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ÖNSÖZ 

Eğitim, üzerinde bir çok çalışmanın yapıldığı, insanlık tarihi kadar eski olan ve 

gelişmesinde sayısız düşünür ve bilim adamının katkısının bulunduğu geniş bir bilim 

alanıdır. Günümüzde eğitim bilimlerinde daha çok uygulamalı çalışmalara ağırlık 

verilmektedir. Çünkü eğitim alanı çok geniş ve çok sorunların bulunduğu bir alandır. 

Dolayısıyla sorunlara çözüm getirmeyen bulgu ve bilgiler fazla bir değer taşımamaktadır. 

Kendi içinde bir çok uzmanlık alanı bulunan eğitimin alt dalları ve araştırma konuları çok 

çeşitlidir. Bu alanlardan birisi de program geliştirme araştırmalarıdır. Eğitim alanındaki 

bir diğer alt disiplin de Din Eğitimi bilimidir. Din eğitimi, toplumun sosyo-kültürel ve 

ekonomik yapısını dikkate alarak ve gelişen yeni yöntem ve tekniklerden yararlanarak 

insanların din ihtiyaçlarını tatmin etmenin, dinî sorularını çözme ve onlara dinî bir kişilik 

kazandırmanın esaslarını belirlemeye çalışmaktadır. 

İlk ve orta dereceli okullarımızda zorunlu dersler arasında yer alan derslerden 

birisi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersidir. Bu dersle ilgili, program 

değerlendirmesine yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu değerlendirmelerde ders 

ünite ve konuları bir bütün olarak ele alınarak incelenmiştir. Halbuki ders programında,  

dinin, inanç, ibadet, muamelat ve ahlak esaslarıyla ilgili konular bulunmaktadır. Her ne 

kadar bu konular birbirine çok yakın hatta iç içe girmiş olsalar bile öğretim açısından 

farklılık arz etmektedir.  Genel olarak ahlakî konular, daha çok tutumları, alışkanlıkları 

ve duygu alanını ilgilendirmektedir. Bunun sonucu olarak, ahlaki konuların öğretiminin 

de farklılıklar göstermesi normaldir. Bu, ahlakın dinden ayrılması düşüncesine 

dayanmamaktadır. Zaten böyle bir ayrım, ne İslâm dinî açısından, ne de bugünkü DKAB 

ders programları açısından mümkün değildir. 

Bu çalışmada, dinîn ahlaki konularının ilköğretim okullarında nasıl öğretim 

konusu yapıldığı araştırılmıştır. Bu çalışma, eğitimde program geliştirme alanı içerisinde, 

bir program değerlendirme araştırmasıdır. Bu sebeple, alan araştırmasına dayalı 

çalışmanın başlığı, “İlköğretimin İkinci Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders 
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Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından 

Değerlendirilmesi” şeklindedir. 

Araştırma alanı olarak, ilköğretimin ikinci kademesinin seçilmesi iki sebepledir. 

Bilindiği gibi, DKAB dersi ilköğretimin 4. Sınıfında başlamakta ve 8. Sınıfa kadar 

haftada iki saat olarak okutulmaktadır. Lisede ise, bu ders haftada bir saate düşmektedir. 

Araştırmanın, 6.7.8. sınıflarını kapsamasının ilk sebebi, bu kademenin, ilköğretimin ilk 

kademesi ile orta öğretimin arasında yer almasıdır. Bir anlamda, her iki dönemin arasında 

bulunan bu kademenin, az da olsa bütün sınıfları temsil edebileceği düşünülmüştür. İkinci 

sebep ise, ahlaki konuların bu sınıflarda daha yoğun olmasıdır. 

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire 

Başkanlığının (EARGED) katkılarıyla yapılmıştır. EARGED, eğitime yönelik alan 

araştırmalarına destek vermektedir. Bu çerçevede, araştırmanın anketlerinin basılması, 

öğretmen, müfettiş ve okul müdürlerine dağıtılması ve tekrar toplanması EARGED 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu katkılarından dolayı EARGED yetkililerine teşekkür 

ediyorum. 

Çalışma, bir alan araştırması olup, esas olarak anket tekniği ile bilgi toplanmıştır. 

Araştırmanın, “Giriş” bölümünde önce “Eğitimde Program Geliştirme” üzerinde 

durulmuştur. Daha sonra araştırmanın metodolojisi açıklanmıştır. İkinci bölümde 

“Bulgular ve Yorumlar” yer almıştır. Son bölümde ise “Sonuç ve Öneriler”e yer 

verilmiştir. Anket soruları da ek olarak verilmiştir. Eklerde ayrıca, örnek bir program 

modeli, ile EARGED’in geliştirdiği program modelleri de yer almıştır. 

Araştırmada, bir çok kitap, makale, tez vb. çalışmalarda bulunabilecek bilgi ve 

yorumların tekrarından özellikle kaçınılmıştır. Artık, DKAB dersinin tarihi, dinin ve din 

dersinin gerekliliği, öğretim yöntem ve tekniklerinin özellikleri gibi konular, bir çok kitap 

ve makalede bulunmaktadır. Bu sebeple, özellikle ayrıntılı açıklamalara ve tekrarlara yer 

verilmemeye çalışılmıştır. 



 iv 

Bu araştırma, “Okullarda Ahlak Öğretimi” alanındaki çalışmalara zemin 

hazırlamak üzere yapılmıştır. “Problem” başlığında açıklandığı gibi, Türkiye’de, 

okullarda ahlak öğretimi üzerinde fazla çalışma yapılmamış bir alandır. Bu araştırma ile, 

sorunların tespiti ve imkan ölçüsünde öneriler geliştirmek hedeflenmiştir. Bu sebeple, 

değerli hocalarım ve meslektaşlarımın konuyla ilgili, öneri ve katkıları beni 

sevindirecektir. 

Son olarak bu çalışmam esnasında bana yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarım 

Doç. Dr. Nevzat.Yaşar Aşıkoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Fazıl Yozgat’a, öğrencilerime ve 

çalışmalarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. 

Mehmet Zeki AYDIN 

 Sivas, Mayıs 1998.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

1.1 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 

1.1.1. Eğitim Programı ve Çeşitleri 

Program, yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını 

ve nasıl yapılacağını gösteren bir tasarıdır. Her önemli iş gibi eğitim de programlı olarak 

yapılması gereken işlerdendir. Çünkü toplumların gelecekleri, yeni yetişen neslin eğitimlerine 

göre şekillenmektedir. Bu sebeple eğitim tesadüfe bırakılamaz, plânlı, düzenli ve kontrollü 

olmalıdır. Zaten eğitimin okullarda plânlı, düzenli ve kontrollü bir şekilde yapılan şekline 

öğretim diyoruz. 

Eğitim alanında, eğitim programı, öğretim programı ve ders programı kavramları 

kullanılmaktadır. Genel çizgileriyle eğitim, bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimleri 

kazandığı süreçler toplamıdır. Eğitim kavramı bu kadar geniş olduğu için eğitim programı da 

böyle geniş bir alanı içine almaktadır. Bir eğitim kurumunun veya sosyal çevrenin, bireylerin 

yaşantılarını düzenlemek ve zenginleştirmek için yürüttüğü tüm etkinlikler eğitim programına 

dahildir. Bu anlamda, yönetmelikler, öğretim programları, sosyal kol çalışmaları, özel günlerin 

kutlanması, rehberlik hizmetleri, sağlık çalışmaları, geziler, yetiştirme kursları, kültürel, sanat 

vb.  çalışmalar eğitim programına girer.3 Fidan, eğitim programını, öğrencilerin karşılaştıkları 

öğrenme durumlarının ve geçirdikleri yaşantılarının tümü olarak tanımlamaktadır.4 Sowards ve 

Scobey, programı, okulun kabul edilmiş amaçlar ışığında kasıtlı ve amaçlı olarak sağladığı 

yaşantılar ve aynı zamanda bu yaşantıların gerçekleştirilmesi ile amaçlara yönelik olarak birey 

ve grup gelişiminin bir değerlendirilmesine dayandığını belirtmektedir. Yine, aynı yazarlar, 

program plânlamasının, amaçların çözümlemesi (analizi) ve bu amaçların gerçekleşmesine 

                                                
3 Fatma Varış, "Programlara İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar" ,   Eğitim Bilimlerinde  Çağdaş 

Gelişmeler, A.Ü. Açık Öğretim Fak. Yay., Eskişehir, 1991, s.4-5. 
4 Nurettin Fidan, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara, 1985, s. 63. 
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öncülük eden eğitim yaşantılarının plânlanması olduğunu, eğitim plânlamasının, eğitim 

amaçlarının tam anlamıyla gerçekleşmesine yönelik olduğunu söylemektedir.5 

Öğretim, plânlı, programlı, destekli ve genellikle bir belge ile sonuçlanan eğitim 

etkinliklerini ifade eder. Öğretim programı da, eğitim programı içinde yer alan ve öğrenme 

öğretme süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsar.6 Ders programı: Öğretim programı içinde yer 

alan ve dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesidir.7 Diğer bir 

ifade ile ders programı, bir dersin amaç, muhteva, öğretme-öğrenme süreçleri ve 

değerlendirmeden oluşan programıdır.8 

1.1.2. Eğitim Programının Özellikleri 

Günümüzde, eskiden olduğu gibi okullarda her çeşit bilgileri öğretmek yerine, 

öğrencilere içinde yaşadıkları hayata uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasına önem verilmektedir. Buna bağlı olarak, eğitim programlarında bazı özellikler 

aranmaktadır.9 İyi bir eğitim programında şu özellikler yer almalıdır.  

1. Eğitim programı işlevsel olmalıdır. 

2. Esnek olmalıdır. 

3. Toplumun görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. 

4. Uygulayıcılara yardımcı olmalıdır.10  

Programların temeli "ne, niçin, nasıl, ne zaman, kim ve ne ile" sorularının cevapları 

üzerine kurulur. Bu soruların cevaplarını, sırasıyla, sosyal çevre, konu alanı, eğitim felsefesi, 

                                                
5 Sowards ve Scobey’den aktaran, Hasan Şeker, “İlköğretim Okulları ve Programları Üzerine Bir Araştırma”,  1. 

Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Adana, 1994, c.I, s.85. 
6 Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme "Teori ve Teknikler"    A.Ü. E.Bilimleri  Fak.Yay. 

