Bir Ramazan Hikayesi
"-Ramazan..." demiş.

Ramazan'ın yürüyüşü devam 
ediyormuş. Ünü her yere yayılmış, 

saraya kadar ulaşmış. Ümidi 
kuşanmış saray halkı, Ramazan'ı bir 

lutuf saymışlar ve saraya dâvet 
etmişler.

Ramazan, içeri girince bir daha 
sızlamış kalbi, yine ıslanmış. 

Kocaman bir bedenle, 
kımıldamadan yatan padişaha 

yaklaşmış; eğilip kalbini dinlemiş. 
Ne cılızmış kalbi; ah ne zayıf!...
Padişahın yakınlarına dönmüş

Ramazan; 
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Bir Ramazan Hikayesi

"-Bu hastalığın hekimlik dilinde adı; 
şişmanlıktır. Mânevi âlemde ise biz 
buna «ağır ruh hastalığı» diyoruz."
"-Peki, çare nedir?" diye sormuşlar.

"-Çare Allah'tır, Allah'tandır. 30 gün, 
30 gece kalacağım bu ülkede... İlan 

edin halka; 11 ay bedenler 
doymuştur; bir ay ruh doyacak! 

Fakirler kardeş bilinecek, duâları
alınacak. Ve zamanın kıymetini 
bilecek bütün insanlar. Seheri, 

sabah bilecek; «vaktin oğlu» olma 
yarışına girecekler!"  

 

Bir Ramazan Hikayesi
"-Vaktin oğlu mu?" demişler, 

şaşırmışlar.
"-Biz ona «ibn-ül vakt» deriz. Ancak 

bu hâle erişenler, aldıkları nefesi 
hissedebilirler, ciğerlerinin her 

köşesinde... Böylece, kalbin her atışı
bir hayra alâmet olur."

Sonra padişaha dönmüş, Ramazan:
"-Sen de biraz iyilik yap. Hâl-hatır 
sor güle, böceğe!.. Tâ ki, kalbinin 

‘tıp tıp'larını duyasın..."
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Bir Ramazan Hikayesi
Bunlardan sonra, saraydan çıkmış
Ramazan. Ardında, rüzgarını bekçi 

bırakmış. Ülkenin her şehrini, 
sokağını, yaylalarını, ırmaklarını, 
ovalarını dolaşmış. Bir ay sürmüş
yolculuğu... Bir akşam ezanı vakti, 

terk etmiş ülkeyi. Bir dahaki seneye 
niyetlenmiş; yine gelmeyi, yine düzen, 

yine sekînet getirmeyi...

Burda da masal bitmiş. 
"-Bu masalda hiç mi kötü yok?" 
diye sormayın. Ramazan bir yere 

geldiğinde; bütün kötüler, esir 
edilirmiş bilinmez bir yerlerde. 

 
 

Bir Ramazan Hikayesi
Gökten üç rahmet inmiş; biri 

padişahın cılız kalbine; biri "vaktin 
oğlu" olabilenlere, biri de Ramazan'ın 

rüzgârını yüreğinde hissedenlere.

nkobya@hotmail.com
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Etkinlik 4: ORUCU NE KADAR ÖĞRENDİK? 141 

 

 
                                                                                                               

 
 
 

                                                
141 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,   28.11.07, 11:24 
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Etkinlik5: KELİMELERİ BULALIM MI? 142 

 
                                                                                                              
 
                         
             
 
 
 
                                                
142  http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,    06.08.07, 13:43 



 185 

 
 

Konu 2:  Oruç Tutmanın Önemi 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Kişisel, Görsel, Mantıksal, 

Ritmik, Kinestetik 
 
Etkinlik 1: EVET Mİ? HAYIR MI? 
 
� Oruçla ilgili aşağıdakilerden hangisine Evet, hangisine Hayır dersiniz? 

 
                                                                                                               EVET HAYIR 

� Allah’ın bize emrettiği oruç ibadetini yaparken de tek amacımız Allah’ın  
rızasını kazanmaktır.       

� Oruç, insan iradesinin zayıflamasına neden olur.         
� Oruçlu kişi sadece aç ve susuz kalır. Onun dışında dilediği kötülüğü  
      başkasına yapar. 
� Oruç insana güzel ahlaka sahip olmanın kapılarını açar. 
� Oruç sağlıklı olmak için tutulur. 
� Oruç, hem sahip olunan nimetlerin fark edilmesine neden olur hem de  
      ihtiyaç sahiplerine yardım etme fırsatı tanır. 
� Ramazan ayında namaz kılınır, Kur’an okunur. Ramazan bitince bu  
      ibadetlere de son verilir. 
� Oruçlu olan insanlar sinirli olur, birbirine tahammül edemez. 

 
 
Etkinlik 2: DÜŞÜNELİM 

 
� Sizce oruç hayatımızda ne gibi değişikliklere vesile olur? 

    
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Etkinlik 3: YAZALIM 

 Oruçla ilgili bir ayet ve bir hadis yazalım mı? 
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Etkinlik 4: BULUTLARA YAZALIM 
 

				 Ramazan ayının önemini bulutlara yazalım mı? 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 
RAMAZAN 

AYININ 
ÖNEMİ 

 
Kur’an-ı 
Kerim bu 

ayda 
indirilmiştir. 
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Etkinlik 5: ORUÇ TUTUNCA NELER HİSSEDERİZ? 
 

				 “Oruç tutunca neler hissederiz” konulu bir yazı çalışması yapalım mı? 
    

    
 
 
Etkinlik 6: RAMAZAN AYININ FARKI 
 

				 Aşağıdaki tabloyu ‘Ramazan ayında ve diğer aylarda Türkiye’ şeklinde karşılıklı 
olarak yazalım mı? 

    

 
DİĞER AYLARDA TÜRKİYE 

 

 
RAMAZANDA TÜRKİYE 

� Gece yemeğe kalkılmaz. 
� Sabah ve akşam ezanına 

dikkat edilmez. 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
�  

� Gece yemeğe kalkılır. 
� Sabah ve akşam ezanının 

önemi artar. 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
� D 
�  
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Etkinlik 7: ORUÇ VE SOSYAL HAYAT 
 

				 Orucun sosyal yaşama kazandırdıkları, 
				 Sosyal hayattaki değişimin oruca etkisi, 
				 Farklı mevsimlerde orucu yaşamanın sosyal hayata etkisi konularından birini 

seçerek bir yazı çalışması yapalım mı? 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
Etkinlik 8: KELİME TÜRETMECE 
 

				 ‘RAMAZAN’ kelimesinin harflerini kullanarak 2,3,4 ve 5 harfli kelimeler 
türetebilir misiniz? Biz toplam 27 kelime türettik. Bakalım siz ne kadar 
türeteceksiniz?143 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

                                                
143 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e, 149 
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Etkinlik 9: ÖYKÜYÜ TAMAMLAMA 
 

				 Aşağıdaki kutucuğun içinde bulunan kelimeleri kullanarak öykünün devamını 
yazınız.144 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                
144 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e, 149 

 
Ramazan ayının ilk günüydü. Oruç tutacağım içim öyle heyecanlıydım ki! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Açlık, bayram, ezan, farz, 
Hurma, iftar, imsak, irade, sabır, sahur 
Kur’an-ı Kerim, ramazan, su, teravih, yemek 
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Etkinlik 10: ÖRNEK HİKÂYELER145 

 
 

                                                                                                                                                   

                                                
145 Suavi, a.g.e., 170-171 

— Babam geliyor, diye tekrarladı. Herkes onun dönmesini bekliyor.  
— Şimdiden hazırlığa başlamışlar. 

Tüy gibi vücudunu eğilip kucakladım. Kalbi, yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Bir 
öpücükten sonra: “Anlayamadım”, dedim. “Kimler bekliyormuş bakalım onu?” 

                                   “Herkeeees”, diye cevap verdi.“Sağa sola bir çok yazı                      
asmışlar.Bir tanesi de ileride duruyor.Meraka kapılmıştım, 

                                   saatime bir göz atıp: “Daha namaza çok var,” dedim.             
“Eğer uzak değilse, bana gösterir misin?” 

                                                   Böyle bir teklifi beklediği için hiç nazlanmadı. Küçücük   
avucunu avucuma saklayıp ilerlemeye, biraz sonra da  

  onun zoruyla koşuşmaya başladık. İki sokak aşıp  
caddeye çıktığımızda, büyük bir gururla parmağını  

uzatarak: 
— Bak işte! Dedi. Hem de ne kadar kocaman yazmışlar. 

Ömer’in gösterdiği yere baktığımda, o ana kadar 
 yaşamadığım belki de yaşadığım halde unuttuğum  

duygularla sarsıldım. Gözlerini ayıramadığı yazıda babasının  
adı geçen Ömer, karşımızda muhteşem caminin minareleri  

arasında gerilmiş olan mahyayı gösteriyordu 
. Işıklı yazıları birlikte heceledik: 

“HOŞGELDİN RAMAZAN” 
yazıyordu… 

YORUM :----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Ona, teravih namazına giderken 
rastladım. Sevinçten adeta uçar 

gibiydi. Aceleyle koşuşturup 
dururken: 

— Hayrola Ömer dedim, bu ne 
telaş böyle? 

Nefes nefese: 
— Babam geliyormuş diye 

gülümsedi. Bayramı burada 
geçirecekmiş. 

Duyduğuma göre anne ve babası 
Ömer küçükken ayrılmışlardı. 

Yavrucağızın yüzünü bile 
hatırlamadığı babası kısa süre 
sonra Almanya’ya yerleşmiş, 

annesi ise çocuğuna bakmak için 
bir işe girmek zorunda kalmıştı. 
Şimdi beş-altı yaşlarında olan 

Ömer, yıllar boyu süren hasretini 
unutmuş görünürken: 

 
 

HASRET 
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146 Pektaş, a.g.e., 121 

                                                              
 146 

Etkinlik 11:  ORUÇLA GEÇEN BİR GÜN 146 

Öğretmenin yönlendirmesiyle öğrenciler şöyle bir drama canlandırır: 
 

- Bir ramazan gecesi uykuya dalmak üzeresiniz, 
- Evet, gözleriniz kapanıyor, 
- Kiminiz dalgın dalgın uyuyorsunuz, kiminiz tatlı rüyalar görmekle 

meşgulsünüz. 
           BU ARADA ÖNCEDEN KONUŞULAN BİR ÖĞRENCİ DAVULCU MANİLERİ 
SÖYLEMEYE BAŞLAR. ÖĞRENCİLER UYANIR 

- Aaaa, sahur vakti gelmiş! Mutfaktan da mis gibi kokular geliyor. 
Anneniz sofrayı hazırlamış bile. 

-  Sizler de kalktınız, elinizi-yüzünüzü yıkadınız.  Uykunuz açıldı mı? 
- Evet öğretmenim! 
- Sahur yemeğimizi hızlı hızlı yiyoruz. Bir yandan gözümüz saatte. 
- Dişlerimizi fırçaladık, suyumuzu içtik. Şimdi ne yapacağız çocuklar? 
- Ramazan ayına niyet edeceğiz öğretmenim. 
- Evet çocuklar, imsak vakti de girdi. Yatağımıza yattık, uyuduk. 
- Okula gitmek için kalkmamız gerekiyor. 
- Kimimiz şimdiden susadık, kimimiz midesinde bir boşluk hissediyor.  
- Unutup mutfağa su içmek için girenlerimiz bile var. Annemiz 

uyarıyor; “Orucu unuttun mu?”. 
- Evet, okula geliyoruz. Öğleye doğru bir açlık hissi kaplıyor bizi. 

Ellerimiz karnımızda; “Allah’ım, Senin için oruç tuttum ama meğer 
fakirler ne zor durumdaymış!” 

- Hepimiz iftar için hazırlanan yemekleri hayal edebiliyoruz. Peki ya 
onlar! Ne zaman yemek yiyeceklerini bile bilmiyorlar. Bir daha 
onları hiç unutmayacağız değil mi çocuklar? 

- İftar vakti yaklaştıkça zaman biraz daha zor geçiyor. 5 dk 5 saat gibi. 
- İftar sofrası hazır. Etrafına oturuyoruz. Meğer bazen 

beğenmediğimiz yemekler ne kadar kıymetliymiş. Allah bize ne güzel 
nimetler vermiş de farkında değilmişiz. 

- Şu ezan bir okunsa! 
- Önce su içeceğim öğretmenim. 
- Ben bütün pideleri yiyeceğim. 
- Evet çocuklar, bu kadar güzel nimetler verdiği için Allah’a ne kadar 
şükretsek azdır. 

   BU ARADA KASETÇALARDAN EZAN SESİ DİNLETİLEBİLİR 
- İşte iftar vakti geldi. Akşam ezanı okunuyor. Bakın minarelerin 

ışıkları da yandı. 
- Hadi ellerimizi açıp iftar duamızı yapalım.  

            ÖĞRENCİLERDEN BİRİ DUAYI OKUR  
- Ve haydi Bismillah! 
- Allah kabul etsin çocuklar. 

�  
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Etkinlik 12: TANIMLAMA YAPALIM MI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERAVİH 
NEDİR 

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

ORUÇ 
NEDİR? 

……………………
……………………
……………………

İFTAR 
NEDİR 

…………………
…………………
…………………

 
 
 
 
RAMAZAN AYI 

VE  
ORUÇ 

İMSAK 
NEDİR? 
………………
………………
………………

MUKABELE 
NEDİR 

…………………………
…………………………
…………………………

ORUÇLA 
İLGİLİ 

BİR AYET 
YAZINIZ 
……………………
……………………

SAHUR 
NEDİR? 
………………
………………
………………
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Etkinlik 13: ORUÇ HİKÂYESİ 
 

U 
 

R 
 

 
U 
 

 
R 
 

 
Ç 
 

 
O 
 

 
Ç 
 

 
O 
 

 
L 
 

 
. 
 

 
L 
 

 
N 
 

 
U 
 

 
M 
 

 
U 
 

 
E 
 

. U Y B 

     
Ahmet ve Mehmet iftara yetişmek için trafikte yol alırken Mehmet bağırıp çağırmaya, 
kornaya basmaya başlar, trafiği hızlandırmaya çalışır. Neredeyse Ahmet’in arabasına 
çarpacak gibi olur ve o arada kırmızı ışıkta sürücüler yan yana gelirler. Bunun üzerine 

Ahmet Mehmet’e Peygamberimizin bir hadisini söyleyerek yoluna devam eder. 
Bil bakalım bu hadis neydi? 
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Etkinlik 14:  İLAHİ SÖYLEYELİM147 
 

                                                                                                                             
 

 
 

                                                
147 Doğan-Tosun, a.g.e., 385 

Cennetin kapıları, 
Açılır birer birer, 

Dalga dalga onlardan, 
Oruç tutanlar girer. 

 
İmsaktan iftara dek, 

İçmem su, yemem yemek, 
Bedenim dinç, kalbim pek, 

Bir aydır çabuk biter. 
 

Aç halinden anlarsan, 
Yoksulları dinlersen, 
Böyle bayrama ersen, 

Mahşerde görmem kader. 
 

Nefse açlık ilaçtır 
Kadir gecesi taçtır, 

Kul oruca muhtaçtır, 
Tutarsa bayram eder. 
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Etkinlik 15:  GENEL BİR YOKLAMA148 

 

                                                                                                                              
 
 
             

                                                
148 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp ,  06.08.07, 13:42 
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ASETAT NO  17  
 

 
            149 
 

                                                
149 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,   06.08.07, 13:42 
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         Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk.150 
 
 

ETKİNLİKLER
SAHURSAHUR

OruOruçç tutmak itutmak iççin sabahin sabah
namaznamazıından ndan öönce sahurnce sahur
vaktinde yemek yenir. Bunavaktinde yemek yenir. Buna
sahur yemesahur yemeğği denir.i denir.

İİMSAKMSAK

Yemek yemenin yasaklandYemek yemenin yasaklandığıığı
orucun baorucun başşlama  zamanlama  zamanıınana
denir.denir. A.Ü.İ.F.

İFTAR

AkAkşşam gam güüneneşş batbatıınca orucunca orucu
aaççmaya iftar denirmaya iftar denir

MUKABELEMUKABELE

Ramazan ayRamazan ayıında Kurnda Kur’’anan’’ıı babaşştantan
sona olmak sona olmak üüzere bir kizere bir kişşi yi yüüksekksek
sesle okur, disesle okur, diğğerleri de sessizerleri de sessiz
olarak takip eder. Buna mukabeleolarak takip eder. Buna mukabele
denir.denir.

A.Ü.İ.F.

TERAVİH NAMAZI

Ramazan ayRamazan ayıında yatsnda yatsıı namaznamazıındanndan
sonra ksonra kııllıınan yirmi rekatlnan yirmi rekatlııkk
namazdnamazdıır. Teravih namazr. Teravih namazıınnıı kkıılmaklmak
ssüünnettir. Cemaatle knnettir. Cemaatle kııllıınabilecenabileceğğii
gibi tek bagibi tek başışına da kna da kııllıınabilir.nabilir.

KAZA ORUCUKAZA ORUCU

Ramazan ayRamazan ayıı iiççersinde elde olmayanersinde elde olmayan
nedenlerden dolaynedenlerden dolayıı istenmeden oruistenmeden oruçç
bozulursa bu orubozulursa bu oruççlarlarıın Ramazan ayn Ramazan ayıı
ddışıışında gnda güüne gne güün tutulmasn tutulmasııddıır.r.

A.Ü.İ.F.

KEFARET ORUCU

Ramazan orucunu bilerek ve isteyerek 

bozanların altmış bir gün aralıksız tutmaları

gereken ceza orucuna denir.

A.Ü.İ.F.  
 
 
 
 
                                                
150 http://www.varolmak.com/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,44/Itemid,45/ ,         
     15.07.2007,  21.04 
 

SUNU 8 
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Konu 3: Oruç İbadetiyle İlgili Kavramlar 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Görsel 
 
 
Etkinlik 1:  NE DENİR? 
 
   
  
 
 
� Tan yerinin ağarmaya başlama vaktine ------------------ denir. 
� Güneşin batmasıyla orucun sona erdiği ana ------------- denir. 
� Yolculuk ve hastalık gibi durumlardan dolayı oruç tutulamadığında, ramazan ayı 

dışında kişinin istediği bir zamanda tutmadığı gün sayısınca oruç tutmasına --------- 
denir. 

� Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden ötürü zamanında tutulamayan, ama daha 
sonra da kaza edilemeyen her bir gün oruç için kişinin kendi yediği bir günlük 
yemek miktarını para olarak bir fakire vermesi ya da bir fakiri bir gün doyurmasına 
---------- denir. 

� Ertesi günkü oruca bir hazırlık ve niyet olarak imsaktan önceki vakte ve bu vakitte 
yemek yenilmesine  --------------- denir. 

� Ramazan ayına ve onda elde ettiğimiz berekete bir teşekkür ifadesi olarak ramazan 
ayında bayram namazından önce verilmesi gereken sadakaya ----------------- denir. 

 

 
 
Etkinlik 2:  DOĞRU BAŞLANGIÇ NOKTASI, DOĞRU YÖN,   
                                            DOĞRU  KELİME 
 

Aşağıdaki karelerde doğru yönü bulup takip ederek kelimeyi bulalım mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İFTAR KAZA İMSAK FİDYE SAHUR FİTRE 

A

S

İ

M

K İ
  

T

A

F R A

K

ZA S

Z

R

H

A

U

F D

E Y

İ
  

F İ

R

TE
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Etkinlik 3: BOŞLUK DOLDURMA 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bir sevinç kaplar kalbimizi, huzur gelir evimize ---------------- geldiğinde. Dedem söyledi, ona -

----------------------- derlermiş. Çünkü bu ayda -------------  indirilmiş. Ramazanın ilk akşamı 
dedemle beraber ------------ namazı için Ulu Cami’ye gittik. Yolda giderken ------------- 

tutarken ---------------------------- uzak durmam gerektiğini söyledi. 
Sabah namazından önce davulcunun söylediği -------- ile uyandık ve ----------- kalktık. 

Annemin hazırladığı o güzel yemekleri afiyetle yedik.--------------la beraber oruca 
niyet ettik. Sabah namazını cemaatle kıldık ve herkes odasına çekildi. Öğlen namazından 
sonra amcamlarda --------------- okunacakmış. Dedem ------------- almak şartıyla benim de 

gelebileceğimi söyleyince çok sevindim.  
Aman Allah’ım, ne güzeldi! Okullar tatil olunca bende Kur’an okumayı öğreneceğim. Akşam 

olunca hep birlikte ------------- sofrasına oturup orucumuzu açtık.  Ben pideleri almıştım,  
--------------- yapmakta babama kaldı. Babamın bir görevi daha varmış, o da  

---------------- önce, ihtiyaç sahiplerine ------------- vermek. 
 

 
 
Etkinlik 4: R HARFİ OLANLAR 
 

				 Aşağıda oruçla ilgili bazı kavramlar yer almaktadır. Bunların ortak özelliği 
hepsinde ‘R’ harfinin olması. Biz R harflerini yerlerine yazdık. Diğerlerini siz 
bulunuz.151 

 

                                      R /               R      /                    R 
                                            

                    R                                      /          R                                               
 R                               /                 R 
 

Ev  

                                                
151 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e., 148 

İ F T A 

      

      

        
 

 
İFTAR DUASI         RAMAZAN BAYRAMI         SAHUR                                                             

MUKABELE              İMSAK                 RAMAZAN 
YALAN, HİLE, DEDİKODU 

İFTAR              11 AYIN SULTANI                    ORUÇ 
KUR’AN                  FİTRE                  MANİ 
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Etkinlik 5: ŞİİR YAZALIM 
 

				 Aşağıdaki mısraların baş harflerinden yararlanarak oruç, sahur, iftar, fitre ve 
ramazanla ilgili bir şiir yazalım mı? (Akrostiş çalışması) 

    

 
        
Ev  

Oruç ayı gelende, 
Rüyalarıma girende, 
Uyanırım geceden, 
Çok sevinçle birden. 

S------------------------------ 
A------------------------------ 
H------------------------------ 
U------------------------------ 
R------------------------------ 
 

İ-------------------------- 
F-------------------------- 
T------------------------- 
A------------------------- 
R------------------------- 
 

F-------------------------- 
İ-------------------------- 
T------------------------- 
R------------------------- 
E------------------------- 
 

R-------------------------- 
A------------------------- 
M------------------------- 
A------------------------- 
Z------------------------- 
A------------------------- 
N------------------------- 
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Etkinlik 6: KARAGÖZ VE HACİVAT 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HACİVAT:  Diyelim işimizi Mevla’m rast getire. Yar bana eğlence medet! Aman bana bir eğlence 
medet! 
KARAGÖZ:  Al sana bir eğlence medet!  
HACİVAT:    Bak Karagözüm, bu akşam Ramazan-ı Şerif’in ikinci günü. Allah bayrama hepimizi 
eriştirsin. 
KARAGÖZ:   Âmin. 
HACİVAT:     Bu ayda neler olur bilir misin Karagözüm? 
KARAGÖZ:   Davullar çalınır gümbüdü güm. 
HACİVAT:     Başka, ----------- tutulur, Kur’an topluca okunur. Buna da --------- denir. 
KARAGÖZ:   Mis gibi yemekler yenir. 
HACİVAT:  Karagözüm, iki gözüm. Gece ------------ kalkabildin mi? 
KARAGÖZ: Vay vay vay. Ete soğan koyabildim mi? 
HACİVAT:   Yok Karagözüm, ------------------- kalkabildin mi? Oruç tutmak için gece kalkıp yemek 
yeriz ya!.. 
KARAGÖZ: Haaa. Kalktım, kalktım. 
HACİVAT: Yemeyi ne zaman bıraktın? 
KARAGÖZ: Onu bilemeyecek ne var! Hacıcavcav ---------------------- vakti bıraktım. 
HACİVAT:   Eee, o zaman oruç tuttun? 
KARAGÖZ: Evet, evet kuyruğundan böyle tuttum. 
HACİVAT:  Bak Karagözüm, camilerde minarelerin ---------------- yanıyor, minareler arasına ---------
----- asılmış. Ne hoş değil mi? 
KARAGÖZ: Yaa ne hoş değil mi? 
HACİVAT:   Akşama --------------- ne pişirdiniz? 
KARAGÖZ:  Ne mi şişirdik? 
HACİVAT:  ------------a ne pişirdiniz dedim, Karagözüm! 
KARAGÖZ: Haa, orucunu bizde mi açacaksın? 
HACİVAT: Sen de yatsı namazından sonra ------------- namazından mı kaçacaksın! 
KARAGÖZ: ------------------- rekât mı kılınacak? En iyisi ben eve gidip de biraz yatayım. Sonra da 
hazırlık yapayım. -------------- bekliyoruz.                                                                                            
 
 
 
 
                                                
152 Pektaş, a.g.e., 132 

KARAGÖZ VE HACİVAT, 
RAMAZAN VE ORUÇLA 
İLGİLİ KONUŞUYORLAR. 

BOŞLUKLARI 
DOLDURARAK ONLARA 
YARDIMCI OLALIM MI? 
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Etkinlik 7: ANAHTAR RAKAMLAR 
 





 İpuçlarından faydalanarak aşağı doğru gösterilen kelimeyi bulalım mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. İmsaktan önceki vakit 
2. Arapça oruç kelimesi 
3. Oruca başlama zamanı 
4. Güneşin batmasıyla orucun sona erdiği an 
5. Yolculuk, hastalık gibi durumlardan dolayı tutulamayan ramazan orucunu 

daha sonra tutma. 
6. Orucun farz olduğunu bildiren sure 
7. Oruç tutulan ay 
8. Peygamberimizin bildirdiği oruç tutanlar için ayrılmış cennet kapısının adı 
9. Oruç tutamayanların her bir gün için kendi yediği bir günlük yemek miktarını 

para olarak bir fakire vermesi ya da bir fakiri bir gün doyurması 
10. Oruç kelimesinin sabretmekle ilgili olan anlamı 

 

Ev  
 
 
 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
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Etkinlik8: ELMA BULMACA153 

 

 

 
                                                                                                                         

 
 
 

                                                
153 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,  06.08.07,  13:43 
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Etkinlik 9: ORUÇ KAVRAMLARINI KAVRADIK MI? 154 

 

 
                                                                                                                               

 
 
 
 
 
  
           

                                                
154 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,  06.08.07, 13:42 
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Etkinlik 10: GÖLGE OYUNU BULMACASI155 

 

 

 
 

 
 
 
            

                                                
155 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,  06.08.07, 13:45 
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Konu 4: Orucu Bozan Durumlardan Bazıları 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Görsel 

 
 
Etkinlik 1: DOĞRUYU SEÇME 
 

� Aşağıda verilen maddelerin hangilerinin orucu bozduğunu bulup başına �işareti 
koyalım mı?                           
� Bilmeyerek bir şey yemek ya da içmek, 
� Güneş battı sanarak iftar etmek, 
� Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak, 
� Bayılmak, havale geçirmek, 
� Kendiliğinden gelen kusmuğu bilerek yutmak, 
� Sahurdan kalan nohut tanesinden büyük artığı bilerek yutmak, 
� Ağzındaki tükürüğü yutmak, 
� Kendi isteği olmayarak kusmak, 
� Bir şeyi yutmadan tadına bakmak, 
� Göze ilaç damlatmak. 