4.baskı, Ankara, 1988, s.19. 
7 Varış, Eğitimde Program Geliştirme "Teori ve Teknikler" , s.339. 
8 Savaş Büyükkaragöz ve Cuma Çivi, Genel Öğretim Metotları, Konya, 3.baskı, Genel Öğretim Metotları, s.184. 
9 Nelson L. Bossing, çev. Necmi Sarı, Orta Dereceli Okullarda Öğretim, M.E.Basımevi, İst., 1959, c.I, s.30. 
10 N.Kemal Önder, Öğretimde Program, İlke ve Yöntemler, Konya, 1986, s.62; Büyükkaragöz ve Çivi, Genel 

Öğretim Metotları, s.186-188. 
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eğitim psikolojisi, bireylerde ve eğitim ekonomisinde bulabiliriz.11 Bu sebeple, eğitim 

programlarının dört temeli vardır. 

1. Felsefi temelleri: Her eğitim uygulaması, bir insan anlayışını, insan felsefesini, yani 

bin dünya görüşünü, bir kültür ve uygarlık anlayışını yansıtır. 

2. Psikolojik temelleri: Programlar, öğrenme ve gelişim psikolojisinin ilkelerine ve 

hitabettiği öğrencilerin bedensel, zihinsel ve duygusal bakımından gelişmişlik, olgunluk 

düzeyine uygun olmak ve bireysel farkları dikkate alarak hazırlanmak zorundadır. 

3. Ekonomik temelleri: Programın ekonomik temelleri iki anlamdadır. Birincisi, eğitim 

yaşantılarının hangi imkanlarla gerçekleştirileceği ile ilgilidir. Buna göre, programlar 

hazırlarken, programın hangi ekonomik imkanlarla yapılacağı dikkate alınmalıdır. Programın 

ekonomik temelinin ikinci anlamı, eğitilen öğrencilerin, üretime dönük bilgi, beceri ve 

tutumlarla donatılması demektir. Buna göre, programların içeriği, bireylere, üretime dönük, 

geçerli iş ve mesleklere yönelik, davranışlar kazandıracak niteliklerde olmalıdır. 

4. Sosyal (toplumsal) temelleri: Eğitim, sosyal, toplumsal bir kurumdur. Eğitimin bir 

görevi de, yeni yetişen nesle, toplumun kültürünü aktarmaktır. Yetişen kimsenin, toplumun 

etkin, uyumlu bir üyesi olacağı düşünülerek, toplumun özelliklerini tanıtabilecek programlar 

hazırlanmalıdır. Ancak, bunun yanında, programların hazırlanmasında, çağdaş, evrensel 

gelişmeler de programa yansımalıdır. 

Eğitim programlarında bulunması gereken unsurları Ertürk12 üç maddede toplamıştır. 

Bunlar, hedefler, eğitim durumları ve değerlendirmedir. Varış,13 program geliştirmenin yapısal 

boyutları olarak şunları saymıştır: Amaçlar, öğrenci  analizi, içerik analizi, öğretim stratejileri, 

materyal ve araç geliştirme, zamanlama, maliyet ve analizi, sosyal uğraşlar, değerlendirme, 

geliştirme programlarının yenilenmesi. 

 

                                                
11 Büyükkaragöz ve Çivi,  Genel Öğretim Metotları, s.188-196. 
12 Selahattin Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, Ank., 1975, s.14-15. 
13 Fatma Varış, "Program Geliştirmeye Sistematik Yaklaşım", Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler, A.Ü. Açık 

Öğretim Fak. Yay., Eskişehir, 1991, s.13-19. 
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Günümüzde genel olarak basılı bir öğretim programlarında şu unsurlar bulunmaktadır. 

1. Amaçlar (Hedefler) 

2. Davranışlar 

3. İlkeler 

4. Açıklamalar 

5. Konular 

6. Eğitim-öğretim durumları 

7. Değerlendirme. 

1.1.3. Program Geliştirme Nedir? 

Program geliştirme, en genel anlamıyla, eğitim programlarının tasarlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi sürecidir.14 Eğitim Terimleri Sözlüğünde, Oğuzkan,15 program 

geliştirmeyi şöyle tanımlamaktadır: "Toplumdaki yeni gelişmeler göz önünde tutularak belli bir 

öğretim programının ya da bütün programların genel ve özel amaçları, ders konuları, öğretim 

yöntemleri ve değerlendirme yolları vb. bakımından araştırma ile düzeltilmesi, yenileştirilmesi 

ve önerilen değişikliklerin denendikten sonra genelleştirilmesi işi". Varış16 ise, program 

geliştirmeyi, düzenlenmiş programın, uygulamada, araştırma sonuçlarına göre sürekli olarak 

geliştirilmesi olarak tanımlamakta ve program geliştirmenin temelinde, sosyo-kültürel ve 

bilimsel/teknolojik dinamizmin, her geçen gün daha nitelikli insan gücü gerektirmesinin yattığını 

belirtmektedir. 

Bu görüşlerden hareketle eğitim programını, programın unsurları olan, amaçlar, muhteva, 

öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik bir ilişkiler bütünü 

olarak  ele alabiliriz. Buna göre, program boyutlarından birinde olan bir değişme, sistemde yer 

                                                
14 Münire Erden, Eğitimde Program Değerlendirme, Ank., 1993, s.3. 
15 A.Ferhan Oğuzkan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, T.D.K. Yay., 2.baskı, Ank., 1981, s.129. 
16 Varış, Programlara İlişkin Temel Kavramlar ve Tanımlar, s.7. 
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alan tüm boyutları etkilemektedir.  Söz gelimi, değerlendirme sisteminin değişmesi, sistemin 

bütününü belli bir oranda etkilemekte ve değişmesine sebep olmaktadır.17  

1.1.4. Program Geliştirme Süreci 

Eğitim programı, belli bir eğitim kurumunda, ders içi ve ders dışı tüm eğitim öğretim 

etkinlikleriyle ilgili olmak üzere, belirlenen eğitim amaçlarını, ilkelerini, amaçları 

gerçekleştirecek olan dersleri, der konularını, bunların gerçekleştirme zamanını, sırasını, eğitim-

öğretim uygulamalarıyla ilgili diğer bilgi ve öğeleri içeren bir eğitim rehberidir. Okul eğitimini 

düzenli, plânlı, sistemli hale getiren eğitim programlarıdır. Programlar, bir ülkedeki sosyal ve 

kültürel bütünleşmeyi, sürekliliği sağlayan en önemli dokümanlardır.18 

Program geliştirmeye yönelik değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Kaynaklarda, program 

geliştirme yaklaşımları ile ilgili olarak, Tyler, Taba, Oliva, Saylor-Alexander-Lewis gibi 

eğitimcilerin isimlerinden bahsedilmektedir.19 Bir sınıflamaya göre, 4 çeşit program geliştirme 

modeli bulunmaktadır, bunlar; 1. Akademik model, 2. Deneyim modeli, 3. Teknik model, 4. 

Pragmatik modeldir.20 Türkiye’de 1980’li yıllara kadar, ders programlarının geliştirilmesinde, 

genel olarak, amaçlar ve konu başlıklarının belirlenmesinden oluşan bir anlayış hakimdi. 1970’lı 

yıllardan itibaren üniversitelerin eğitim bölümlerinde, program geliştirme derslerinin ve Bloom 

tarafından geliştirilen davranışların sınıflamasının yapıldığı görülmektedir.21 1983 yılında, Millî 

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu,22 bir  program modeli öngörmüş ve programların 

buna göre hazırlanması istemiş, ancak daha sonra bu modele uymayan bir çok program eski 

anlayışa göre yapılmıştır.  

1985 yılında basılan İmam-Hatip Liseleri meslek dersleri öğretim programları23 da teknik 

modele yakın bir anlayışla, yani, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun program 

modeline uygun olarak hazırlanmış ilk programlar arasındadır. 1993 yılında Millî Eğit im 

                                                
17 Özcan Demirel, Genel Öğretim Yöntemleri, Ank., 1992, s.5. 
18 Aydın Yaka, “Türkiye’de Sosyal Yapı ve Eğitim Programları”, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 
Adana, 1994, c.I, s.143. 
19 Özcan Demirel, Genel Öğretim Yöntemleri, Ders Notları, Ank., 1992, s.12-15. 
20 Ali Yıldırım, “Program Geliştirme Modelleri ve Ülkemizdeki Program Geliştirme Çalışmalarına Etkileri”, 1. 

Eğitim Bilimleri Kongresi, Ç.Ü. E. F., Adana, 1994, s.150-161. 
21 Yıldırım, a.g.m., s.155-158; Demirel, a.g.e. , s.9-12. 
22 Milli Eğitim Bakanlığı ,Talim ve Terbiye Kurulu, Program Modeli, Ank., 1983. Bu model, Ek:3’de verilmiştir. 
23 M.E.B. İmam-Hatip Liseleri Öğretim Programları, Ank., 1985. 
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Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED)24 yeni bir program modeli 

hazırlamıştır. 

Program geliştirme süreci, program hazırlama, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını 

içine alır. Ertürk,25 program geliştirme sürecine katılan eğitimcilerin dikkatli bir şekilde 

cevaplândırması gereken soruları şöyle sıralamaktadır: 

1. Eğitimin hedefleri neler olmalıdır, yani öğrencilere hangi davranışlar 

kazandırılmalıdır? 

2. Kendilerinde bu davranışların gelişmesi için öğrenciler hangi yaşantıları geçirmeli, 

yani hangi eğitim durumlarında bulunmalıdırlar? 

3. Bu durumlar nasıl düzenlenirse istenilen öğrenci davranışları geliştirme bakımından 

en verimli olur. 

4. İstenilen davranışların isabetlilik durumlarında (istenilen davranışları geliştirme 

yönünden) etkililik derecesi nedir? 

5. İlk dört sorunun cevapları ışığında mevcut programda ne gibi değişiklikler gereklidir? 