 
 
Etkinlik 2: BOŞLUK DOLDURMA156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Her hangi bir şeyi ------------ --------------- oruç bozulur. 
2. Oruçluyken -------------- yutar veya ---------------- kusarsak oruç bozulur. 
3. Dişlerimiz kanadığında akan ------------------ zaman oruç bozulur. 
4. Kulağımıza ve burnumuza damlattığımız ------------------ genzimize kaçarsa oruç bozulur. 
5. Dişlerimiz arasında kalan ----------------------- kadar bir şey yutulursa orucumuz bozulur. 
6. ----------vakti gelmeden yemek yenilirse oruç bozulur. 
7. Bütün bu maddeler ---------------------------durumlardır 
 

Ev  
 

                                                
156 Doğan-Tosun, a.g.e., 384 

Evet çocuklar! Aşağıdaki verilen cümlelerde boş 
bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazarak doğru 
bir şekilde tamamlayan çocuklarımı iftara davet 
ediyorum. Soruları hemen yapın ki aldığım eti 

hınzır kedicik yemeden hep birlikte afiyetle 
yiyelim! 
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157 http://www.taliporhan.name.tr/7.sinif.asp,  06.08.07, 13:42 

 
Etkinlik 3: ORUCU TAM OLARAK ÖĞRENEBİLDİK Mİ?157 
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ÖĞRETMEN, “SİZCE HACİVAT KARAGÖZE NE ANLATMIŞ OLABİLİR?” 
DEYİP SÖZÜ ÇOCUKLARA BIRAKIR:158 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

                                                
158 Doğan-Tosun, a.g.e., 378 

 
Etkinlik 4: DEVAMI SİZDEN 
 

 
 
 

 
SINIFTAN İKİ ÖĞRENCİ SEÇİLİP HACİVAT-KARAGÖZ 

CANLANDIRMASI YAPILIR: 
 

HACİVAT:  Vay benim Karagözüm, nerelerdesin! 
KARAGÖZ:  Vay vay vay vay vay! Yine ne var Hacı cavcav! 
HACİVAT:   Duydun mu Karagözüm, Ramazan ayına iki gün kalmış. 
KARAGÖZ:   Ne! Ramazan raylara mı takılmış! Peki ölmüş mü? 
Yoksa sen de mi takıldın raylara Hacı cavcav? 
HACİVAT:     Dur Karagözüm, heyecanlanma. Sakin ol, derin bir 
nefes al. 
KARAGÖZ:   Kafes mi alayım? Benim kafese falan ihtiyacım yok ki! 
HACİVAT:     Yav ne laf anlamaz adamsın bre cahil! Ne kafesi, ne 
rayı! Ben Ramazan’a iki gün kalmış diyorum, sen Ramazanın 
raylarından bahsediyorsun! Ayrıca da Ramazan çok sağlıklı, bütün 
bunlar olacak iş mi? 
KARAGÖZ:   Deme Hacı cavcav!.. Ben bunları tamamen unutmuşum. 
HACİVAT:  Hiç unutulur mu Karagözüm? Ramazan geldi ve bizler de 
oruç tutarak Allah’a olan görevimizi yerine getireceğiz. 
KARAGÖZ: Ben oruç tutmayı çok severim. Hele de o iftar sofralarına 
bayılırım. Bizim hanım öyle güzel yemekler hazırlar ki çoğu zaman 
parmaklarımı ısırırım. 
HACİVAT:   Bırak şimdi sulanmayı Karagözüm, oruç tutmak için bazı 
kurallar vardır. Örneğin orucu bozan durumu bana anlatabilir misin? 
KARAGÖZ: Orucu …. Orucu ne bozabilir ki Hacivatım? 
HACİVAT: Anlaşıldı Karagözüm, sana orucu bozan durumlardan, 
kaza ve kefaret orucunun ne anlama geldiğinden bahsetmek gerekiyor. 
 Şimdi beni çok iyi dinle: 

 

 



 209 

ASETAT NO 18 
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Konu 5: İftar Duası 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Mantıksal, Sözel 
 
 
Etkinlik 1:  EŞLEŞTİR 
 

� Peygamberimizin yaptığı duayı manasıyla eşleştirelim mi?  
      Bakalım Peygamberimiz ne diyor? 

                                      
     
Allahumme leke sumtu                               Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla 
Ve bike amentu                                                                     Senin rızkınla orucumu açtım 
Ve aleyke tevekkeltü                                    Ramazan ayının yarınki orucuna niyet ettim 
Ve ala rızkike efterdü                                                                                    Sana güvendim 
Ve savmelgadi minşehri  ramazane neveytü         Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum 
Feğfirli makaddemtu vema ehhertü                                                               Sana inandım 
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BİLGİ POSTERİ 

 
BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 

 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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HZ.PEYGAMBERİN KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ Konuyla ilgili ayet meallerinin öğrenilmesi 

☺ Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ile ilgili 
anekdotların anlatılması 

☺ ‘Hz. Muhammed’e mektup’ adlı çalışmanın 
yapılması 

☺ Konuyla ilgili hikayelerin okunması 

☺ “Hz. Muhammed’in evindeyiz”  konulu 
çalışmanın yapılması 

☺ Kur’an ayetlerinden yola çıkarak “Ne 
anlatılmak isteniyor” maddelerinin 
doldurulması 

☺ “Bir ayet bizden, devamı sizden çalışmasıyla 
konuyla ilgili ayetlerin yazılması 

☺ İhtiyarlatan sureyi ve ayeti bularak yorum 
yapılması 

☺ “Ne yapar, ne yapmaz” çalışmasıyla Hz. 
Peygamber’in insan ilişkilerindeki tavrının 
öğrenilmesi 

☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 

☺ Eşleştirmeli kartların kullanılması 

☺ Konu anlatımının asetatla desteklenmesi 

☺ Afiş hazırlanması 

☺ Akıl haritası hazırlanması 

☺ “Ahlakınızı güzelleştirin” hadis-i şerifinin 
afiş haline getirilmesi 

☺ Hz. Muhammed’in örnek davranışlarını 
anlatan kavram haritası hazırlanması 

☺ Hz. Peygamber’in kişiliğini anlatan slaytların 
izlenmesi 

Matematiksel-Mantıksal 

☺ Hz. Muhammed’in ahlakî özelliklerinin tespit 
edilmesi 

☺ Öğrencilerin Hz. Muhammed’in ahlakî 
özelliklerine ne kadar sahip olduklarının 
tespit etmesi 

☺ Öğrencilerin, Hz. Muhammed’in ailesiyle 
kendi ailelerini kıyaslamaları 

☺ Harfleri karışık verilmiş kutuları doğru sıraya 
koyarak Hz. Peygamber’in örnekliğinin 
kavranma 

☺ Boş kelimeleri doldurarak ortaya çıkan 
cümlede Peygamberimizin aile hayatındaki 
örnekliğinin kavranması 

☺ “Eksiler, artılar aklınızı aldılar” çalışmasıyla 
Peygamberimizin ahlakının kavranması 

☺ Oku takip ederek Peygamberimizin insan 
ilişkilerindeki ahlakî tutumunun kavranması 

Sosyal 

☺ Grupların Hz. Muhammed’in kişiliği ile ilgili 
araştırmalar yapması 

☺ Sınıfta oluşturulacak grupların   Hz. 
Muhammed’in örnek davranışlarını ifade 
eden cümleleri ahlakî prensiplerle 
eşleştirmesi 

Kinestetik 

☺ Tespit edilen ahlakî özelliklerin sunulması 

Kişisel 

☺ “Hz. Muhammed’in örnek ahlakından 
hangileri benim de kişilik özelliklerim?” 
konulu çalışmanın yapılması 

☺ Öğrencilerin anlatılan olaylarda kendilerini 
adı geçen kişilerin yerine koymaları 

Müziksel/Ritmik 

☺ İçinde salâvat geçen ilahilerin öğrenilmesi 

☺ Müziksel fon kullanılması 

Doğa 

☺ Hz. Muhammed’ in bitki ve hayvanlara karşı 
olan sevgisinin vurgulanması 
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ASETAT NO 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İSLAMI 
ANLAMADA 

HZ.PEYGAMBERİN 
ÖRNEKLİĞİ 

HZ.  
PEYGAMBER’ İN 

KİŞİLİĞİ 

 
 
 

KUR’AN’DA 
HZ.PEYGAMBER 

İBADETLERİN 
YAPILMASINDA 

ÖRNEKLİĞİ 

İNSAN 
İLİŞKİLERİNDE 
ÖRNEKLİĞİ 

AİLE 
HAYATINDA 
ÖRNEKLİĞİ HZ. 

PEYGAMBER’İN 
KİŞİLİĞİ VE 
ÖRNEKLİĞİ 
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ASETAT NO  20 
 
 

 
“KİM RASULULLAH’A İTAAT ETMİŞSE, ALLAH’A İTAAT ETMİŞ OLUR.” 

(NİSA/80) 
 

 

   
 

 

   
 

 

    
 

    
 

 
“MUHAKKAK Kİ SEN BÜYÜK BİR AHLAKA SAHİPSİN.” 

(KALEM/4) 
 

 
“ALLAH’I VE AHİRET GÜNÜNÜ UMANLAR VE ALLAH’I ÇOKCA ANANLAR 

İÇİN, ALLAH’IN PEYGAMBERİNDE GÜZEL ÖRNEKLER VARDIR.” 
(AHZAB/21) 

 

 
“EY MUHAMMED! BİZ SENİ BÜTÜN İNSANLARA ANCAK MÜJDECİ VE 

UYARICI OLARAK GÖNDERMİŞİZDİR…” 
(SEBE/28) 

 

 
“DE Kİ: EĞER ALLAH’I SEVİYORSANIZ BANA UYUN Kİ ALLAH DA SİZİ 

SEVSİN VE GÜNAHLARINIZI BAĞIŞLASIN.” 
(AL-İ İMRAN/3) 
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Konu 1: Kur’an-ı Kerim’de Hz.Peygamber 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Sosyal 

 
 
Etkinlik 1: NE ANLATILMAK İSTENİYOR 
 

� Aşağıda verilen ayetlerde sizce ne anlatılmak isteniyor? Biz 10 özellik bulduk. 
Bakalım siz de bulabilecek misiniz? 

 




 “Kim Rasulullah’a itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. (Nisa /80)” 




 “Peygamber size neyi getirdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan da 

kaçının.” (Haşr /7) 




 “De ki: ‘Bende sizin gibi ancak bir insanım.-Şu kadar ki- bana 

vahyolunuyor.’”(Kehf /110) 




 Allah’ın Rasulunde sizin için uyulması gerekli güzel örnekler 

vardır.”(Ahzab /21) 




 “Biz Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O, Allah’ın elçisi ve 

peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab /40) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

    1. Son Peygamberdir.                       2.  
   3.                                                         4. 
   5.                                                         6. 
   7.                                                         8. 
   9.                                                        10. 
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Etkinlik 2: EŞLEŞTİRME 

 
Sınıfta 5 grup oluşturulur. Bu grupların Peygamberimizin güzel ahlakıyla ilgili ayet 

meallerini Hz. Peygamberin güzel ahlakını ifade eden cümlelerle eşleştirmeleri istenir. 
En çabuk eşleştirme yapan grup birinci olur. 159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV  
 
 
 
 
 
                                                
159 Pektaş, a.g.e., 326 

 
“...işlerinde onlara danış” 
                   (Al-i İmran /  159) 

Hz. Muhammed 
merhametliydi. 

Hz. Muhammed verdiği 
sözde dururdu. 

“Ey insanlar! Allah’a andolsun ki 
içinizden size, sıkıntıya uğramanız 
kendisine ağır gelen, size düşkün, 
insanlara şefkatli ve merhametli 

bir peygamber gelmiştir.” 
(Tevbe / 128) 

Hz. Muhammed 
danışarak iş yapardı. 

“Onlar emanetlerini ve 
sözlerini yerine 

getirirler.” 
(Mü’minun / 8) 

Hz. Muhammed 
hoşgörülüydü. 

“Allah’ın rahmetinden dolayı 
sen onlara yumuşak 

davrandın. Eğer kaba ve katı 
kalpli olsaydın, şüphesiz 

etrafından dağılıp giderlerdi.” 
(Al-i İmran / 159) 
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Etkinlik 3: İHTİYARLATAN SURE 
 

� Peygamberimizin(as) özellikle içinde bulunan bir ayetten dolayı kendisini 
ihtiyarlattığını söylediği sure ve bu ayet aşağıdakilerden hangisidir? Sure adını ve 
ayeti daire içine alalım.160   

 
 
                                  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Etkinlik 4: BİR AYET BİZDEN DEVAMI SİZDEN 
 
 Biz Peygamberimizle ilgili olarak bir ayet yazıyoruz. Hadi siz de bildiğiniz ayetleri yazın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
160 Bektaş  ve diğerleri, Dinimizi Öğreniyoruz: Yaz Kur’an Kursu Öğrenci Kitabı, Ankara 2007,  s.158 

ARAF 
SURESİ 

“Yaratan Rabbinin 
adıyla oku! O, insanı 

‘alâk’tan yarattı.” 