Program geliştirme süreci, yukarıda eğitim programlarının dayandığı temellerle ilgili "ne, 

niçin, nasıl, ne zaman, kim ve ne ile" sorularının cevapları üzerine kurulur. Programın 

unsurlarından amaç boyutunda, "bireyleri niçin eğitiyoruz?" sorusuna cevap aranır. Eğitimin 

amaçlarını belirlemek, örgün eğitim faaliyetlerinin dayanaklarıdır. Amaçlar büyük ölçüde, 

ülkenin eğitim felsefesini de ortaya koymaktadır. Programın muhteva boyutunda, "belirlenen 

amaçlara ulaşabilmek için ne öğretelim?" sorusuna cevap aranır. Büyük oranda da amaç-araç 

ilişkisi kurularak, amaca uygun bilgilerin aktarılması istenir. Programın süreç boyutunda 

ise,"muhtevanın öğrenciye nasıl aktarılacağı" belirlenir. Yani, "öğretim yöntem ve teknikleri ile 

araç-gereç ve kaynaklar neler olacaktır?" sorusu cevaplandırılır. Programın son boyutu olan 

değerlendirme boyutunda ise, "yapılan öğretimin kalite kontrolü” yapılır. Değerlendirme 

sonuçları da eğitimin amaçlarına ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyar.  

                                                
24 Milli Eğitim Bakanlığı , Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi, Program Geliştirme Modeli, Ank. ,1995. 
25 Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s.13-14. 
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1.2. PROBLEM 

1.2.1. Problem Durumu 

Cumhuriyet döneminde genellikle canlılığını koruyan din ve ahlak öğretimi alanında 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 26 Bu araştırmalar içerisinde, din dersinin, bugünkü ismi ile Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programını değerlendirme çalışmaları da bulunmaktadır. 

Ancak bu değerlendirmelerde ders ünite ve konuları bir bütün olarak ele alınarak incelenmiştir.  

Halbuki ders programında, dinin inanç, ibadet, muamelat ve ahlakla ilgili konular 

bulunmaktadır. Her ne kadar bu konular birbirine çok yakın hatta iç içe girmiş olsalar bile 

öğretim açısından farklılık arz etmektedir.  Genel olarak ahlak konuları, daha çok tutumları, 

alışkanlıkları ve duygu alanını ilgilendirmektedir. 

Burada, dersin konularının dinî ve ahlaki olarak bölünmesi söz konusu değildir. Amaç, 

öğretim yöntem ve teknikleri açısından ahlaki konuların farklılık arz ettiğini vurgulamak ve 

ardından da konuyla ilgili araştırmalara zemin hazırlamaktır. Bu araştırmanın amacı hiç bir 

zaman ahlaki konuları dinî konulardan ayırmak değildir. Elbette düşünce tarihinde ahlakı dinden 

ayrı gören felsefeler vardır. Ancak İslâm dini açısından, ahlaki esasları, dinin inanç, ibadet ve 

muamelat gibi esaslarından ayırmak mümkün değildir. Bugün Türkiye’de uygulanan DKAB 

ders programında da böyle bir ayrım söz konusu değildir. Dersin amaçlarına baktığımızda bunu 

açıkça görebiliriz. Yani araştırmada bahsedilen ahlak, ders programında yer alan İslâm ahlakıdır. 

Bugünkü DKAB Ders Programı;  

                                                
26 Bu alanda yapılan ilk alan araştırması, 1975-76 öğretim yılında, Beyza Bilgin tarafından yapılmıştır. Bu 

araştırma, 1980 yılında, Ankara’da “Türkiye’de Din Eğitimi  ve Liselerde Din Dersleri” adıyla basılmıştır. 

Diğer çalışmalardan bazıları şunlardır: H. Yusuf Acuner, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise I-II-II 

Müfredatının Öğretmen ve Öğrenciler Açısından Amaç ve Metod Bakımından İncelenmesi, Y.Y.Ü.S.B.E. 

Yayınlanmamış Y.L. tezi, Van, 1996; Hasan Dam, İlköğretim I. Kademe (4-5) Öğrencilerinin Din Hakkında 

Sordukları Sorular ve Bu Sorular Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının 

Değerlendirilmesi, O.M.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış Y.L. tezi, Samsun, 1996; Recep Eryılmaz, Orta öğretimde 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, M.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İst., 1995; İbrahim Kurak, Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programının Değerlendirilmesine 

İlişkin Ankara İl Merkezinde Bulunan Alan Öğretmenleri ve Öğrencilerin Görüşleri, A.Ü.S.B.E. 

Yayınlanmamış Y.L. Tezi, Ank., 1987; Osman Taştekin, Öğretmen ve Öğrencilere Göre Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Ders Müfredatları (İlköğretim 6.7.8. Sınıflar), O.M.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış Y.L. Tezi, Samsun, 1994; 

Mustafa Tavukçuoğlu, “İlköğretimde Din Eğitimi ve Program Geliştirme Üzerine Bazı Düşünceler”, S.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3, Konya, 1990; Nurşen Tekin, Ortaokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Ders Programlarının Değerlendirilmesi, A.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış Y.L. Tezi, Ank., 1986; M. Şevki Aydın, 

Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyonları, Kayseri, 1996. 
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Bugün ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan DKAB dersi öğretim programı, ilk olarak 

1982 Anayasası gereğince Din Bilgisi ve Ahlak derslerinin birleştirilmesi ve zorunlu dersler 

arasına alınması sonucu olarak 29 Mart 1982 tarih ve 2109 sayılı Tebliğler Dergisinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Dersin temel ilkeleri tekrar düzenlenerek 30 Ekim 1986 tarih 

ve 2219 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. Aynı programda tekrar mahiyetinde olan 

bazı üniteler çıkarılarak yapılan bir değişiklikle son program 13 Nisan 1992 tarih ve 2356 sayılı 

T.D.”de yayımlanmış ve şu anda resmi ve özel tüm okullarda uygulanmaktadır.27  

Öğretmen, öğrenci, çevre ve program öğelerinden oluşan eğitim sürecinde, en büyük 

boşluklardan birisi de, program geliştirme ilkelerine göre hazırlanmadan yürürlüğe giren ve 

ihtiyaçları karşılayamayan öğretim programları oluşturmaktadır.28 

DKAB ders programında bütün okullar için ortak genel bir amaç ve yine tüm okullar için 

geçerli olmak üzere 26 adet temel ilke (öğretim ilkesi) belirlenmiştir.  Bunların yanında, 

programda ilk ve ortaöğretim için belirlenmiş ayrı ayrı amaçlar ve konular bulunmaktadır.  

Programda geçen amaç ve ilkeleri ele almadan önce öğretim programlarının unsurlarından olan 

amaç ve hedef kavramları ile bunların nasıl belirlendiği konusunu açıklamakta yarar vardır.      

Kaynaklarda ve uygulanan eğitim programlarında amaç ve hedef terimleri kullanılmaktadır. Bu 

iki kelime, birbirine yakın anlamları ifade etmesine rağmen, amaç terimi daha genel, hedef terimi 

ise daha özel bir anlamda kullanılmaktadır. Bu sebeple eğitimin genel amaçları, dersin özel 

hedefleri demek daha yerinde bir kullanımdır.  

Eğitim programlarında yer alan üç temel hedef vardır. 

1. Uzak hedef : Devletin eğitim politikası (eğitim felsefesi). 

2. Genel hedef : Uzak hedef doğrultusunda belirlenen okulların amaçları. 

3. Özel hedef : Genel amaçlar doğrultusunda belirlenen derslerin hedefleri. 

                                                
27 Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Mart 1982 tarih ve 2109 sayılı Tebliğler Dergisi; Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ekim 

1986 tarih ve 2219 sayılı Tebliğler Dergisi; Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Nisan 1992 tarih ve 2356 sayılı Tebliğler 

Dergisi. 
28 Ayfer Kocabaş, 1986- Lise Müzik Dersi Öğretim Programının Ege Bölgesi’nde Görevli Müzik Öğretmenlerinin 

Görüşlerine ve Çağdaş Program Geliştirme İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” 1. Eğitim Bilimleri Kongresi 

Bildiriler, Ç.Ü. E..F. Adana, 1994, c.I, s.93. 
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Öğretim programlarında yer alan bütün derslerin ulaşmak istediği bir hedef vardır. Her 

ders, ulaşmak istediği kendine has özel hedefini gerçekleştirirken, okulun genel amacına ve Millî 

Eğitimin uzak hedefine, yani devletin belirlediği eğitim politikasının gerçekleşmesine katkıda 

bulunmak durumundadır. Böylece her dersin üç basamaklı bir hedefe yönelik olarak çalışması 

gerekmektedir.29 

DKAB dersinin tüm okul ve sınıflar için, özel amacı, programda şöyle ifade edilmiştir: 

"Temel eğitim ve ortaöğretimde, Türk Millî Eğitim Politikası doğrultusunda Türk Millî 

Eğitiminin genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk'ün laiklik ilkesine uygun, din, İslâm dini ve 

ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak; Böylece Atatürkçülüğün, Millî birlik ve 

beraberliğin, insan sevgisinin, dinî ve ahlaki yönden geliştirilmesini sağlamak, iyi ahlaklı ve 

faziletli insanlar yetiştirmektir."30 

Programdaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin genel amacı incelendiğinde, dersin 

öğretiminin Türk Millî Eğitiminin istediği insan tipini yetiştirmede bir araç olarak kullanılmakta 

olduğu anlaşılmaktadır. Yine programın amaçlarında dinî ve ahlaki bilgilerin yanında bir çok 

tutum, alışkanlık ve değerlerle ilgili davranışların da kazandırılması amaçlanmaktadır. Ancak 

öğrencilere bu davranışların kazandırılması, çağın şartlarına uygun, bilimsel bulgular ışığında 

hazırlanmış programların uygulanmasıyla sağlanabilir. Bu nedenle uygulamadaki programın 

belirtilen işlevleri yerine getirip getirmediğinin program geliştirme açısından irdelenmesi 

gerekmektedir. 

Bu amaçla, yürürlükteki ilköğretimin ikinci kademesi DKAB ders programına 

baktığımızda; dersin amaçlarının çok genel olup, gözlenebilir öğrenci davranışına 

dönüştürülmemiş olduğunu  görürüz.  Ayrıca programda ders konuları, konu başlıkları şeklinde 

verilmekle yetinilmiştir. Böylece dersin ve konuların öğrencide nasıl bir davranış değiştirmesi 

gerektiği düşüncesi öğretmenin yorumuna bırakılmıştır. Aynı şekilde programda eğitim 

durumları denilen öğretim yöntemleri, araç-gereç, kaynaklar ve değerlendirme durumları yer 

almamıştır. Sadece, genel ilkeler (bunların bir kısmı yasakları saymaktadır) verilmiştir. Halbuki, 

bu durumun incelenmesi halinde görüleceği gibi, amaçlarının çoğunluğu duyuşsal alanda olan 

                                                
29 Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s.14-15. 
30 Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Nisan 1992 tarih ve 2356 sayılı Tebliğler Dergisi, s.220. 
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dersin, öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sonuçta öğrencilerin değerlendirilmesinde 

sorunlar çıkaracağı açıktır. 