ALÂK 
SURESİ 

“Sen af yolunu tut. 
İyiliği emret, 

cahillerden yüz çevir.” 
 

“Bugün sizin için 
dininizi kemale 

erdirdim.” 
 

HÛD 
SURESİ 

MÂİDE 
SURESİ 

“Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol.” 

 

 
“Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın 

Rasulunde güzel örnekler vardır.” (Ahzab/21) 
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           Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk. 161 
 

yakupekici1982@hotmail.com

HZ. MUHAMMED MERHAMETLHZ. MUHAMMED MERHAMETLİİYDYDİİ

Hz. Muhammed herkese Hz. Muhammed herkese 
karkarşışı sevgi ve merhametle sevgi ve merhametle 

doluydu.doluydu.

 

ArkadaArkadaArkadaşşşlarlarlarııınnnııı çççok sever, ok sever, ok sever, 
kendisine dkendisine dkendisine düüüşşşmanlmanlmanlııık edenlere k edenlere k edenlere 
bile merhamet gbile merhamet gbile merhamet gööösterirdi.sterirdi.sterirdi.

ÇÇÇocuklarocuklarocuklarııı çççok sever, onlarla ok sever, onlarla ok sever, onlarla 
ilgilenirdi.ilgilenirdi.ilgilenirdi.

Namaz kNamaz kııldldıırrıırken bebek rken bebek 
aağğlamaslamasıı duyduduyduğğunda namazunda namazıı

kkıısa tutardsa tutardıı. . 
zengin-yoksul,

büyük-küçük,

kadın-erkek

 
 
 
 

                                                
161 http://www.dindersisunulari.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=64,   
     05.08.07,  20.15 

SUNU 9 
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ayrımı yapmazdı.

Bütün insanlara karşı çok 
merhametliydi.

“Ey Muhammed seni 
ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)

Hz. Muhammed’in “âlemlere 
rahmet” olarak gönderilmesi ne 

demektir? Değerlendiriniz.

“Ant olsun size 
kendi içinizden öyle 

bir peygamber 
gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya uğramanız 
ona çok ağır gelir. 

O size düşkündür...”

Kur’an-ı Kerim
(Tevbe suresi, 128)

 
Adamın biri Hz. Muhammed’in 

torunlarını kucağına alıp sevdiğini 

görünce,
“Benim on 

çocuğum var; 
daha hiçbirini 

öpmüş
değilim.”

Hz. Muhammed şöyle cevap verdi: 

“Merhamet 
etmeyene 
merhamet 
edilmez.”

dedi.

Hz. Muhammed tüm canlılara 
karşı merhametliydi.
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Konu 1: Hz. Peygamber (s.a.v)’in Kişiliği 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Kişisel, Görsel 

 
 
Etkinlik 1: EKSİLER, ARTILAR AKLINIZI ALDILAR 
 

				 Kendisine “Rasulullah’ın ahlakı nasıldı?”diye sorulunca Hz. Aişe annemizin 
verdiği cevap aşağıda şifrelenmiştir. Şifreyi çözerseniz iki şeyi öğrenmiş 
olacaksınız. Hem Hz. Aişe’nin ne dediğini, hem de “Biz de 
Peygamberimiz(s.a.s) gibi nasıl olabiliriz?” sorusunun cevabını… 

 
				 Hz. Aişe’nin söylediği sözdeki harfler başka harflerle yer değiştirmiş. Doğru 

harfleri bulursanız şifreyi çözmüş olacaksınız. Bunun için de şu yolu izlemeniz 
gerekir: Aranılan harfi size verilen harfin alfabedeki sırasına göre bulacaksınız. 
Bunun için de o harfin yanında parantez içinde “+” ya da “-” işaretli bazı 
rakamlar yer almaktadır. “+” işareti alfabede kendisinden sonraki harfleri, “-” 
işareti de kendisinden önceki harfleri ifade etmektedir. Bu işaretlerin arkasında 
hangi rakam yazıyorsa o kadar adım ilerleyerek doğru harfi bulacaksınız. 
Mesela, P(+3) şifresi, P harfinden sonraki üçüncü harfi işaret etmektedir, yani Ş 
harfini. Bir başka örnek: K(-2) şifresi de K harfinden önceki ikinci harfi, yani İ 
harfini göstermektedir. Biraz zor bir bilmece. Bilin bakalım!162 

 
 
 
                                                
                 M(+2) O(-1)  Y(-3)  U(-8)            D(-4)  A(+9)  M(-1) E(-5) H(+4) Ö(-8) 
      
 
 
                                        
                                              E(+8)  Ş(+2)  T(-3)  I(-10) L(+2) A(+4)  M(-5) Ü(-5) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
162 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e., 159 
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Etkinlik 2:  BEN NASILIM? 
 

� Aşağıda Hz. Peygamber’in bazı ahlakî özellikleri verilmiştir. Sizler de kendinizde 
olan özellikleri “her zaman, bazen, hiç” şeklinde işaretleyin ve kendinizde 
gördüğünüz eksiklikler için kendinize hedef belirleyin. 

 
 

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEK 
AHLAKI 

 

BEN? 

Her Zaman Bazen Hiç 

Hz. Muhammed güvenilir bir insandı. 
 

   

Hz. Muhammed merhametliydi. 
 

   

Hz. Muhammed insanlara değer verirdi. 
 

   

Hz. Muhammed cesaretliydi. 
 

   

Hz. Muhammed hakkı gözetirdi. 
 

   

Hz. Muhammed sabırlıydı. 
 

   

Hz. Muhammed verdiği sözde dururdu. 
 

   

Hz. Muhammed zamanı iyi kullanırdı. 
 

   

Hz. Muhammed hoşgörülüydü. 
 

   

Hz. Muhammed danışarak iş yapardı.  
 

   

Hz. Muhammed ibadetlerine düşkündü. 
 

   

Hz. Muhammed yardımlaşmayı tavsiye 
ederdi. 
 

   

Hz. Muhammed ailesiyle iyi geçinirdi. 
 

   

Akrabaları ve hastaları ziyaret ederdi. 
 

   

İnsanlara kırıcı söz söylemezdi.    

 

Ev  
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Etkinlik 3:  PEYGAMBER’İM: REHBERİM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev  
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Etkinlik 4: MEKTUP YAZALIM 
 

� Peygamberimize kendi duygu, düşüncelerimizi, O’na karşı hissettiklerimizi, O’nun 
ahlakından edindiklerimizi anlatan bir mektup yazalım mı? Hadi kalem başına! 

 

 
 

                               
 
                            EFENDİMİZE BİR MEKTUP: 
 

Sevgili Efendim, 
Sana ne yazacağımı düşünüyorum ama  
ne düşünsem içimde bir sızı başlıyor. 

Anlayamıyorum… 
Nereden geldi bu sızı? Niye acıyor yüreğim? 

Bu mektubu yazdığım yerden doğrulur bir o yana  
bir bu yana dolanıyorum. 

Sonunda anlıyorum… 
Seni görememenin, kokunu duyamamanın,  

sesini dinleyememenin sızısı. 
İyice yanıyor yüreğim. Konuşma sırası gözlerime geliyor. 

 Gözlerimde tane tane damlalarla masama oturuyorum. 
 O her damlanın içinde bir gül, o güllerin dilinde bir ilahi,  

o ilahilerin içinde bir ezgi, o ezgilerin içinde de  
Sen Ya Muhammed Mustafa, Sen varsın. Birden aklıma Taif’te 

 taşlanışın geliyor. Ayaklarının kanaması geliyor gözümün önüne  
seni hiç görmememe rağmen. “Ehad, ehad” deyişin çınlıyor 

 kulaklarımda sesini hiç duymamama rağmen… 
Gözlerimi dinlendirmek için kafamı çeviriyorum ve masamdaki  

tesbih gözüme ilişiyor. Hemen tesbihi alıyorum.  
O an dilime bir salavat dolanıyor, onu tesbih ediyorum. 

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed… 
Salavatlarım bitince elimi açıp:“Ey yeri göğü Yaratan Yüce Kudret! 

    Ey Allah’ım, salavatlarımın altın bir tepsiyle Senin Rasulune gitmesini 
istiyorum”,deyip sukunete boğuluyorum. Sana yazdığım mektubumu  

       bitirmek istemiyorum ama, ölene kadar devam edemem ki. 
 Rasuller Rasulune yazılan bir mektubu bitirmek bu kadar 

 zor oluyorsa Senden ayrılmak nasıldır bilemiyorum. 
Son kez bir şey söyleyeceğim: Yüreğim hala sızlıyor… 

                 Ümmetinden Seni çok seven bir kız 
                                                                             Feyza Ezer /Yaz Kur’an K. öğrencisi 
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 Etkinlik 5: İLAHİ SÖYLEYELİM163 

                                                           

 
 

                                                                                                              
 
 

                                                
163 Ahmet Kabaklı, Yunus Emre, İstanbul 1983,  s.163 

ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED 
Canım kurban olsun Senin yoluna, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 

Gel şefaat eyle, asi kuluna, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 

 
Ya Rasulallah, Ya Nebi Allah, 
Ya Şefi Allah, Ya HabibAllah! 

Sallallahu ala Muhammed, 
Sallallahu aleyhi ve selem. 

 
Mü’min olanların çoktur cefası, 

Ahirette çıkar zevk-u sefası, 
On sekiz bin alemin Mustafası, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 
 

Ya Rasulallah, Ya Nebi Allah, 
Ya Şefi Allah, Ya HabibAllah! 

Sallallahu ala Muhammed, 
Sallallahu aleyhi ve selem. 

 
Yunus der, “Cihanı neylerim Sensiz” 

Sen hak Peygambersin; şeksiz-şüphesiz, 
Sana inanmayan gider imansız, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 
 

Ya Rasulallah, Ya Nebi Allah, 
Ya Şefi Allah, Ya HabibAllah! 

Sallallahu ala Muhammed, 
Sallallahu aleyhi ve selem. 

                                                                                              
(YUNUS EMRE) 
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ASETAT NO 21 
 

““““(Ey Muhammed!) Seni (Ey Muhammed!) Seni (Ey Muhammed!) Seni (Ey Muhammed!) Seni 

ancak âlemlere rahmet olarak ancak âlemlere rahmet olarak ancak âlemlere rahmet olarak ancak âlemlere rahmet olarak 

ggggöööönderdik.nderdik.nderdik.nderdik.”””” (Enbiya 107)
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Konu 3: İslam’ı Anlamada Hz. Peygamber’in Örnekliği 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Mantıksal, Görsel, Sözel, Kişisel 
 
 
Etkinlik 1: KUTUCUKLAR 
 

� Hadi kutuları doğru doldurup Peygamberimizin ne söylediğini bulalım, işte size 
ipucu: 

 
Hz. Peygamber ashabından daha çok ibadet eder, gece kalkar ve dua ederdi. Sahabe, 
Hz. Peygamberin bu haline çok şaşırır: Ey Allah’ın Rasulü! Sen zaten Allah tarafından 
bağışlandın. Niçin kendini yoruyorsun? diye sorarlardı. Hz. Peygamber onlara şöyle 
cevap verirdi: 
 
 
      
    N    E    B           N   E    E    D   K   R    Ü   Ş            İ    B   R   
 
 
 
    K    L   U            Y   M   A   L    O   Y   M   I   A            I    M   ?   

                                      

 
 
Etkinlik 2: BULALIM VE YAZALIM 
 

�  Haydi Hz. Peygamber’in hangi ibadetleri yaptığını bulalım ve yazalım mı? 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Geceleri 
kalkarak namaz 

kılardı. 
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Etkinlik 3: NE YAPAR NE YAPMAZ 
 

 
 
 
 
 

���� Aşağıda verilen cümlelerde Hz. Peygamber’in insan ilişkilerinde ne yapıp ne 
yapmadığını bulalım mı? Yaptıklarının yanına � yapmadıklarının yanına � işareti 

koyalım. Yanlışları düzeltelim, doğrusunu yazalım. 
 

���� İnsanlara değer verirdi, kimseyi kırmazdı. 
 

���� Zenginlerle görüşür, fakirleri önemsemezdi. 
 

���� Karşısındakinin anlayabileceği seviyede konuşurdu. 
 

���� Haksızlığa uğrayanın değil de güçlünün yanında yer alırdı. 
 

���� Akrabalarını ara sıra ziyaret ederdi. 
 

���� Tanıdığı bir kişi hastalanınca onu ziyaret eder, halini-hatırını sorardı.  
 

���� Çocukları çok sever, onlarla büyükler gibi ilgilenirdi. 
 

���� Ashabıyla şakalaşmaktan hiç hoşlanmazdı. 
 

���� Biriyle karşılaşınca hep karşıdakinin selam vermesini beklerdi. 
 

���� Bir toplantıya katıldığında hep başköşeye geçerdi. 
 

���� İzin verilmedikçe başkasının evine girmez, geri dönerdi. 
 

���� Evine gelene hürmet eder, yer gösterirdi. 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Allah’ın rahmeti sayesinde Sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar Senin 

etrafından dağılıp giderlerdi. (Al-i İmran /159)” 

İNSAN İLİŞKİLERİNDE 
ÖRNEKLİĞİ 
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Etkinlik 4:  BOŞ KELİME  ve  OKU TAKİP 

 

� Aşağıdaki kelimelerde boş bırakılan yerleri dolduralım mı? 
 
Pey����amberimiz ve a����lesi sevgi, saygı ve sad����katin ha����im olduğu bir yu����ada yaşardı. 

Peygamberimiz bu yuvada iyi bir eş, se����gi do����u bir ba����a ve aynı zam����nda 
merh����metli bir dedeydi. Aile����iyle ilgili iş����eri kendi yapar, ailesinin i����tiyaçlarını 
ke����di karşılardı. A����le fertlerinin e����itimine önem verir, bu����unla bizzat kendisi 
il����ilenirdi. Ailesini İ����lamî konularda bi����gilendirirdi. Onl����rın  lü����se ve is����afa 

dalmasını istemez, “Allah’ım Muhammed ailesine ge����inecek k����dar mal ver” diye d����a 
ederdi. 

 
 

  
Bakkal, çırağın bir koli yumurtayı kırmasına, ardından da yanlış sipariş vermesine, 
işleri birbirine karıştırmasına öyle bir kızmıştı ki tam sitem edecekken; Hz.Enes’in 

Peygamberimiz (a.s)  hakkındaki sözleri aklına geldi ve sitem etmekten vazgeçti. 
Sizce onu vazgeçiren Hz. Enes’in sözü neydi? 

(Ok işaretini takip ederek sözü bulalım ve aşağıya yazalım.) 

 
 
 

E E Z A İ İ Y İ D  

P R İ B B D E Ş A  

. E H M Z E Y İ M İ 

Z B L İ E M İ U P D 

H M I T K E N B A E 

N A Y T R D İ N Y M 

E G N E İ F Ş I E E 

B Y O T B Ö İ T Y D 

   E A E U P İ N 

   M N L B A N I 

 
 

AİLE HAYATINDA ÖRNEKLİĞİ 
 

OKU TAKİP 
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Etkinlik 5: BENİM AİLEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

              
             HZ. 
MUHAMMED’İN 
          AİLESİ 

Hz. Muhammed’in ailesinde 
misafire cömert davranılırdı. Hz. 

Muhammed’in 
ailesinde 

sevinçler ve 
sıkıntılar 

paylaşılırdı. 

Hz. 
Muhammed’in 

ailesinde 
israftan 

kaçınılırdı. 

Hz. Muhammed’in 
ailesinde aile 

bireyleri birbirine 
danışırdı.  

Hz. Muhammed’in ailesinde 
komşuluk ilişkilerine önem 

verilirdi. 

Hz. Muhammed’in 
ailesinde öksüzler ve 
yoksullar gözetilirdi. 

 
BENİM 

AİLEM… 
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Etkinlik 6:   HZ. MUHAMMED’İN EVİNDEYİZ 

 
�Bir hayali geziye ne dersiniz? 

 
���� FONDA HAFİF NEY KASETİ ÇALINIR. 

���� ÖĞRENCİLERİN GÖZLERİNİ KAPATARAK KENDİLERİNİ YÜZYILLAR ÖNCESİNDE, 
HZ. MUHAMMED’İN EVİNDE HAYAL ETMELERİ İSTENİR VE AŞAĞIDAKİ 
YÖNLENDİRMELER YAPILIR: 

 
 Hz. Muhammed’in mescidinin yanında ailesiyle beraber kaldığı küçük evin 

dışındayız . Hz. Muhammed’in mutlu ve huzurlu ailesi insanlara örnek 
oluyor. Onların her davranışı orada yaşayanlar için çok önemli. 

 Şimdi hepimiz görünmez elbiselerimizi giyip sessizce bu ailenin yanına 
girelim. Bakalım içeride neler oluyor? 

 Hz. Muhammed’in torunu Hasan, heyecanlı heyecanlı bugün oynadığı 
oyunu anlatıyor. Onu bütün ev halkı, sevincini paylaşarak dinliyor. Belli ki 
bu evde sevinçler ve sıkıntılar paylaşılıyor. 

 Biraz sonra dışarıdan birinin seslendiğini duyuyoruz. Misafir geldi. Ev 
halkı misafiri içeri aldı. Güler yüzle misafirlerini karşıladılar. Mutfakta 
çok fazla yiyecekleri yok. Ama onları misafire ikram etmekten 
çekinmediler. Gerçekten çok cömertler. 

 Gelen misafir, komşularının oğlunun hastalığını söyleyince Peygamberimiz 
(a.s) , misafirin arkasından hemen onların ziyaretine gidiyor. Tabi biz de 
O’nunla beraber gidiyoruz. Oradaki konuşmalarından, hareketlerinden ve 
insanların tavırlarından anlıyoruz ki Hz. Muhammed, komşularının iyi ve 
kötü günlerinde hep yanında.  

 O, eve dönüyor. Biz mescidin etrafında dolaşıyoruz. Mescidin bir 
bölümünde kalan gençleri görünce sessizce onların yanına süzülüyoruz. 
Aralarındaki konuşmalardan bu insanların kimsesiz olduğu ve 
Peygamber’in ailesi tarafından korunup gözetildiğini anlıyoruz.  

 Gecenin saatleri ilerliyor. Ev halkı uyumaya hazırlanırken biz de bugüne 
geri dönüyoruz. 

���� BU HAYALÎ GEZİNİN ARDINDAN ÖĞRENCİLERDEN, O GÜZEL EVDE 
GÖZLEMLEDİKLERİ DAVRANIŞLARI MADDELEYEREK YAZMALARI İSTENİR.164 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

Ev  
 
 
 

                                                
164 Pektaş, a.g.e., 158 
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Bir defasında Peygamber Efendimiz (a.s)’ın en dikkatli fakat en 

yoksul talebesi Ebu Hureyre (r.a) onun elindeki eşyanın 
taşınmasına yardım etmek istemişti. Peygamber Efendimiz (a.s)  
ona, “Elinin eşyasını herkesin kendi taşımasının daha münasip 

olacağını söylemişti.”165 

Enes (r.a) şöyle dedi: Peygamberimiz (a.s)’e on yıl hizmet ettim, 
bana hiçbir zaman “Öf!” demedi ve yapmadığım bir şey hakkında 

“Onu keşke yapsaydın” demedi. Yaptığım bir şey hakkında da: 
“Bunu niçin yaptın? ” demedi.166 

 
Biz peygamberimizin hayatından örnekler yazdık. Devamını kim 

mi getirecek? Tabi ki peygamberi çok seven sizler 
Hadi bakalım sıra sizde! 

 
 

 
 

 
 

 

 
Etkinlik 6: ÖRNEK HİKÂYELER 

 
 
 
 

                                                
165 Pektaş, a.g.e., 163 
166 Buhari, Hüsnu’l huluk 39; Müslim, Fedail 51. 

 
O (a.s) HER YÖNÜYLE ÖRNEKTİ 
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      Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 
içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk. 167 
 

HZ.HZ.

MMUUHHAAMMMMEEDD

Boynu uzun ve gümüş gibi saf, 
omuzları ve pazuları kalın, 

parmakları uzundu. 

Boynu uzun ve gBoynu uzun ve güümmüüşş gibi saf, gibi saf, 
omuzlaromuzlarıı ve ve pazularpazularıı kalkalıın, n, 

parmaklarparmaklarıı uzundu. uzundu. 

Kendisi şişman değildi. 

Uzuna yakın orta boylu, güçlü
ve kuvvetli idi.

Kendisi Kendisi şşiişşman deman değğildi. ildi. 

Uzuna yakUzuna yakıın orta boylu, gn orta boylu, güçüçllüü
ve kuvvetli idi.ve kuvvetli idi.

Mübarek cildi ipekten 
yumuşaktı. 

Yüzü hafifçe yuvarlak, kaşları
hilâl gibi idi.

MMüübarek cildi ipekten barek cildi ipekten 
yumuyumuşşaktaktıı. . 

YYüüzzüü hafifhafifççe yuvarlak, kae yuvarlak, kaşşlarlarıı
hilâl gibi idi.hilâl gibi idi.

Kirpikleri uzun, gözleri kara, 
büyük ve son derece güzeldi. 
Kirpikleri uzun, gKirpikleri uzun, göözleri kara, zleri kara, 

bbüüyyüük ve son derece gk ve son derece güüzeldi. zeldi. 

Dişleri inciler gibi beyazdı. 
Konuşurken ön dişlerinden nurlar 
saçılır, gülerken ağzında ışıkların 

bile aydınlandığı sanılırdı. 

DiDişşleri inciler gibi beyazdleri inciler gibi beyazdıı. . 
KonuKonuşşurken urken öön din dişşlerinden nurlar lerinden nurlar 
sasaççııllıır, gr, güülerken alerken ağğzzıında nda ışıışıklarklarıın n 

bile aydbile aydıınlandnlandığıığı sansanııllıırdrdıı. . 

Saçları ne pek kıvırcık, ne de 
pek düz idi. 

Sakalı sık ve tamdı. Uzun 
değildi. 

SaSaççlarlarıı ne pek kne pek kııvvıırcrcıık, ne de k, ne de 
pek dpek düüz idi. z idi. 

SakalSakalıı ssıık ve tamdk ve tamdıı. Uzun . Uzun 
dedeğğildi. ildi. 

                                                
167 http://www.dindersi.com/dokumandetay.asp?id=313,  05.08.07,  21:42 

SUNU 10 
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Bir yere giderken sağına 
soluna bakıp yürümez, vakar 

ve süratle ilerlerdi. 

Bir yere giderken saBir yere giderken sağığına na 
soluna baksoluna bakııp yp yüürrüümez, vakar mez, vakar 

ve sve süüratle ilerlerdi. ratle ilerlerdi. 

Bütün insanları hoş tutar, 
hizmetçilerine şefkatle muamele 

ederdi. 

Kendisi ne yer, ne giyerse, 
hizmetçilerine de onları yedirir, 

onları giydirirdi. 

BBüüttüün insanlarn insanlarıı hohoşş tutar, tutar, 
hizmethizmetççilerine ilerine şşefkatle muamele efkatle muamele 

ederdi. ederdi. 

Kendisi ne yer, ne giyerse, Kendisi ne yer, ne giyerse, 
hizmethizmetççilerine de onlarilerine de onlarıı yedirir, yedirir, 

onlaronlarıı giydirirdi. giydirirdi. 

Çocukları çok sever, saçlarını
okşar, onlarla konuşurdu. 

ÇÇocuklarocuklarıı ççok sever, saok sever, saççlarlarıınnıı
okokşşar, onlarla konuar, onlarla konuşşurdu. urdu. 

O'nu ansızın görenler heyecan 
ve sevgiyle ürperir, konuşunca 

hayran olurdu. 

O'nu ansO'nu ansıızzıın gn göörenler heyecan renler heyecan 
ve sevgiyle ve sevgiyle üürperir, konurperir, konuşşunca unca 

hayran olurdu. hayran olurdu. 

Herkesin aklına göre söz söyler, 
herkese güler yüz gösterirdi.

Herkesin aklHerkesin aklıına gna gööre sre sööz sz sööyler, yler, 
herkese gherkese güüler yler yüüz gz göösterirdi.sterirdi.

Kimsenin sözünü yarıda kesmez, 
haşin davranmaz, mütevazi 

yaşardı. 

Kimsenin sKimsenin söözzüünnüü yaryarııda kesmez, da kesmez, 
hahaşşin davranmaz, min davranmaz, müütevazi tevazi 

yayaşşardardıı. . 

Daima  düşünceliydi. Daima  dDaima  düüşşüünceliydi. nceliydi. 

Susması konuşmasından  uzun  
sürerdi.

SusmasSusmasıı konukonuşşmasmasıından  uzun  ndan  uzun  
ssüürerdi.rerdi.



 234 

Lüzumsuz  yere  konuşmaz; 
konuştuğunda  ne  fazla, ne  

eksik  söz kullanırdı.

LLüüzumsuz  yere  konuzumsuz  yere  konuşşmaz; maz; 
konukonuşştutuğğunda  ne  fazla, ne  unda  ne  fazla, ne  

eksik  seksik  sööz kullanz kullanıırdrdıı..

Dünya  işleri  için  kızmazdı.DDüünya  inya  işşleri  ileri  iççin  kin  kıızmazdzmazdıı..

Kendi  şahsı için  asla  
öfkelenmez  ve  öç almazdı.

Kendi  Kendi  şşahsahsıı iiççin  asla  in  asla  
ööfkelenmez  ve  fkelenmez  ve  öçöç almazdalmazdıı..

Kötü söz  söylemezdi.KKööttüü ssööz  sz  sööylemezdi.ylemezdi.

Affediciliği  tabii  idi. İntikam  
almazdı.

AffediciliAffediciliğği  tabii  idi. i  tabii  idi. İİntikam  ntikam  
almazdalmazdıı..

Düşmanlarını sadece  
affetmekle  kalmaz, onlara  
şeref  ve  değer de  verirdi. 

DDüüşşmanlarmanlarıınnıı sadece  sadece  
affetmekle  kalmaz, onlara  affetmekle  kalmaz, onlara  
şşeref  ve  deeref  ve  değğer de  verirdi. er de  verirdi. 

 

Kendisini  üç şeyden  
alıkoymuştu: Kimseyle  

çekişmezdi,

Kendisini  Kendisini  üçüç şşeyden  eyden  
alalııkoymukoymuşştu: Kimseyle  tu: Kimseyle  

ççekiekişşmezdi,mezdi,

Çok  konuşmazdı, boş şeylerle  
uğraşmazdı.