Dersin amaç ve konularının yapısı gereği deney ve gözleme fazla yer verilemediğinden, 

konuların kavranılması güçleşmekte, öğrenci davranışına dönüşememektedir. Çoğunlukla takrir 

(anlatma) yöntemiyle işlenilen derste kulağa hitap eden bir yaklaşım söz konusudur. Bunun 

sonucu olarak da amaçlarda ifade edilen davranışlardan sadece bilişsel alanla ilgili davranışlar 

kazandırılabilmekte ve yine sadece bu alanla ilgili davranışlar ölçme değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır.  

Bu dersin işlenişinde ağırlığın öğretmende olması, ders araç-gereçlerinin yeterince 

kullanılamaması, bunlara ek olarak araştırma ve incelemenin yapılamaması nedenleri 

birleştiğinde, dersten istenilen verim elde edilememektedir.   

Program içerisinde yer alan bütün boyutlar aynı derecede önemlidir, birbiriyle dayanışma 

halindedir. Boyutlardan birinin yetersizliği, diğerlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün 

bunlar, öğretimde istenilen amaçları gerçekleştirebilmek için; DKAB dersi programlarının amaç 

ve muhtevasının günün şartlarına uygun olarak belirlenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

Mevcut programda ilköğretimin ikinci kademesi (6.7.8. sınıf) DKAB dersinin amaçları 

14 maddede toplanmıştır. Bu amaçların yanında bir de programda olmayan fakat, aslında olması 

gereken konuların hedefleri vardır. Konuların hedefleri, şu anki programda bulunmamakta, 

dersin özel hedeflerine uygun olarak öğretmen tarafından hazırlanmaktadır. Mevcut 

programdaki dersin amaçları, öğretmen tarafından alınıp sınıfa götürülecek ve uygulanacak 

biçimde düzenlenmemiş olduğundan, öğretmen o amaç ve konuları rehber alarak, belirlenen 

konuların hedeflerini belirlemek durumundadır. Genel amaçlara, her ders için belirlenen küçük 

hedeflerle ulaşılır. O halde dersin özel hedefleri öğrenci davranışına dönüştürülecek şekilde ifade 

edilmiş olmalıdır. 

Şimdi programda, 6.7.8. sınıflar için belirlenmiş olan 14 maddeden oluşan amaçlardan 

bazılarını ele alalım. 

1. "Din ve İslâm Dinine ilişkin temel kavramları bilmek."  
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2. "Müslümanlığın en son ve en gelişmiş din olduğunu bilmek."  

Görüldüğü gibi bu iki amaç ve aynı şekilde 3.7.8.10. amaçlar, bilişsel alanla ilgili, yani 

bilgi öğrenmeyi gerektiren amaçlardır. Bunların anlaşılması ve öğretim konusu yapılması 

nispeten kolaydır. Bir de şimdi vereceğim örneklerdeki amaçlara bakalım. 

9. hedef: "Dinî inanç ve duyguları şahsî çıkarlar için kullanmamak." 

11. hedef: "Her türlü ibadet ve dış temizlik gibi güzel ahlakın da insan için vazgeçilmez 

bir unsur olduğu gerçeğini benimsemek."  

13. hedef: “ Millî benliğimize ve dinimizin ana kaynaklarına dayalı din ve millet şuurunu 

kavramak, vatandaşlarına, din kardeşlerine, insanlığa ve bütün varlıklara karşı saygı, sevgi ve 

şefkat duymak.” 

Bu hedeflerde sayılan değer, kavram ve alışkanlıkları öğrencinin önce anlaması, sonra da 

benimsemesi istenmektedir.  Burada istenilen "anlamak", bilgi ile ilgili olup, öğretmen elinden 

geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalışır. Peki öğrencinin söz konusu değer ve kavramları 

benimsemesini nasıl sağlayacak ve aynı şekilde öğretimin sonunda bu davranışları öğrencinin 

kazanıp kazanmadığını veya ne kadar kazandığını nasıl ölçecektir. Yani öğrencinin söz konusu 

değerleri benimseyip benimsemediğini nasıl bilecek ve aynı şekilde nasıl notla 

değerlendirecektir? 

Şüphesiz yukarıdaki hedeflerin kazanılmaya değer olduğunu hepimiz kabul edebiliriz. 

Fakat, bu amaçların sınıf ortamında ifade ettiği anlam nedir? Bu amaçlara nasıl ulaşılır? Amaçlar 

öğrencinin ulaşacağı seviyeye işaret etmekte, ancak dersin sonunda öğrencinin bu seviyeye 

ulaşabilmesi için kazanacağı davranışların neler olduğunu açıklayamamaktadır. Bu amaçlara 

göre, bir öğretmen sınıfta ne yapmalı ki, öğrencilere bu davranışları kazandırabilsin?  

Eğitimde amaç ya da hedef, eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda öğrencilerin bilgilerinde, 

düşüncelerinde, tutumlarında, duygularında, hareketlerinde yani davranışlarında meydana 

gelmesi beklenen değişikliktir.31 Belli bir dersin hedefleri, derse devam etmiş öğrencinin dersin 

                                                
31 Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s.24-25. 



 12 

sonunda kazanacağı davranışları belirtir. Bir dersi tamamlayan bir öğrencinin davranışlarıyla, bu 

dersi hiç almamış bir öğrencinin davranışları arasındaki farkı ortaya koymak, hedeflerin açıklığa 

kavuşması demektir. 

Bugünkü DKAB dersi öğretim programının amaçları, genel eğitimin ve din eğitiminin 

amaçlarıyla birlikte düşünülerek yorumlanmış ve gözlenebilecek, ölçme-değerlendirmeye tabi 

tutulabilecek öğrenci davranışları olarak belirlenmiş değildir. Halbuki din ve ahlak  öğretiminin 

başarısı, öğrencinin hazır bulunuşluğunu, tecrübesini, zeka düzeyini, ilgi ve alışkanlıklarını, 

içinde bulunduğu yaşın psikolojisini ve içinde yaşadığı çevrenin beklentilerini hesaba katarak 

belirlenen öğrenim hedefleri ve bu hedeflere göre belirlenmiş öğrenci davranışları ile 

mümkündür.32  

Günümüzde program geliştirmeciler, eğitim hedefleri ve davranışları ile ilgili ayrıntılı 

çalışmalar yapmaktadırlar. Onlar, programın temel unsurlarından olan hedefler ile ilgili 

"yeterliliğe dayalı hedef" kavramı ve hedeflerin mutlaka ölçülebilir öğrenci davranışlarına 

dönüştürülmesi gereğinden bahsetmektedirler.33 

Yeterliliğe dayalı hedef, muhtevanın öğrencide nasıl bir davranış geliştireceğini, 

öğretmenin ve öğrencinin sorumluluğunu açıkça gösterir. Yeterliliğe dayalı hedef, öğretme-

öğrenme sürecinin sonunda meydana gelmesi beklenen ürünü, yani öğrencinin ne yapacağını  

belirler. Hedefe ulaşacak olan öğrencidir. O halde öğrenci hedefe ulaştığı zaman ne yapacaksa, 

hedef onu dile getirir. Hedefler, öğretmenin yapacaklarını değil, öğrencinin neler yapması 

gerektiğini açıklamalıdır. Burada hedefin öğretmenin değil de öğrencinin ders sonunda yapması 

gerekli davranış şeklinde yazılması büyük önem taşır. Örneğin, "öğrenciye kul haklarının 

önemini kavratmak" öğretmene yönelik bir hedefi ifade etmektedir. Diyelim ki bir müfettiş bu 

hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek istiyor. Bunun için öğretmene "kul haklarını 

kavrattın mı?" diye sorması gerekir. Öğretmen de "ben kavrattım" dese haklıdır. Bu hedef 

öğrenciye yönelik olarak "kul haklarının önemini kavrayabilme" şeklinde yazılsaydı, müfettiş 

öğrencinin, soracağı sorularla konuyu kavrayıp kavramadığını anlayabilirdi.  

                                                
32 Beyza Bilgin ve Mualla Selçuk, Din Öğretimi, Ankara, 1991, s.123. 
33 Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s.53-57; Bilgin ve Selçuk, Din Öğretimi, s.123; Veysel Sönmez, Program 

Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Ank.,1986,  s.38-96; Hıfzı Doğan, Analiz ve Program Hazırlama, Ank., 1982, 

s.144. 
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Diğer taraftan, hedefler açık bir şekilde yazılmalıdır. Hedefler, açık ve seçik olduğu 

zaman, uzun genellemeler önlenir, öğretimin düzenlenmesine yardım eder, en uygun ve etkili 

yöntemin seçilmesini sağlar, öğrencide ilgi uyandırır, öğretmen-öğrenci iletişimini kolaylaştırır. 

Hedeflerin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Hedef, varılmak 

istenen nokta olduğuna göre, hedefin istenilen davranışlardan oluşması ve eğitimle 

kazandırılabilir nitelikte olması gerekir. Her hedef, hangi toplumda, hangi kişi ve konu alanı için 

belirleniyorsa o toplumun gerçeklerinden, kişilerin hazırbulunuşluk seviyelerinden ve konu 

alanındaki çağdaş bilgi birikimlerinden hareket etmek zorundadır.  

Hedeflerin ifade ediliş şekli de çok önemlidir. Hedefler, öğrenci davranışına 

dönüştürülebilecek ve öğrenme özelliği belirtecek nitelikte yazılmalıdır. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi konu başlıkları hedef olamaz. Çünkü bu tür anlatımlar davranışa dönüştürülemez. 

En genel anlamıyla davranış, "görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel 

etkinlik" demektir.34 Davranışlar hem hedefler, hem de eğitim ve sınama durumlarıyla ilgilidir. 

Çünkü eğitimde hedef, "bir öğrencinin, planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde 

kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye elverişli 

olan bir özellik" olarak ele alınmaktadır.35 Her hedef, kişinin bilgi, beceri, alışkanlık, güç, 

yetenek, ilgi, tutum gibi özelliklerinden birine dayanabilir. Kişi, doğuştan bu özellikleri 

geliştirme kabiliyetine sahip olarak dünyaya gelir. Eğitimle de bu özelliklerin kazandırılmasına 

ve geliştirilmesine çalışılır. Fakat  bunların geliştirilip geliştirilemediğini nasıl bileceğiz? Bugün 

için bu direkt olarak yoklanamıyor. Ancak kişinin davranışlarına  bakılarak bir sonuca 

varılabiliyor. Bu nedenle, hedeflerin davranışa dönüştürülebilecek şekilde ifade edilmesi 

önemlidir. Eğer hedef, davranışa dönüştürülemiyorsa, yani davranış olarak gözlenemiyorsa, o 

hedefin varlığından ya da gerçekleştiğinden söz etmek mümkün değildir. Üstelik bilgi, güç, 

beceri, alışkanlık gibi özelliklerden herkes aynı anlamı çıkarmayabilir. Herkesin aynı, en azından 

benzer anlam çıkarabilmesi için, o özelliğin göstergesi olan davranışların belirlenmesi gerekir.36 

Çağdaş eğitimciler, öğrendiğimiz davranışları, "bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alan" 

olmak üzere üç gruba ayırarak sınıflandırmışlar ve her alanın alt basamaklarını da aşamalı olarak 

                                                
34 Oğuzkan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, s.45. 
35 Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s.25; Sönmez, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, s.95. 
36 Sönmez, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, s.95. 
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belirlemişlerdir.37 Aslında bu üç alan birbirinden tamamen ayrı değildir. Her alan, bir dereceye 

kadar birbirleriyle iç içe ve yakından ilgili olduğu gibi, bu ilgi alt basamaklarda daha da sıktır. 

Yani hiçbir hedef bütünüyle bilişsel, duyuşsal veya psiko-motor alana girmeyebilir. Bu alanlar 

çoğu kez iç içe ve birbiriyle yakından ilgilidir. Bilişsel alana giren bir davranış, bir boyutuyla 

duyuşsal, diğer boyutuyla psiko-motor alanla ilgili olabilir. Ancak hedefte zihinsel bilgi 

kazandırma özelliği ağır basıyorsa bilişsel (cognitif, ma’rifi) alan; duygu, ilgi, tutum, 

güdülenmişlik, kaygı, benlik, kişilik ve değer yargıları gibi davranışlar ağır basıyorsa duyuşsal 

(affectif, vicdanî) alan; jest, mimik, ses, el kol, vücut hareketleri gibi becerilerin baskın olduğu 

öğrenmeleri psiko-motor (devinsel, devinişsel, hareki) alan içerisinde değerlendirilmektedir. 

Örneğin, bir felsefi görüş ya da bir kavramı açıklamada zihinsel faaliyet daha baskındır. Bu 

sebeple, bu tür öğrenmelere bilişsel alanla ilgili davranışlar diyoruz. Buna karşın, bir inanca 

bağlılık, bir kişiyi sevmek ya da sevmemek, temizlik alışkanlığı, diğer insanlarla ilişkilerde 

hoşgörülü olmak ya da olmamak, belli olaylar karşısında takınılan tutumlarla ilgili davranışlar 

duyuşsal özelliklerle ilgilidir. Bu tür öğrenmeler duyuşsal alanla ilgili davranışlar olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak, yüzmede, koşmada, bir torna aletini kullanmada, Kur'an okumada, 

duyuşsal ve zihinsel faaliyetlerden daha çok beceriye dönük öğrenmeler söz konusu olduğu için 

bu tür davranışlar psiko-motor alan olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda açıklanan öğrenmeleri, üç alan olarak  sınıflandırmayı ilk olarak 1960’lı 

yıllarda ABD’de Bloom ve arkadaşları yapmışlar ve bu sınıflama ilgili çevrelerce hızla 

benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu sınıflamalara çeşitli ilaveler38 yapılmış olmasına rağmen, 

temelinde bu üçlü sınıflama bulunmaktadır. Bu üç alandaki öğrenmeler kendi içerisinde, sade 

olandan karmaşığa doğru aşamalı olarak sıralanmıştır. Bu üç alanla ilgili öğrenmeler ana 

basamaklara ve her basamak da kendi içinde yine aşamalı olarak alt basamaklara ayrılmıştır. 

Konuyla ilgili DKAB dersine ait hazırlanmış bir örnek şöyledir: 

Bilişsel Alanla ilgili Hedefler 

                                                
37 B. S.  Bloom, vd., Taxonomie des Objectifs Pédagogiques, Tome:2: Domaine Affectif, Traduit par Marcel 

Lavallee, Montreal (Québec, Kanada), 1969, s.3 vd.; Marie-France Defeldre-Hincq, Définition et Taxonomie des 

Objectifs Pédagogiques, Liège (Belçika), 1996, s.8 vd.; Renald Légender, Dictionnaire Actuel l’Education, 

Librairie Larousse, Paris,1988, s.545-598.; Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, s. 63-76; Sönmez, Program 

Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, s. 33-133; Halil Tekin, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, 7. Baskı, Ankara, 

1993, s. 179-235; Cemal Yıldırım, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, M.E.B. İst., 1973, s.150-161.  
38 Ahmet Doğanay, “Eğitimde Yeni Bir Alan: Çabasal Alan”, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, s.163-169. 
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BİLGİ BASAMAĞI: Topluma karşı ahlaki görevlerimizi sayabilme. 

KAVRAMA  BASAMAĞI: Topluma karşı görevlerimize kendi yaşadığı ortama uygun yeni 

örnekler verebilme. 

UYGULAMA BASAMAĞI: Topluma karşı ahlaki görevlerimizi yerine getirmemizin sebep ve 

sonuçlarını açıklayabilme. 

ANALİZ BASAMAĞI: Topluma karşı görevlerimizi sınıflara ayırabilme (gruplandırabilme). 

SENTEZ BASAMAĞI: Topluma karşı görevlerimizle ilgili yaptığı sınıflamadaki unsurlar 

arasındaki ilişkileri açıklama. 

DEĞERLENDİRME BASAMAĞI: Topluma karşı görevlerimizi  İslâm dini açısından 

değerlendirebilme. 

Duyuşsal Alanla ilgili Hedefler 

ALMA BASAMAĞI: Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermenin iyi bir davranış olduğunun 

farkında olma. 

TEPKİDE BULUNMA BASAMAĞI: Büyüklere saygı, küçüklere sevgi duymaya  istekli olma.  

DEĞER VERME BASAMAĞI: Büyüklere saygı, küçüklere sevgi duyma tutumu kazanma. 

DÜZENLEME BASAMAĞI: Yaptığı davranışları, büyüklere saygı, küçüklere sevgi esasına 

göre düzenleme. 

KARAKTERİZE ETME (BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE 

NİTELENMİŞLİK) BASAMAĞI: Büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi alışkanlık haline getirme. 

Psiko-Motor Alanla ilgili Hedefler 

UYARILMA BASAMAĞI: Namaz surelerini, öğretmenin nasıl okuduğunu takip etme. 

REHBER (KILAVUZ) DENETİMİNDE YAPMA: Öğretmen gözetiminde, namaz surelerini 

kurallarına uygun olarak okuyabilme. 
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BECERİ HALİNE GETİRME BASAMAĞI: Namaz surelerini kurallarına uygun olarak 

okuyabilme. 

DURUMA UYDURMA BASAMAĞI: Namaz surelerini başka bir makamda kurallarına uygun 

olarak okuyabilme. 

YENİ BİR BULUŞ ÜRETME (YARATMA) BASAMAĞI: Namaz surelerini okurken, kendine 

has yeni bir tarz geliştirebilme. 

Öğretimde gaye, öğrenme seviyesinin yükseltilmesidir. Örneğin, bilişsel alanla ilgili bir 

öğrenmede, öğrenme bilgi seviyesinde kalmayıp, kavrama ve uygulama seviyesine 

çıkartılabilirse başarı artmış demektir. Bu öğrenmelerin uygulama seviyesini aşıp, çözümleme 

(analiz), bireşim (sentez) ve değerlendirme seviyesine çıkması ise öğrenmenin tam 

gerçekleştiğini gösterir. Aynı aşamalı sınıflama duyuşsal alanda da söz konusudur. Burada en iyi 

öğrenme, bir değer ya da değerler bütünüyle nitelenmişlik basamağıdır. Bu da, hepimizin DKAB 

dersinden son noktada beklediği, bir öğrenmeyi ifade etmektedir. 

Türkiye`de konuyla ilgili tecrübi bir (alan) araştırma olmamasına rağmen batıda yapılan 

bir araştırmada, okullarda ele alınan konuların çok azı duyuşsal alanda işlenebilmektedir.  

Yapılan çalışmaların çoğu bilgi alanında olmaktadır.39 Türkiye’de de öğrenmelerin çoğu, bilişsel 

alanla sınırlı kalmaktadır denilebilir.  Nitekim bu durumu ifade etmek için "bugün okullarımızda 

eğitim değil, sadece öğretim yapıyoruz" şeklinde şikayetler dile getirilmektedir. Halbuki bu 

durum, "okullarımızda eğitimde, öğrenmeler duyuşsal alandan daha çok, bilişsel alanda 

olmaktadır" ya da "okullarda öğrenilenler, bilgi basamağında kalmakta, inanç, tutum vb. şeklinde 

duyuşsal alana geçememektedir" şeklinde ifade edilmelidir. Çünkü eğitim, genel anlamda 

davranış değişikliği sürecini ifade ederken, öğretim, okullarda, kurslarda, bir sertifikaya dayalı, 

plânlı, programlı eğitim faaliyetlerine denilmektedir. Her öğretim sonucunda eğitim vardır.  

Okullarımızda yapılan öğretim sonucunda çocuklar ve gençlerimiz eğitiliyorlar. Ancak bu eğitim 

seviyesi daha çok bilişsel alanda, yani zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmakta, duyuşsal alanda 

etkili olamamaktadır. Halbuki DKAB dersinin amaçlarının çoğu duyuşsal alanla ilgilidir.  

                                                
39 Bilgin ve Selçuk, Din Öğretimi, s.124-125. 
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Bu konuda, din eğitimcilerine düşen görev; din ve ahlak öğretiminin amaçları içinde yer 

alan bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanla ilgili davranışları tek tek belirlenmesi ve bunların 

sınıf içerisinde öğretmenler tarafından nasıl öğretim konusu yapılacağının açıklığa 

kavuşturulmasıdır. 