ÇÇok  konuok  konuşşmazdmazdıı, bo, boşş şşeylerle  eylerle  
uuğğraraşşmazdmazdıı..

Umanı umutsuzluğa  
düşürmezdi.

UmanUmanıı umutsuzluumutsuzluğğa  a  
ddüüşşüürmezdi.rmezdi.

Hoşlanmadığı bir şey  hakkında  
susardı.

HoHoşşlanmadlanmadığıığı bir bir şşey  hakkey  hakkıında  nda  
susardsusardıı..
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Hiç kimseyi ne yüzüne karşı, ne 
de  arkasından  kınayıp ve  

ayıplamazdı. 

HiHiçç kimseyi ne ykimseyi ne yüüzzüüne karne karşışı, ne , ne 
de  arkasde  arkasıından  kndan  kıınaynayııp ve  p ve  

ayayııplamazdplamazdıı. . 

Kimsenin  kusurunu  
araştırmazdı.

Kimsenin  kusurunu  Kimsenin  kusurunu  
araaraşşttıırmazdrmazdıı..

Kimseye  hakkında  hayırlı
olmayan  sözü söylemezdi.
Kimseye  hakkKimseye  hakkıında  haynda  hayıırlrlıı
olmayan  solmayan  söözzüü ssööylemezdi.ylemezdi. Yanında en son konuşanı ilk 

önce konuşan  gibi  dikkatle  
dinlerdi.

YanYanıında en son konunda en son konuşşananıı ilk ilk 
öönce konunce konuşşan  gibi  dikkatle  an  gibi  dikkatle  

dinlerdi.dinlerdi.

Gerçeğe  aykırı övgüyü kabul  
etmezdi.

GerGerççeeğğe  ayke  aykıırrıı öövgvgüüyyüü kabul  kabul  
etmezdi.etmezdi. Her zaman  ağırbaşlıydı.Her zaman  aHer zaman  ağığırbarbaşşllııydydıı..

Konuşurken  çevresindekileri  
adeta  kuşatırdı.

KonuKonuşşurken  urken  ççevresindekileri  evresindekileri  
adeta  kuadeta  kuşşatatıırdrdıı..

Kelimeleri  parıldayan  inci  
dizileri  gibi  tatlı ve  berraktı.
Kelimeleri  parKelimeleri  parııldayan  inci  ldayan  inci  
dizileri  gibi  tatldizileri  gibi  tatlıı ve  berraktve  berraktıı..
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Yürürken beraberindekilerin 
gerisinde yürürdü; 

Ayaklarını yerden canlıca 
kaldırır, iki yanına salınmaz, 

adımlarını geniş atar, yüksek bir 
yerden iner gibi öne doğru eğilir, 
vakar ve sükunetle rahatça 

yürürdü. 

YYüürrüürken beraberindekilerin rken beraberindekilerin 
gerisinde ygerisinde yüürrüürdrdüü; ; 

AyaklarAyaklarıınnıı yerden canlyerden canlııca ca 
kaldkaldıırrıır, iki yanr, iki yanıına salna salıınmaz, nmaz, 

adadıımlarmlarıınnıı genigenişş atar, yatar, yüüksek bir ksek bir 
yerden iner gibi yerden iner gibi ööne done doğğru eru eğğilir, ilir, 
vakar ve svakar ve süükunetle rahatkunetle rahatçça a 

yyüürrüürdrdüü. . 

Kapısına  yardım  için  gelen  
kimseyi  geri  çevirmezdi.

KapKapııssıına  yardna  yardıım  im  iççin  gelen  in  gelen  
kimseyi  geri  kimseyi  geri  ççevirmezdi.evirmezdi.

Bir gün kendisinden yaşça 
küçük bir dostunun 

omuzlarından tutarak şöyle 
demişti: "Sen dünyada garip 
bir kimse, yahut bir yolcu gibi 

ol!"

Bir gBir güün kendisinden yan kendisinden yaşşçça a 
kküçüüçük bir dostunun k bir dostunun 

omuzlaromuzlarıından tutarak ndan tutarak şşööyle yle 
demidemişşti: "Sen dti: "Sen düünyada garip nyada garip 
bir kimse, yahut bir yolcu gibi bir kimse, yahut bir yolcu gibi 

ol!"ol!"

Her zaman  hüzünlü ve  
gülümser  bir  durumda  

bulunurdu.

Her zaman  hHer zaman  hüüzzüünlnlüü ve  ve  
ggüüllüümser  bir  durumda  mser  bir  durumda  

bulunurdu.bulunurdu.

Adet  üzere  söylenen  hiç bir  
kötü sözü ağzına  almamıştı.
Adet  Adet  üüzere  szere  sööylenen  hiylenen  hiçç bir  bir  
kkööttüü ssöözzüü aağğzzıına  almamna  almamışışttıı..

Sıkıntılı hallerinde  
kabalaşmaz, bağırmazdı.

SSııkkııntntııllıı hallerinde  hallerinde  
kabalakabalaşşmaz, bamaz, bağığırmazdrmazdıı..

Fakirlerle  birlikte  yerdi; öyle 
ki  onlardan  ayırt  

edilemezdi.

Fakirlerle  birlikte  yerdi; Fakirlerle  birlikte  yerdi; ööyle yle 
ki  onlardan  ayki  onlardan  ayıırt  rt  

edilemezdi.edilemezdi.

Sabahları evinden  çıkarken  
şöyle  söylerdi. 

"İlahî, doğru  yoldan sapmaktan  
ve  saptırılmaktan, kanmaktan  ve  

kandırılmaktan, haksızlık  
etmekten  ve  haksızlığa  

uğramaktan, saygısızlık  etmekten  
ve  saygısızlık  edilmekten  sana  

sığınırım.”

SabahlarSabahlarıı evinden  evinden  ççııkarken  karken  
şşööyle  syle  sööylerdi. ylerdi. 

""İİlahlahîî, do, doğğru  yoldan sapmaktan  ru  yoldan sapmaktan  
ve  saptve  saptıırrıılmaktan, kanmaktan  ve  lmaktan, kanmaktan  ve  

kandkandıırrıılmaktan, hakslmaktan, haksıızlzlıık  k  
etmekten  ve  haksetmekten  ve  haksıızlzlığığa  a  

uuğğramaktan, saygramaktan, saygııssıızlzlıık  etmekten  k  etmekten  
ve  saygve  saygııssıızlzlıık  edilmekten  sana  k  edilmekten  sana  

ssığıığınnıırrıım.m.””

Sıradan  değildi; ama  
sıradan  insanlar  gibi  

yaşardı.

SSııradan  deradan  değğildi; ama  ildi; ama  
ssııradan  insanlar  gibi  radan  insanlar  gibi  

yayaşşardardıı..

O, Hz.O, Hz.

PPEEYYGGAAMMBBEERR
’’di.di.

(ALEYH(ALEYHİİSSALÂTU  VESSELÂM).SSALÂTU  VESSELÂM).
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BİLGİ POSTERİ 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 
 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNALIM ÜNİTESİ 
ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİ 

 
Sözel 

☺ Konuyla ilgili ayet meallerinin 
öğrenilmesi 

☺ Konularla ilgili hikayeler okunması 
☺ Yardımlaşma, iyilik ve doğrulukla ilgili 

atasözlerinin yazılması ve paylaşılması 
☺ Ayet ve hadislerin anlatılması 
☺ Sahabenin özveri örneklerini ‘Akla ilk 

gelen’ çalışmasıyla söylenmesi 
☺ Bilgi posteri doldurulması 

Görsel 
☺ Akıl haritaları hazırlanması 
☺ Konu anlatımının asetatlarla 

desteklenmesi 
☺ Yardım sepeti şeklinde kavram 

haritasının doldurulması 
☺ “İçeri-Dışarı” çalışmasıyla kavramların 

ayrılması 
☺ ‘Kalbin boyanıp boyanmamasıyla’ kalp 

karartan ve kalp aydınlatan hususların 
belirlenmesi 

Matematiksel-Mantıksal 
☺ Saklı kelimelerde ahlakî prensiplerin 

bulunması 
☺ ‘ Güzel söz ve davranışlara sahip olmak 

için neler yapmalıyız’ konulu beyin 
fırtınasının yapılması 

☺ “5’E 5” çalışmasıyla cümlelerin ahlakî 
prensiplerle eşleştirilmesi 

☺ ‘Dosdoğru insan mıyım?’ sorularına 
cevap verilmesi ve eksiklerin hedef 
olarak yazılması 

☺ Ahlakî prensiplerin zıt anlamlarının 
bulunması 

☺ Yardım planı tasarlanması 
☺ Yardım yanlışlarının düzeltilmesi 

çalışmasının yapılması 
☺ Uygun kelimeleri koyarak cümleyi 

tamamlama çalışmasının yapılması 
☺ Sondan başa doğru konuyla ilgili 

cümlelerin okunup yazılması 

Sosyal 
☺ Sınıfta oluşturulan grupların konularla 

ilgili ayet meali taramaları 
☺ Grupların drama çalışması yapması 
☺ “Yardımlaşan toplumda nasıl bir 

değişiklik gözlenir?” çalışmasının 
yapılması 

☺ Öğrenci gruplaruyla ahlaki değerlerle 
ilgili posterlerin oluşturulması 

☺ Öğrenci grupları oluşturularak ahlaki 
prensiplerle ilgili slogan çalışması 
yapılması 

 

Kinestetik 
☺ En çok ayet bulan grubun ayetleri 

yazdığı kâğıdı tahtaya yapıştırması 
☺ Haftanın yedi gününü içeren yardım 

rehberinin hazırlanması 
 
 

Kişisel 
☺ “Bir arkadaşınız sizinle kendisine ait 

olan bir şeyi paylaştığında neler 
hissediyorsunuz?” sorusuna cevap 
aranması 

☺ “Bana Göre” çalışmasında boşlukların 
doldurularak ahlakî prensiplerin 
paylaşılması 

☺ “Nasıl bir arkadaşa sahip olmak 
istersiniz?” sorusuna cevap verilmesi 

☺ “Bir arkadaşınız için hiç fedakârlık 
yaptınız mı?” konusunun paylaşımı 

Müziksel/Ritmik 
☺ Bu konulara uygun güncel şarkıların  
birinin ritmini dinleme 
 

Doğa 
☺ Doğadan yardımlaşma örneklerinin 

sunulması. 
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AHLAK 

GÜZEL SÖZ VE 
DAVRANIŞLARDA 

BULUNALIM 

HOŞGÖRÜLÜ 
OLALIM 

 

ADALETLİ 
OLALIM 

 

 
ÖZVERİLİ 
OLALIM 

SÖZÜMÜZDE 
DURALIM 

 

 
YARDIMLAŞALIM 

 

ASETAT NO 22 
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“SEN AF YOLUNU TUT, İYİLİĞİ EMRET, CAHİLLERDEN YÜZ ÇEVİR.” 
(ARAF/199) 

 

 

 

 

 

 

 
“İYİLİK VE TAKVADA  (ALLAH’A KARŞI GELMEKTEN SAKINDIRMA) DA 

YARDIMLAŞIN. AMA GÜNAH VE DÜŞMANLIK ÜZERE YARDIMLAŞMAYIN.” 
(MAİDE/2) 

 
“VERDİĞİNİZ SÖZÜ DE YERİNE GETİRİN. ÇÜNKÜ SÖZ  

VEREN (SÖZÜNDEN) SORUMLUDUR.” 
(İSRA/34) 

 
“ALLAH SİZE, EMANETLERİ MUTLAKA EHLİNE VERMENİZİ VE 
İNSANLAR ARASINDA HÜKMETTİĞİNİZ ZAMAN ADALETLE 

HÜKMETMENİZİ EMREDİYOR.” 
(NİSA/58) 

 
“MALLARINI ALLAH  YOLUNDA HARCAYANLARIN DURUMU, YEDİ BAŞAK 

BİTİREN VE HER BAŞAKTA YÜZ TANE BULUNAN BİR TOHUM GİBİDİR.” 
(BAKARA/261) 

 

 
“ŞÜPHESİZ ALLAH ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI, YAKINLARA YARDIM 

ETMEYİ EMREDER; HAYÂSIZLIĞI, FENALIĞI VE AZGINLIĞI DA 
YASAKLAR. O, DÜŞÜNÜP TUTASINIZ DİYE SİZE ÖĞÜT VERİYOR.” 

(NAHL/90) 

ASETAT NO  23 
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ASETAT NO 24 
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             Aşağıda ders anlatımına kolaylık sağlaması ve birden fazla zeka türünü 

içermesinden dolayı bir slayt sunusuna yer vermeyi faydalı bulduk.
 168

 

 

Hoşgörü örneği peygamberimiz, özellikle çocuklara karşı son derece 
yumuşak davranırdı. Hz. Hasan’ı öpüp okşarken huzuruna bir bedevi geldi. 
Bedevi, Efendimiz’in torununu öpüp okşamasına, şaşırmıştı ve “benim on 
çocuğum var onlardan hiç birini öpmedim.” dedi. Bunun üzerine 
Peygamberimiz “Cenab-ı Hakk senin kalbinden merhameti söküp atmışsa 
ben ne yapayım.” buyurdu ve ilave etti “Merhamet etmeyene merhamet 
edilmez.” Keza, “küçüklerine şefkat ve büyüklerine merhamet göstermeyen 
bizden değildir.” buyurmuştur.

 

Soru: Sizde bahSoru: Sizde bahççe ie işşlerinde babanlerinde babanııza yardza yardıım ediyor musunuz? m ediyor musunuz? 