İstenen insan tipini yetiştirmek, yani eğitmek, çağlar boyunca en önemli sorunlardan 

birisi olmuştur. Günümüzde bu sorun, gittikçe karmaşık duruma gelmekte ve etkisini daha da 

yoğun bir şekilde duyurmaktadır. Günümüzde eğitim, çok değişkenli deneysel bir bilim olarak 

ele alınmaktadır. Bu sebeple din ve ahlak öğretimi de, eğitim biliminin verileri ışığında 

plânlanmalı ve yapılmalıdır. 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının başarılı olmaları iyi bir eğitim programına sahip 

olmaları ve uyguladıkları programları sürekli gözden geçirerek belirlenen eksik ve aksaklıkları 

düzeltmelerine bağlıdır. Bu da, program geliştirme çalışmaları ile mümkündür. Ülkemizde 

hazırlanan eğitim programlarının genellikle hiç bir değişikliğe uğratılmadan yıllarca 

uygulandığını görüyoruz. Halbuki program geliştirme alanında yapılan çalışmalar öğretmenlere 

rehberlik yapma açısından oldukça yeterli bir seviyeye gelmiştir. Bunun sonucu olarak, bir çok 

ders programı yeni anlayışa göre düzenlenmiştir. 

Program geliştirme açısından bugünkü DKAB dersi, öğretim programına baktığımızda 

özetle şunları görüyoruz.  

1. Program “Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu” ve “Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı”nın program modellerine uygun olarak hazırlanmış değildir.  

2. Programda dersin amaçları çok genel olarak ifade edilmiş olup, gözlenebilir, ölçülebilir 

öğrenci davranışına dönüştürülebilecek şekilde değildir. 

3. Ders konuları sadece konu başlıkları halinde verilmekle yetinilmiştir. 

4. Programda eğitim durumları dediğimiz, ders yöntem, araç-gereç ve kaynakları çok 

genel olarak açıklanmış olduğundan öğretmene yol gösterici olmaktan uzaktır. 
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5. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili ifadeler çok genel olup, sınıf ortamında öğretmene 

yardımcı olacak şekilde değildir. 

1.2.2. Problem Cümlesi 

İlköğretimin ikinci kademesi (6.7.8 sınıflar) DKAB ders programında bulunan ahlaki 

amaç, ünite ve konuları program geliştirme tekniklerine uygun mudur? 

1.2.3. Alt Problemler 

a. Amaç, muhteva, öğretim süreçleri ve değerlendirme boyutları açısından, ilköğretimin 

ikinci kademesi, DKAB ders programı içinde bulunan ahlaki amaç, ünite ve konularının mevcut 

durumu nasıldır? 

b. Bu program hazırlanırken, çağdaş program geliştirme ilkeleri yeterince göz önüne 

alınmış mıdır? 

c. Mevcut programda var olan sorunlar nelerdir? 

d. Uygulamada görülen yetersizlikler ve karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

1.3. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE ÖNEMİ 

Bu araştırmanın temel amacı, okullarımızdaki ahlak öğretimine dikkat çekmektir. 

Toplumumuzdaki ahlaki yozlaşmanın giderek arttığı hemen herkes tarafından kabul 

edilmektedir. Ancak, bunun nasıl giderileceği konusunda ise, fazla durulmamakta ya da genel 

ifadelerin üstüne çıkılmamaktadır. Elbette, ahlak eğitimi  sadece okulda başarılabilecek bir 

eğitim alanı değildir. Bu görev, tüm toplumun özenle üzerinde durduğu takdirde uzun yıllar 

sürecek bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu, araştırmanın yapılmasının, en önemli sebebi, “Acaba 

adı üstünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olan ve zorunlu olarak okutulan derste ahlak 

eğitiminde, şu anda yaptıklarımızın dışında bir şeyler de yapabilir miyiz?” düşüncesidir. 

Burada, dersin konuların bölünmesinden daha çok, ahlaki davranışların kazandırılmasının, 

bilgiye dayalı davranışlara göre daha zor ve eğitim-öğretim açısından farklılıklar arz etmesi 



 19 

düşüncesinden  hareket edilmiştir. Zaten İslâm eğitiminin gerçekleştirmek istediği gayelerden 

birisi de ahlaklı insan yetiştirmektir.40  

Bu araştırmanın temel amacı çerçevesinde, DKAB dersinde ahlak öğretimi alanındaki 
gelişmelere katkıda bulunmak üzere, DKAB ders programı içinde ahlaki amaç ve konuların 

öğretiminin yerini, bugünkü durumunu, sorunlarını, hangi çalışmalarla daha yararlı hale 
getirilebileceğini belirlemek hedeflenmiştir. Bunun için, konu ile doğrudan ilgili DKAB 
öğretmenlerin ile konuyla ikinci derecede ilgili müfettişlerin ve okul müdürlerinin görüş ve 
tecrübelerinin birleştirilmesi düşünülmüş ve böylece mevcut durumun ortaya konulmak 

istenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, şu somut katkıları sağlayabilir. 

1. Okullarımızda ve özellikle de DKAB dersinde ahlaki davranışların kazandırılmasına 
dikkatleri çekmek. Bunun sonucu olarak da, konuyla ilgili yeni alan araştırmalarının yapılması. 

2. Mevcut DKAB ders programının çağdaş program geliştirme ilkelerine, ne ölçüde uyduğu, 
eksikliklerin neler olduğunun ortaya konularak, yeni program geliştirme çalışmalarında dikkate 
alınması. 

3. Yeni program geliştirme çalışmaları sürecinde, ahlaki konuların öğretimine özen 
gösterilmesi. 

4. Yeni hazırlanacak, ders kitaplarında ahlaki konuların daha dikkatli ele alınması. 

5. Din eğitimi bilimcilerinin, ahlaki konuların öğretiminde kullanılabilecek, özel öğretim 

yöntem ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yapması. 

6. Din eğitimi bilimcilerinin, ahlaki konuların öğretiminde kullanılabilecek, ders araç-
gereçleri ile ilgili çalışmalar yapması.  

7. Bütün bu çalışmaları sınıfa taşıyacak olan, DKAB dersi öğretmenlerinin başarılarının 
artmasına katkı sağlaması. 

8. Öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarında bu konuların yer alması. 

1.4. DENENCELER  

1. İlköğretimin ikinci kademesinde okutulan DKAB ders programındaki ahlaki amaç, 

ünite ve konular; amaç, muhteva, öğretim süreçleri ve değerlendirme boyutları, çağdaş program 

geliştirme ilkeleri açısından eksiklikler içermektedir. 

                                                
40 Bayraktar Bayraklı, İslam’da Eğitim Batı Eğitim Sistemleriyle Mukayeseli, İFAV. Yay.,İst., 1989, s.280; 

Hüseyin Peker, Din ve Ahlak Eğitiminin Psikolojik ve Metodik Esasları -Ailede, Okulda, Camide-, 

Samsun,1991, s.142-143; M. Faruk Bayraktar, İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri, İst., 1984, 

s. 146; Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Konya, 1988, s. 122. 
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2. Programdaki amaçlar, öğrenci davranışına dönüştürülebilecek şekilde 

belirlenmemiştir. 

3. Programdaki ahlaki konuların öğretilmesine yönelik özel öğretim yöntem ve teknikleri 

geliştirilememiştir. 

4. Programdaki ahlaki konuların öğretiminde ders araç-gereçleri öğretmenler tarafından 

yeterince kullanılmamaktadır. 

5. Programdaki ahlaki konuların öğretilmesi için özel öğretim yöntemleri ve ders araç-

gereçleri ile ilgili öğretmenlerin bilgiye ihtiyaçları vardır. 

1.5. SAYILTILAR 

1. Bu araştırma için seçilen yöntem, araştırmanın amacına, konusuna ve problemine  

uygundur. 

2. Ankete katılan yönetici, öğretmen ve müfettişler anketi samimi bir şekilde 

cevaplandırmışlardır. 

3. Uygulanan anket, geçerli ve güvenilirdir. 

1.6. TANIMLAR 

Bu araştırmada ele alınan bazı temel kavramların anlamları şöyledir; 

Ders programı: Öğretim programı içinde yer alan ve dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerinin 

sistematik bir şekilde düzenlenmesidir. 

Öğretim programı: Eğitim programı içerisinde yer alan ve öğrenme öğretme süreçleri ile ilgili 

tüm etkinlikleri kapsayan programdır. 

Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi nitelikleri, huyları ve 

bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü. 
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Amaç: Eğitimciler tarafından düzenlenmiş programlar sonucu öğrenci davranışında 

gerçekleşmesi istenen değişme. 

Ünite: Bir ders programının ya da ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad. 

Konu: Herhangi bir ders programının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri.  

Program geliştirme: Toplumdaki yeni gelişmeler göz önünde tutularak belli bir öğretim 

programının ya da bütün programların genel ve özel amaçları, ders konuları, öğretim yöntemleri 

ve değerlendirme yolları vb. bakımından araştırma ile düzeltilmesi, yenileştirilmesi ve önerilen 

değişikliklerin denendikten sonra genelleştirilmesi işi. 

Program değerlendirme: Gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği 

hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle 

karşılaştırıp yorumlama ve programın etkililiği hakkında karar verme süreci. 

1.7. SINIRLILIKLAR 

1. Bu araştırma, ilköğretimin ikinci kademesi DKAB ders programındaki ahlaki amaç ve 

konuların program geliştirme açısından değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 

2. Ankete katılan 353 öğretmen, 77 okul müdürü ve 101 DKAB branş müfettişinin 

verdikleri cevaplar ile sınırlıdır. 

3. Araştırmada sorulan anket sorularıyla sınırlıdır. 

1.8. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırma, bir program değerlendirme çalışması olarak, bir alan araştırmasıdır. 

“Program değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği 

hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin olan ölçütlerle karşılaştırıp 

yorumlama ve programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir.”41 

                                                
41 Münire Erden, Eğitimde Program Değerlendirme, Pegem yay., Ank., 1993, s.9.  
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Eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesinin oldukça eski bir geçmişi vardır. Bu yüzyılda, 

eğitimciler bir çok program değerlendirme modelleri geliştirmişlerdir. Günümüzde, kullanılan 

program değerlendirme modellerinden bazıları özetle şöyledir: 1. Hedefe dayalı değerlendirme, 

2. Çevre, girdi, süreç ve ürün modeli, 3. Eğitsel eleştiri modeli.42 

1. Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli: Tyler tarafından geliştirilen modelde, okuldaki 

ilgili ve yetkililer tarafından eğitim amaçlarının gerçekleşme durumu çözümlenmekte (analiz 

edilmekte) dir.43 Bu modelde, programın üç temel öğesi; amaçlar (hedefler), öğrenme yaşantıları 

ve değerlendirmedir. Bu modelin merkezinde, eğitim amaçları vardır. Programdaki amaçlar 

(hedefler), program sonucunda öğrencilerin kazanmaları beklenilen olumlu davranışları ifade 

eder. Program değerlendirilmesinde de, eğitimin amaçlarına ne kadar ulaşıldığı ölçülür. 

Değerlendirme sürecinde, öğrenci davranışları, öğretimin başında ve sonunda olmak üzere en az 

iki kez ölçülerek, hedeflere ulaşma derecesi ölçülür.44 

2. Çevre, Girdi, Süreç ve Ürün Modeli: Bu modele göre, yetkililer, program geliştirme 

sürecinde, 4 alanda değerlendirme yapılması gereklidir. Değerlendirilmesi gerekli alanlar; çevre, 

girdi, süreç ve üründür.45 

3. Eğitsel Eleştiri Modeli: 1975 yılında Eisner tarafından geliştirilen bu modelde önemli 

olan, kalitenin uzmanlar tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, bir sanat eserinin 

(resim, film vb.), uzman kişiler tarafından eleştirilmesine benzemektedir. Yani, eleştirme 

yeteneğine sahip eğitimciler, sonuçları değerlendireceklerdir. Modelin, betimleme, yorumlama 

ve değerlendirme olmak üzere üç boyutu vardır.46 

Bu araştırmada, Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli izlenmiştir. Bunun için, okuldaki 

ilgili ve yetkililer (öğretmenler, müfettişler ve okul müdürleri) tarafından eğitim amaçlarının  

gerçekleşme durumu çözümlenmeye (analiz edilmeye) çalışılmıştır. Buna göre, programın üç 

                                                
42 Erden, a.g.e., s.10-13. 
43 Fatma Varış ve Tanju Gürkan, “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Programlarının 

Değerlendirilmesi”, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, c:25, sayı:2, Ank., 1992, s.598. 
44 Erden, a.g.e., s.10-11. 
45 Erden, a.g.e., s.12-13. 
46 Erden, a.g.e., s.13. 
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temel öğesi; amaçlar (hedefler), öğrenme yaşantıları ve değerlendirme boyutları  tarama (survey) 

yöntemi ile araştırılmıştır. 

Bir program değerlendirilmesi olarak, betimsel bir araştırmadır. Bu sebeple, araştırmanın 

ağırlığını, anket tekniği ile elde edilen bilgiler oluşturmasına rağmen, ilgili kaynaklardan da 

yararlanılmıştır. Böylece, araştırma, kaynak taraması ve anket uygulamasına dayanmaktadır. 

1.8.1. Kaynak Taraması 

Araştırmayı temellendirmek amacıyla kaynak taraması yapılmıştır. Araştırmanın, 

probleminin ortaya konulması, program geliştirme ve değerlendirme konularının 

açıklanmasında, anket formunun geliştirilmesinde, bulguların yorumlanmasında, ilgili kaynak 

kitap ve makalelerden yararlanılmıştır. Bulguların yorumları yapılırken yer yer yapılan 

karşılaştırmalar için, daha önce konuyla doğrudan ilgili bir alan araştırması olmadığı için, DKAB 

dersi ile ilgili yapılan alan araştırmalarından da yararlanılmıştır. 

1.8.2. Anket Tekniği 

Bu çalışma, olanı ortaya koymak amacıyla betimsel bir araştırma olduğu için, anket  

tekniği kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, sadece verileri toplamak, yani sadece olanların 

ortaya konulması demek değildir. Aynı zamanda bu teknikle, verilerin çözümlenmesi (analizi) 

ve açıklanması suretiyle yorumlama, değerlendirme yapılmakta ve önerilerde bulunulmaktadır. 

İlköğretimin ikinci kademesindeki DKAD ders programlarında bulunan ahlaki ünite, konu ve 

amaçların program geliştirme açısından araştırılmasını hedefleyen bu  çalışma, mevcut durumun 

ortaya konulmasında, ankete dayanan veriler üzerinde yürütülmüş, problemin ortaya konulması 

ve bulguların yorumlanmasında ise konuyla ilgili kaynaklardan  yararlanılmıştır. Denencelerin 

test edildiği ve konuyla ilgili yapılan yorumlar tabloların altında yer almıştır. 

İlköğretimin ikinci kademesinde DKAB ders programında bulunan ahlaki konuların 

değerlendirilmesi amacıyla, önce öğretmenlere yönelik bir anket formu hazırlanmış, bir 

öğretmen grubuna ön araştırma olarak uygulanmış ve bunun sonucuna göre düzeltmeler 

yapılarak son şekli verilmiştir.47 Ancak, tek bakış açısından kurtulmak ve değişik görüşlerin de 

                                                
47 Deneme anketi Temmuz 1996’da Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmenler için düzenlenen DKAB 

hizmet-içi eğitim kursuna katılan 75 öğretmene uygulanmıştır.  
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bilinmesi açısından, illerde görev yapan ve ilköğretim okullarında DKAB dersinin teftişini de 

yapan müfettişlerin ve okuldaki her türlü öğretimden sorumlu olan okul müdürlerinin de ankete 

dahil edilmesine karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı 

(EARGED) okullarda yapılan eğitim araştırmalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan 

bir araştırma projesi ile EARGED’e başvurulmuştur. Araştırmanın eğitime yapacağı olumlu 

katkı sebebiyle, EARGED tarafından projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Buna göre, 

anket uygulanacak örneklemin belirlenmesinde EARGED yönetici ve uzmanları ile beraber 

karar verilmiştir. Burada dikkat edilen nokta, örneklemin, araştırmanın evrenini oluşturan tüm 

Türkiye’deki ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapan DKAB öğretmenlerini 

temsil edebilecek şekilde belirlenmesi olmuştur. Bunun için tüm Türkiye’yi temsil etmek üzere 

her coğrafi bölgeden bir il anket uygulanmak üzere seçilmiştir. Anket formlarının çoğaltılması, 

seçilen okullara ve müfettişlere gönderilmesi ve geri toplanmasını EARGED üstlenmiştir. 1996-

97 öğretim yılının Nisan ayında illere gönderilen anketler Haziran 1997 tarihinde geri gelmiş ve 

araştırmacıya verilmiştir. 

1.8.3. Verilerin Çözümlenmesi  

Toplanan anketlerin değerlendirilmesinde, önce veriler kodlama formuna geçirilerek 

bilgisayara aktarılmıştır. İstatistikler için “Minitab” adlı İngilizce istatistik programı 

kullanılmıştır. Bilgisayardan alınan veriler, tablolar oluşturularak verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Verilerin işlenmesinde, bazı bilgilerin ve bulguların daha iyi ve kolay açıklanması 

amacıyla, basit tablolarla birlikte çapraz ilişkileri veren frekans tabloları da kullanılmıştır. 

Tabloların altında, yorumlar  da yapılmıştır.  

1.9. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmaya konu edilen DKAB dersi  M. E. B.’na bağlı resmî ve özel bütün ilköğretimin 

ikinci kademesinde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bu sebeple araştırmanın evrenini 

Türkiye çapında ilköğretimin ikinci kademesinde görev yapan DKAB öğretmenleri, illerde 

görev yapan ilköğretim müfettişleri ve okul müdürleri oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın örneklemini ise tesadüf (random) yoluyla seçilen Türkiye’nin çeşitli 

illerinde, ilköğretimin ikinci kademesindeki okullarda görevli, 353 DKAB öğretmeni, 77 okul 

müdürü ve 101 DKAB branş müfettişi oluşturmaktadır. 

Örneklemin seçiminde araştırmanın evrenini oluşturan tüm Türkiye’deki okullarımızı 

temsil edebilmesi için her coğrafî bölgeden en az bir ilin seçilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

1.10. ÖĞRETMEN, OKUL MÜDÜRÜ VE MÜFETTİŞLERLE İLGİLİ GENEL 

BİLGİLER 

Burada, araştırmanın örneklemini oluşturan yani, ankete katılan öğretmen, okul müdürü 

ve ilköğretim müfettişlerinin kişisel durumlarıyla ilgili bilgiler verilecektir. Önce, ankete 

katılanların görev yaptığı illere göre dağılımı Tablo: 1’de verilmiştir. 

Anket yapılmak üzere seçilen illerden, en çok cevap, öğretmenlerin %15 ve müfettişlerin 

%44’ü Antalya’da  görev yapmaktadır. Normalde, örneklem için 50 okul müdürü uygun 

görülmüştü. Ancak, Antalya’dan okul müdürlerinden beklenenden fazla cevap gelmiştir. Bu 

fazlalığın verilen cevaplarda dengeyi bozmayacağı düşünüldüğü için, anketlerin tamamı 

değerlendirmeye alınmıştır. 

TABLO: 1 

Ankete Katılanların İllere ve Çalıştıkları Okullara Göre Dağılımı 

İller Öğretmen Yönetici Müfettiş Toplam 

 F % F % F % F % 

03  Afyon 36 10.2 6 7 12 11 54 10.1 

07  Antalya 53 15.0 34 44 12 11 99 18.6 

08  Artvin 35 9.9 5 6 12 11 52 9.7 

14  Bolu 38 10.7 6 7 11 10 55 10.3 

16  Bursa  40 11.3 6 7 12 11 58 10.9 

22  Edirne  35 9.9 6 7 11 10 52 9.7 

23  Elazığ 45 12.7 4 5 7 6 56 10.5 

51  Niğde 23 6.5 1 1 12 11 36 6.7 

58  Sivas 1 0.2 -  -  1 0.01 
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63  Şanlıurfa 29 8.2 4 5 12 11 45 8.4 

71  Kırıkkale  18 5.1 5 6 -  23 4.3 

TOPLAM 353 100 77 100 101 100 531 100 

TABLO: 2 

Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Görev Yaptıkları Okullara Göre Dağılımı 

Okullar Öğretmen Okul Müdürü 

 F % F % 

Lise ve ortaokul  164 46 20 25 

Ortaokul 67 18 11 14 

İlköğretim okulu 118 33 39 50 

Cevapsız 4 1 7 9 

TOPLAM 353 100 77 100 

Anketin yapıldığı 1996-97 öğretim yılında zorunlu öğretim 5 yıl idi. Aynı yıl ilkokul, 

ilköğretim okulu, müstakil ortaokul ve liselerin bünyelerinde ortaokullar bulunuyordu. 1997-98 

öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokulların tamamı ilköğretim okulu haline gelmiştir. Bu 

sebeple bu araştırmada ilköğretimin ikinci kademesi olarak ifade edilen okulların, anketin 

yapıldığı dönemdeki isimlerine göre, öğretmenlerin görev yaptığı okullar Tablo:2’de verilmiştir.  