 
 
 

                                                
168http://www.varolmak.com/component/option,com_docman/task,cat_view/Itemid,46/gid,44/dir,DESC/order,da
te/limit,10/limitstart,20/,  18.07.2007, 18:10 

SUNU 11 
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Hz. Muhammed elbisesinin 

söküğünü diker, ayakkabılarını

tamir eder ve kendi işini 

görürdü.

Hz. Muhammed sırtında taş

taşımıştır.

Not : Resimlerle aile iNot : Resimlerle aile iççindeki yardindeki yardıımlamlaşşma kavratma kavratııllıır. Her r. Her ööğğrenciden renciden 

neler yapabileceneler yapabileceğği konusunda i konusunda öörnekler vermesi istenir.rnekler vermesi istenir.

Soru: Sizde ve iSoru: Sizde ve işşlerinde annenize yardlerinde annenize yardıım ediyor musunuz? m ediyor musunuz? 
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Not :Not :ÖÖksksüüz ve yoksullara yardz ve yoksullara yardıım etmenin m etmenin ööneminin farkneminin farkıına varna varıırr

 

“�üphesiz ki Allah adaleti emreder” (Nahl, 90)

Not :Ayet ve resim Not :Ayet ve resim ççererççevesinde adalet kavramevesinde adalet kavramıı anlatanlatııllıırr
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“�üphesiz ki Allah adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi 
emreder.” (Nahl, 90)

Not :Dinimizin akraba ziyaretlerine verdiNot :Dinimizin akraba ziyaretlerine verdiğği i öönem nem 

kavratkavratııllıır.r.  

    
Not :SevinNot :Sevinççleri ve sleri ve sııkkııntntııyyıı paylapaylaşşmaymayıı ööğğrenir.renir.

Soru: Soru: ÜÜzzüüntntüüleri ve sevinleri ve sevinççleri birbirinizle leri birbirinizle 

paylapaylaşşttığıığınnıızda neler hissedersiniz ?zda neler hissedersiniz ?
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Konu 1: Hoşgörülü ve Bağışlayıcı Olalım 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Kişisel 

 
 
Etkinlik 1: HADİ ANLAT BAKALIM 
                                      

� Sizce aşağıdaki ayet ve hadisler bize neyi tavsiye etmektedir? 
 
� “Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (Araf/199) 
� “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, 

insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.”(Al-i İmran/134) 
� “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” 

                                                                                      (Tirmizi, Bir, 16) 
� “Kim insanlara merhamet etmezse, Allah da ona merhamet etmez.” 

                                                     (Buhari, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail,66) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 2:  ZIT ANLAMLISINI BUL 
 

� Aşağıdaki kavramların karşıt anlamlarını yazalım mı? 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEVGİ 

YUMUŞAKLIK 

TATLI SÖZLÜ 

MERHAMETLİ 

BAĞIŞLAYICI 

GÜLERYÜZLÜ 

İYİLİK 

HOŞGÖRÜ 

 

 

 

 

 

ASIK SURATLI 

 

 



 247 

 
 
Etkinlik 3:  GRUBA UYMAYAN HANGİSİ? 
                                      

� Aşağıdaki kelimeleri inceleyip gruba uygun olmayan kelimeyi dışarı çıkaralım mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EV 
 

Hoşgörü 
Anlayış 

Bencillik 
Müsamaha 
Bağışlama 

Yardımlaşma 
Paylaşma 

Fedakârlık 
Cimrilik 
İyilik 

Doğruluk 
Güvenilirlik 
Sahtekârlık 
Dürüstlük 

Emanete riayet 

Adam kayırma 
İnsaf 

Eşitlik 
Adalet 

Tarafsızlık 

Vefalılık 
Menfaatçilik 
Saygılı olma 
Duyarlılık 

Kalp temizliği 
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Konu 2: Yardımlaşalım 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Görsel, Sözel, Sosyal, Mantıksal, 
Kinestetik, Kişisel 

 
 
Etkinlik1: DÜŞÜN, İNCELE, ARAŞTIR 
 

 
 
 
Etkinlik2: YARDIM PLANI 
 
 
 
 
 

� Ayette gösterilen hedefe ulaşmak için bir plan yapmaya ne dersiniz? 
İşte “İyilik Planı” planlama yaprağınız.  

Dilediğinizce doldurabilirsiniz.169 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

                                                
169  Bektaş  ve diğerleri, a.g.e., 126 

Sana yardım eden bir arkadaşın bu yardımı sürekli hatırlatırsa 
ne hissedersin? 

 
Verdiğin sadakayı bir başkasının görmesi seni rahatsız eder 

mi? Neden? 
 

Yardım ettiğin bir arkadaşından sana teşekkür etmesini ister 
misin? 

 
Yardım ettiğin kişiler sana hiç yardım etmiyorlar ise onlara 

yardım etmeye devam eder misin? 
 

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz.” (Al-i İmran/92) 

EN SEVDİKLERİM KİMİN İHTİYACI VAR NASIL ULAŞTIRABİLİRİM 
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Etkinlik 3: YORUMUNU PAYLAŞ 
 

SİZCE YARDIMLAŞMAYLA TOPLUMDA NASIL BİR DEĞİŞİKLİK 
GÖZLENİR? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Etkinlik 4: YARDIM YANLIŞLARINI DÜZELTELİM 
 

� Aşağıdaki cümlelerde yardımlaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar 
bazen doğru bazen yanlış verilmiştir. Haydi yanlışları düzeltip doğrularını 

yazalım. 
 

- Yardımı Allah rızası için yapmalıyız. 
- Karşılığında hizmet, övgü, mükâfat beklemeliyiz. 
- Yardımı başa kakmalıyız. 
- Yaptığımız yardımın değeri olmalı, sevdiğimiz şeylerden vermeliyiz. 
- Yardıma bize  en uzak kimseden  başlamalıyız. 
-  Gösterişe kapılmamak için sadaka ve benzeri yardımlarda 

gizliliğe dikkat etmeliyiz. 
 
 

 
 
Etkinlik 5:  YARDIM  REHBERİM 
  Aşağıdaki 7 günü her gün yaptığımız bir yardımı yazarak dolduralım mı? 
 
   Pazartesi: Okul servisinden inen arkadaşımın kitaplarını tuttum. 
   Salı: 
  Çarşamba: 
  Perşembe: 
  Cuma: 
  Cumartesi: 
  Pazar: 

 



 250 

 
 

ÇARŞIDAN ALDIM BİR TANE EVE GELDİM 700 TANE170 
 

 
  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
170http://www.taliporhan.name.tr/8.sinif.asp,   04.08.07, 17:57 

ASETAT NO 25 
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Etkinlik 6:  HAYAL ETTİĞİM HAYIRLAR171 
   
 

 
                                                                                                                                               
 
 

                                                
171  http://www.taliporhan.name.tr/8.sinif.asp,  06.08.07, 13:46 
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Etkinlik 7:  KÜÇÜK GÖRÜLEN BÜYÜK YARDIMLAR 172 
   

 
 

                                                                                                                                                   
 
                                                
172 http://www.taliporhan.name.tr/8.sinif.asp,  26.07.07,  00:19 

KUŞLARA 
YEM 

VERECEĞİM 

İNSANLARA 
GÜLÜMSEYE

CEĞİM. 
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Etkinlik 8: ÖRNEK HİKÂYELER173 
   

                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

                                                
173  M. Yaşar Kandemir, Çocuklara 40 Hadis, İstanbul  2004, s.16-17 

 
Tacirin biri geç vakit eve dönüyordu. Geceyi 

duvarın dibinde geçirmeye çalışan yaşlı bir zenci 
gördü. Çocuklarımız korku duyar diye zavallıyı 
kimse evine almamıştı. Tacir ona sıcak çorba, 

tertemiz çamaşır ve yatacak bir oda verdi. 
Pencere kenarında uyuyan zenci, gece yarısı 
irkilerek uyandı. Hafif ay ışığında iki haydut 

pencereden içeri süzülmeye çalışıyordu. Taciri 
öldürecek paralarını çalacaklardı. 

Zenci ellerini kaldırarak: 
—Heeeey! Ne yapıyorsunuz?,  diye haykırdı. 

Onu bembeyaz don-gömlek içinde gören haydutlar  
-Anneeeee! Burada hayalet var, diyerek kendilerini 

dışarı attılar. Birinin ayağı kırıldı, ötekinin başı 
yarıldı. Gürültüye uyanan ev halkı haydutları 

yakaladılar. 
 

        Peygamberimiz(a.s)  ne güzel buyurmuş: 
       - İnsan, kardeşine yardım ettiği sürece Allah 

da ona yardım eder… 
 

HAYALET 
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Konu 3: Sözümüzde Duralım 

Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Sözel, Mantıksal, Kişisel 
 
 
Etkinlik 1: İKİNCİLERİ SİZ YAZIN! 
 
                                        BİR AYET                                      BİR HADİS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                BİR AYET                                      BİR HADİS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 2: BOŞLUK DOLDURMA 

 

� Aşağıdaki kutucukları boşluklara yerleştirelim. Ama dikkat edelim sadece 
bir kutucuk 3 kez kullanılacak. 

 
 

          
 
 
 

Sözünde duran insanları hem ------------------ hem de ------------------- sever. Dürüstlükleri, 
eminlikleri ve güvenilir oluşları sebebiyle herkes onlara --------------- duyar. 

--------------------- etmemek de sözünde durmanın bir başka boyutudur. Üstlenilen her türlü  ----------
-------------------- kişinin üzerinde bir emanettir. Bu görev, gereği gibi yerine getirilmezse -------------

-------------- edilmiş olur. Örneğin birinin verdiği -------------- da bir emanettir, dolayısıyla sırrı 
saklamakla ------------------------- edilmemiş olur. 

 

Verdiğiniz sözü de 
yerine getirin çünkü 

veren sözünden 
sorumludur. 
İsra/34 

 

Münafığın alameti üçtür: 
konuşunca yalan konuşur, 

söz verince sözünde 
durmaz. Kendisine bir şey 

emanet edilirse hıyanet 
eder. 

(Buhari, İman, 24) 
 

  

İnsanlar 
Allah’ın 

Sır  
Allah’ın 

Allah   
Allah’ın 

Saygı 
Allah’ın 

Görev ve sorumluluk 
Allah’ın Varlığına ve 

Emanete ihanet 
Allah’ın Varlığına ve 
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Etkinlik 3: ÖRNEK HİKÂYELER 174 
   

 
 
                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

                                                
174 Bektaş  ve diğerleri, a.g.e, 167 

      Hz. Ali bir gün mescide  
geldi.   Mescidin kapısında bir 
adam duruyordu. Hz. Ali bu 

adamdan kendisi mescitten çıkana 
kadar bineğini beklemesini istedi. 
Hz. Ali mescide girdikten sonra 

adam hayvanın yularını alıp kaçtı. 
Hayvanı ortada başıboş bırakıverdi. 

Hz. Ali mescitten çıkarken elinde 
iki dirhem para vardı, adamı yaptığı 

yardımdan dolayı ödüllendirmek 
istiyordu. Fakat bir de ne görsün: 
Hayvancağız tek başına hem de 
yuları çalınmış olarak kapıda 

bekliyor. Yapacak bir şey yoktu. Hz. 
Ali evine döndü.  

Daha sonra yanında çalışan çocuğu 
yeni bir yular alması için çarşıya 

gönderdi. Çocuk, iki dirheme büyük 
bir yular aldı. Hz. Ali yuları 

görünce şaşırdı. Bu yular çalınan 
yular değil miydi? Hırsız, onu 

çocuğa iki dirheme satmıştı. Bunu 
gören Hz. Ali şöyle dedi: 

 “İnsan sabretmemekle sadece helal 
olan rızkını harama çevirir…” 

 

 



 256 

 
Etkinlik 4:  MİNİ BİR SINAV175 

 

 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 

                                                
175 http://www.taliporhan.name.tr/8.sinif.asp,   04.08.07, 17:11 
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Konu 4: Adaletli Olalım 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri: Görsel, Mantıksal 

 
 
Etkinlik 1: İÇERİ DIŞARI 
 

� Adalet anlamına gelen kelimeleri içeri alıp diğerlerini dışarıda bırakalım mı?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 2:  CÜMLELER KARMAKARIŞIK; ÇÖZEMEZSEK BÖYLE  KALACAK 
 
        Cümleleri sondan başa doğru son harften itibaren okuyup yazalım mı? 
 
 

    A 
 
 
 

    B 
 
 
 

    C 
 
 

    D 
 

 

 
 

1. EŞİTLİK 
2.  

Tutarlı ve 
dengeli olma 

Haksızlık yapma Bencillik İnsaf 

Taraf tutma 

Hakka riayet 

Zulmetmek  

Yakını 
gözetmek 

Orta yolu 
tutmak 

Aşırıya kaçma 

Bir şeyi yerli yerine koyma 

Hakkını verme 

Eşitlik  Tartı  

Ridilah egned ev kılılratut 
adralrıvat, imiçib sınarvad 

rib ışrak aralkılrav müt 
telada 

Rıdmarvak rib nataşuk 
ınımamat nıtayah ev 

ridiligli elyeşreh ikattaniak 

Ridilemet ad nınıpay 
lasmulpot 

Ratut atkaya umulpot 
telada 
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Konu 5:  Özverili Olalım 
Etkinliklerde Kullanılan Zekâ Türleri:  Sözel, Görsel, Kişisel 

 
 
Etkinlik 1: AKLA İLK GELEN 
 
 
 
 
 
 

� Özveri deyince ilk akla gelen Peygamberimizi hiçbir halde yalnız bırakmayan 
sahabe olsa gerek. İşte sahabenin özveri, fedakârlık örneklerinden bir kaçı. 

Devamını siz getirin! 
 

���� İşkencelere taviz vermeden sabretmişlerdir. 
���� Ensar muhacirle her şeyi paylaşmıştır. 
����  
����  
����  
����  
����  
����  

 
 
Etkinlik 2:  HANGİSİ  KALBİ  KARARTIR,  HANGİSİ  AYDINLATIR 
 

� Kalbi karartan şeyleri siyah uçlu kalbin içine yazıp kalbi karalayalım, 
diğerini de aydınlık bırakalım mı? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EV 
 
 

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve 
her başakta yüz tanesi bulunan bir tohum gibidir.” 

(Bakara/261) 

Yardımlaşma 

Özveri 
 

Menfaat 
 

Fedakarlık   
 

Kin  

Çıkarcılık  

Adam 
kayırma Doğruluk  

Nefret  

Kötülük  

Aldatma  
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Etkinlik 3: BİZİMLE PAYLAŞIN 
  

� Siz arkadaşınız için hiç fedakârlık yaptınız mı? Paylaşmak ister misiniz?  
� Yazalım mı? 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 4: BOŞLUKLARI DOLDURALIM 
  

� Aşağıda verilen tanımlara göre boş bırakılan yerleri dolduralım. 
 
B                                        Ö                                        A 

 
 

 
     
 
 
                   S                                                    Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hatalı kişinin özrünü 
kabul etmek 

Kişisel menfaatleri bir 
kenara bırakabilmek 

Dürüstlüğü, 
doğruluğun ve 

güvenilirliğin gereği 

Her şeyin ve herkesin 
hakkını vermek 

Sahip olduğu 
imkânları başkalarının 

yararına sunmak 



 260 

 

 
Etkinlik 4: KELİMELERİ BULALIM MI? 
  

A B A G Ş L A Y A T A L K S A K A L I R M A 
D B V T Y Z M K A B A A N Y A F A L A K B A 
O C D E N G E T Ş S M L G D V Z Ü K L İ K Z 
Ğ D A B C D E F L A M T R C B A K K A G E L 
R E Y A R D I M L A Ş M A D A S R Ç K V S E 
U F B Y C U T Ş E H O Ş G Ö R Ü P İ L E P D 
L G Z A V Z I S P R H O Y L O Ö V O R S K N 
U H S Ü Ç Ğ D F G M Z N V N Ü T Z L İ M H G 
K I A Ş A S Ö Z Ü N D E D U R M A D L E F İ 
İ İ Y B S C D Ç Y B V U Z E U A B S İ P Ö Y 
R O G M L H G F V Z T N M T Ş R C O N N L İ 
E Ö I O N A U E U Ü A Ö H A K M H F E E G L 
V P U Ü Z F T D P P C M H G I O P S V Y D İ 
Z R T V Y E Ş C C R A D A L E T T V Ü A B K 
Ö S Ş A F V B D S K L E F İ Ö R Ş U G Z C B 

 
 

� Aşağıda verilen kelimeleri bulunuz ve bulduğunuz kelimelerin üzerini çizerek 
işaretleyiniz. Tabloda kelimeler düz, ters ve çapraz yerleştirilmiş olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

S
A
K
L 
I 
 
K
E
L 
İ
M
E
L
E
R 

 BAĞIŞLAMAK            SÖZÜNDE DURMA      VEFA 
 
 HOŞGÖRÜ                     ADALET                        İYİLİK 
 
YARDIMLAŞMA            DENGE                         CÖMERTLİK 
 
DOĞRULUK                    HAK                              SEVGİ 
 
GÜVENİLİR                    ÖZVERİ                       SAYGI 



 261 

 
 
Etkinlik 5: DOSDOĞRU İNSAN MIYIM? 
 

� Aşağıdaki sorulara cevap verip eksikliklerimize göre kendimize hedef belirleyelim 
mi? 

 

HER ZAMAN BAZEN HİÇBİR ZAMAN 

Arkadaşımın hatalarını affederim. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verdiğim sözü yerine getiririm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı 
çıkarım. 

 

   

Çalışmayı ve yardımlaşmayı severim. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Arkadaşlarımla iyi geçinirim. 
 
 

   

Kardeşimin yaramazlıklarına kızmam, 
ona özveriyle yaklaşırım. 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HEDEFLERİM 
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Etkinlik 6:  NASIL BİR ARKADAŞ  İSTERSİNİZ? 

 
� Ahlakî prensipler doğrultusunda nasıl bir arkadaşa sahip olmak istediğimizi 

yazalım mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

 
 
Etkinlik 7: ATASÖZLERİ 

 
� Yardımlaşma, iyilik ve doğrulukla ilgili aklımıza gelen atasözlerini yazalım mı? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

EV 
 

 

 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

 İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir. 
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Etkinlik 8: BANA GÖRE 

 

�  Kendi düşüncelerinize göre aşağıdaki boşlukları doldurur musunuz? 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 

 
 
Etkinlik 9: 5’E5 

 

� Aşağıdaki cümlelerin hangi ahlakî prensiplerle ilgili olduğunu bulalım ve 
�işareti ile gösterelim mi? 

 

 
AHLAKÎ PRENSİPLER 

 

HOŞGÖRÜLÜ 
OLMA 

YARDIMLAŞMA 
SÖZÜNDE 

DURMA 
ADALETLİ 

OLMA 
ÖZVERİLİ 

OLMA 

Kendi ihtiyacım varken  Allah 
rızası için paramı daha ihtiyaç 

sahibi olan arkadaşıma veririm. 

     

Çok sevdiğim bir arkadaşım 
yalan söylerse onu savunmam, 
doğru söyleyeni savunurum. 

     

Yarın saat 14:00’te arkadaşıma 
verdiğim randevuya mutlaka 

gitmeye çalışırım. 

     

Arkadaşımın hatalarını 
örtmeye çalışır, onlara karşı 
affedici bir tavır sergilerim. 

     

Kantinden aldığım çikolatadan 
arkadaşıma da ikram ederim. 

     

 
 

 
 

BANA GÖRE; 
 
   ------------------------------------------------------ özverili olmaktır. 
 
   ------------------------------------------------------- hoşgörülü olmaktır. 
 
   ------------------------------------------------------- adaletli olmaktır. 
 
   ------------------------------------------------------  sözünde durmaktır. 
 
   -------------------------------------------------------  yardımlaşmaktır. 
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Etkinlik 10: NELER ÖĞRENDİK? 176 

 

 

 
                                                                                                                                                    

 
 

                                                
176 http://www.taliporhan.name.tr/8.sinif.asp,   26.07.07,  01:27 
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BİLGİ POSTERİ 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİĞİNİZ DÖRT ÖNEMLİ BİLGİYİ YAZINIZ. 
 

 
 
 

BU ÜNİTE ESNASINDA EN ÇOK NELERDEN HOŞLANDINIZ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE TAM OLARAK ÖĞRENEMEDİĞİNİZ KONULAR VAR MI? 
 
 
 
 
 
 
 

BU ÜNİTEDE ÖĞRENDİKLERİNİZ SİZE NASIL YARDIMCI OLACAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNERİLERİNİZ: --------------------------- 
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

Çoklu Zeka Kuramı eğitim sistemine son 15 yıl gibi kısa bir sürede girmiş olmasına 

rağmen büyük bir kabul görmüştür. Bu da Çoklu Zeka Kuramının ilgi alanlarını zeka türü 

olarak sunmasından, bireysel farklılıklara yer vermesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim 

sistemindeki yeni yapılanmaya paralellik arz etmektedir.  Bireyi tanıma ve ona dönük 

öğrenme ortamı oluşturma uzunca bir vakit alabilir. Çoklu zeka kuramı ise öğrenciye 

ulaşmaya, onu keşfetmeye, onun dilinden konuşabilmeye olanak sağlamaktadır.  

Yaz Kur’an Kursları ise yaygın din eğitiminde okul çağı bireylere hitap ettiğinden 

dolayı zaman olarak dokuz hafta gibi bir süreyi içermektedir. Uygulanan kur sistemiyle de 

daha homojen bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle olunca Çoklu Zeka Kuramının 

eğitime sunduğu öğretim ortamı materyal ve yöntem zenginliği Yaz Kur’an Kurslarında da 

istifadeli olmaktadır. Kısa sürede ilgi alanlarını keşfetmek suretiyle bireyler doğru bir şekilde 

tanınırsa ders işlenişi de ona göre şekillenebilmektedir. Öğrencileri tanımadan öğretmenin 

kendi yöntemlerine göre anlattığı bir ders ile; öğrenciyi tanıyıp ona hitap ederek anlatılan bir 

ders arasında gözle görülür bir fark hissedilmektedir. İşte öğrencilerin kazanmaları hedeflenen 

bilgi, beceri, tutum ve davranışlar; büyük ölçüde öğrenci merkezli yöntemlerle istenen 

sonuçları vermektedir. 

 Çoklu Zekâ Kuramını din dersleriyle bütünleştirerek öğrencilerimizin dini kavramları 

doğru ifade etmesini, düşünen, tartışan, araştıran, çözüm üretebilen, alanı tanıyan ve buna 

bağlı olarak bir tutum sergileyen bireyler yetişirmeyi hedef olarak belirledik. Dini doğru 

algılayıp yaşama geçirme hususunda çaba sarf eden, öğrendiklerini içselleştirerek, akıl ve 

kalbiyle bütünleştirebilen bireylerin gelişimine katkıda bulunmaya çalıştık.  

 Her bireyin farklı olduğunu, eğitim sisteminin de bu farklılıkları göz önünde 

bulundurarak kendini geliştirdiğini düşünürsek çoklu zekânın önemini bir kez daha anlamış 

oluruz. Bu hususta öğrencilerin hem zihinsel becerilerini ön plana çıkaran hem de gelişen 

teknoloji imkanlarını içinde barındıran çoklu zekâ kuramı sayesinde din dersleri daha verimli 

hale gelmiştir. Böylelikle din sadece bir ders olmaktan çıkmış, hem öğrencilerin ilgi alanları 

içerisinde yerini almış ve hem de buna paralel geliştirilen türlü etkinliklerle zevkle, kalıcı bir 

şekilde öğrenilmiştir. 

 Bizim yaptığımız belki de sadece çoklu zekâ kuramını din alanında işlevsel hale 

getirmekten ibarettir. Ama görünen odur ki; öğrencilerin böylelikle dine olan bakış açıları ve 

dini tanıma ve algılamaları değişmektedir. Din sadece belli ritüellerden ibaret olmaktan 

çıkmakta, öğrencilerin ilgi alanlarıyla örtüşen zekâ türleri sayesinde birebir etkinleşmektedir.  
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 Çoklu zekâ; yaygın eğitimde din eğitiminin hareket alanını genişletme imkanı 

sunduğundan, zamanın kısalığına rağmen kolay ve kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirdiğinden, 

yaparak-yaşayarak öğrenmek için ilgi alanlarını hedef almasından, ders ortamına renklilik 

katarak dersi tekdüzelikten kurtarmasından, eğitim-öğretim sürecine sağlamış olduğu 

açılımlardan dolayı önem arz etmektedir.  

Tabi ki Çoklu Zeka Kuramı olumlu birçok katkısıyla beraber, zaman darlığı belli 

problemleri beraberinde getirmiştir. Zaman darlığı bizleri ilk etapta sınıf ortamına daha rahat 

uyarlanabilen zeka türlerine yönelik etkinlikler geliştirmeye sevk etmiştir.  Kaynak olarak 

kullanılan ve geliştirilen öğretim ortamı materyalleri bir öneri ve örnek niteliğindedir. 

 Yaz Kur’an Kurslarının iki ay gibi kısa bir süreyi içermesi bizleri zaman açısından 

daraltmış olsa da temel yapıyı kavratma hususunda yeterli olmuştur. Öğrencilerin ufku 

genişlemiş, din hayatlarında yaparak yaşayarak öğrenme alanı içerisine girmiştir. Somut 

konular daha rahat bir şekilde anlaşılırken soyut konularda geliştirilen materyallerle 

öğrenmelerin daha da kolaylaştığı görülmüştür. Geliştirilecek olan yeni yöntem ve tekniklerle 

alanın daha da genişleyeceğini düşünmekteyiz.  

 Din eğitimcilerinin eğitim sistemini çok yakından takip ederek dini konularda da 

somut ve kalıcı izli çalışmalar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bizim çalışmamız eğitim 

sisteminde hızla yerini alan çoklu zekayı tanımak ve din derslerine uyarlanabilirliğini 

sağlamaya yönelik olmuştur. Bundan sonra bu ve benzeri konularda çalışmaların din eğitimi 

alanına taşınmasıyla dinin çerçevesinin daha da genişleyeceğini düşünmekteyiz. Tabi ki 

mevcut bir yöntemi din eğitimine uygulamanın yanında bizlerin din eğitimcileri olarak, yeni 

yöntem ve teknikler geliştirmesi çok daha önemlidir.   

 Temennimiz odur ki; dinimiz çağın verileriyle, eğitim sistemindeki bireyi tanımaya ve 

onları geliştirmeye yönelik verilerle birleştirilerek daha etkin ve kalıcı izli öğrenmelerle 

yaşam boyu sürdürülür.  
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