Tablo: 2’ye göre, ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğu (%46) lise ile ortaokulun 

birlikte olduğu okullarda görev yaparken, %33’ü ilköğretim okullarında, %18’i ise müstakil 

ortaokulda görev yapmaktadırlar. Okul müdürlerinin yarısı ilköğretim okullarında görev 

yaparken %25’i de lise ve ortaokul müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Ankete katılanların cinsiyetleri ve mezun oldukları okullar da belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin cevapları Tablo. 3’de verilmiştir. 
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TABLO: 3 

Öğretmenlerin Cinsiyetlerine ve Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı 

Cinsiyet İlâhiyat F. Y.İ.E. İ.İ. Akad. Yurtdışı Eğ. Enst. Cevapsız TOPLAM 

Bayan 15 

% 4.25 

- - - 9 

% 2.55 

- 24 

% 6.8 

Erkek 215     

% 60.91 

71 

% 20.11 

5 

% 1.42 

3 

% 0.85 

32 

% 9.07 

2 

%0.57 

328 

% 92.9 

Cevapsız 1 

% 0.28 

- - - - - 1 

%0.2 

TOPLAM 231 

% 65.44 

71 

% 20.11 

5 

% 1.42 

3 

% 0.85 

41 

% 11.61 

2 

0.57 

353 

% 100 

Tablo: 3’e göre, öğretmenlerin çoğunluğu, erkek ve yüksek din öğretimi yapmış 

kişilerdir. Ankete katılan (DKAB dersine giren) öğretmenlerin %11.6’sı eğitim enstitüsü 

mezunudur, yani branş öğretmeni değildir. Erzurum İslâmî İlimler Akademisi mezunu 5 kişi ve 

yurt dışında bir dinî yüksek öğretim görenler ise sadece 3 kişidir. Buna göre DKAB 

öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu ilâhiyat fakültesi mezunudurlar. Burada dikkat çeken iki 

olgudan birisi, okullarımızda DKAB dersi öğretmeni açığının olduğu, diğeri ise bayan 

öğretmenin çok az (%6.8) oluşudur. Bu konuda yapılan başka araştırmalarda da sonuçlar bu 

orana yakındır. Konuyla ilgili ilk araştırmada Bilgin,48 1975 yılında bayan öğretmenlerin oranını, 

%5.17 olarak, 1991 yılında M,Şevki Aydın tarafından yapılan araştırmada bayan öğretmen oranı 

Kayseri ilinde %7.92 olarak bulunmuştur.49  

Bayan DKAB öğretmenlerinin az olmasının en önemli sebeplerinden birisi, eski Yüksek 

İslâm Enstitülerinde kız öğrencilerinin olmamasıdır. Diğer bir önemli sebep de, İlâhiyat fakültesi 

mezunu bayanların başta başörtüsü sorunu olmak üzere bazı sorunlardan dolayı, Kur’an Kursu 

öğreticiliği ve vaize olarak Diyanet İşleri Başkanlığında ya da öğretmen olarak İmam-Hatip 

Liselerinde çalışmayı tercih etmeleridir. 

                                                
48 Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara, 1980, s.77. 
49 M,Şevki Aydın, Din Dersi Öğretmenlerin Pedagojik Formasyonları, Kayseri, E. Ü. Yay. 1996, s.37. 
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TABLO: 4 

Ankete Katılanların Kıdemlerine Göre Dağılımı 

Yıl Öğretmen Müdür Müfettiş Toplam 

 F % F % F % F % 

1-5 Yıl 106 30.3 4 5 3 2 113 21.2 

6-10 70 19.8 6 7 5 4 81 15.2 

11-20 125 35.4 36 46 44 43 205 38.6 

21-30  47 13.3 21 27 41 40 109 20.5 

30 Yıl üstü 3 0.85 3 3 8 7 14 2.6 

Cevapsız 2 0.57 7 9 - - 9 1.6 

TOPLAM 353 100 77 100 101 100 531 100 

Ankete katılanların kıdemleri de kendilerine sorulmuş, alınan cevaplar Tablo: 4’de 

verilmiştir. Tabloya göre, müfettiş ve okul müdürlerinin çoğunun (%83) kıdemleri 10 yıl 

üzerindedir. Öğretmenlerin kıdemleri müfettiş ve müdürlere göre azdır. Öğretmenlerin %30’u 1-

5 yıl arasında kıdeme sahip iken, %19’u 6-10, %35’i 11-20 kıdeme sahiptir. Demek ki, DKAB 

öğretmenlerinin yaklaşık yarısını 10 yıldan daha az, diğer yarısını da 10 yıldan fazla çalışanlar 

oluşturmaktadır. 

TABLO: 5 

Öğretmenlerin Haftalık Toplam Ders Saati Sayısı 

SAAT SAYISI f % 

1-10 saat 73 20.6 

11-17 63 17.8 

18-24 73 20.6 

25-30 140 39.6 

Cevapsız 4 1.1 

TOPLAM 353 100 

Öğretmenlere, haftada kaç saat derse girdikleri sorulmuş ve verilen cevaplar Tablo:5’de 

verilmiştir. Tablo:5’e göre, öğretmenlerin %39.6’sı haftada 25-30 saat derse girmektedir. %20.6 

oranındaki öğretmen haftada10 saatten az derse girerken, %17.8 oranında 11-17, %20.6 oranında 
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18-24 saat derse girmektedir. Ancak, Tablo: 7’de görüleceği gibi öğretmenlerin %21’i müdür 

veya müdür yardımcısı görevlerini yürütmektedirler. Dolayısıyla yöneticiler daha az derse 

girmek durumundadırlar. Yönetmelik gereği ilköğretim okullarındaki öğretmenler haftada 18 

saat derse girmek zorundadır. Bir öğretmenin haftada 20, belki 24 saate kadar derse girmesi 

normaldir. Ancak daha fazla girilen dersten istenen verimin alınması oldukça zor olsa gerektir. 

Ancak, Tabloda görüldüğü gibi %39.6 gibi bir grup öğretmen haftada 24 saatten fazla derse 

girmektedir.  

Öğretmenlere, hizmet içi eğitim kursuna katılıp katılmadıkları da sorulmuş ve verilen 

cevaplar Tablo: 6’da verilmiştir. Tablo: 6’ya göre öğretmenlerin %66.7 gibi bir çoğunluğu hiç 

hizmet içi eğitim kursuna katılmamıştır. Hizmet içi eğitim çalışmalarının başarısı ne olursa olsun 

öğretmenlerin az bir süre de olsa hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmalarında yarar vardır. 

TABLO: 6 

Öğretmenlerin DKAB Alanında Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Seminerlerine 

Katılıp Katılmamaları 

KAÇ DEFA f % 

Hiç katılmadı 236 66.8 

1 defa katıldı  59 16.7 

2 defa katıldı  24 6.7 

3-4 defa katıldı 12 3.3 

İ.H.L. meslek dersleri kursuna katıldı 19 5.3 

Cevapsız 3 0.85 

TOPLAM 353 100 

Ankete katılan öğretmenlere, DKAB dersi öğretmenliğinin yanında yürüttükleri ikinci 

bir görevlerinin olup olmadığı da sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 7’de verilmiştir. 

Tablo: 7’ye göre, öğretmenlerin çoğunluğu DKAB dersi öğretmenliğinin yanında, 

(%34.5) rehber öğretmenlik yaparken, %22.6’sı yakın bir branş öğretmenliği, %14.1’i müdür 

yardımcılığı, %5’i de okul müdürlüğü görevlerini de yürütmektedirler. 
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TABLO: 7 

DKAB Öğretmenlerinin Aynı Anda Yürüttüğü İkinci Görevi Var Mı? 

GÖREV f % 

Yakın bir branş öğretmenliği 80 22.6 

Rehber öğretmenlik 122 34.5 

Müdür yardımcılığı 50 14.1 

Müdürlük 18 5.0 

Cevapsız 83 23.5 

TOPLAM 353 100 

Burada tablo halinde verilmeyen müfettiş ve okul müdürleri ile ilgili genel bilgiler kısaca 

şöyle özetlenebilir. Ankete katılan müfettişlerin 97 si erkek iken sadece 4 adet bayan müfettiştir. 

Bu müfettişlerin 95’i (% 94) eğitim bölümü mezunu iken 3 tanesi İlâhiyat fakültesi, 4 tanesi de 

diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuşlardır. Yine bunların 35’i sınıf 

öğretmenliğinden gelmişlerdir. 

Ankete katılan yöneticilerden sadece 6 tanesi bayandır. Okul müdürlerinin, 9’u sınıf 

öğretmenliği mezunu, 9’u eğitim bölümü mezunu iken, 52 tanesi (%67) diğer branş 

öğretmenliğinden gelmişlerdir. 

TABLO: 8 

Okul Müdürlerinin Daha Önce DKAB Dersine Girip Girmedikleri 

GİRDİ,  GİRMEDİ f % 

Hiç girmedi 23 29 

1 yıl girdi 11 14 

2 ve daha fazla girdi 35 45 

Cevapsız 8 10 

TOPLAM 77 100 

Tablo:8’e göre, okul müdürlerin % 70’i bir yıl da olsa DKAB dersi okutmuşlardır. 



İKİNCİ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın bulguları verilecektir. Bulgular iki ana başlık halindedir. 

Birincisi, DKAB ders programlarının bugünkü durumu, ikincisi ise, idealde (özlenen) durumu 

ifade etmektedir. 

DKAB DERS PROGRAMLARININ BUGÜNKÜ DURUMU 

Anketin 2. bölümünde DKAB ders programlarının bugünkü durumu ve özellikle de 

programda yer alan ahlaki öğelerin durumu, bunlarla ilgili uygulamaların nasıl olduğu 

konusunda, yani mevcut durumun tespiti ile ilgili sorular bulunmaktadır. Girişte, problem 

başlığında açıklanan sorunlarla ilgili, ortaya konan denencelerin geçerliliğinin ortaya 

konulmasına yönelik hazırlanan sorular, kendilerini ilgilendirdiği kadar DKAB öğretmenlerine, 

ilköğretim müfettişlerine ve okul müdürlerine sorulmuştur. Bu denencelerin doğrulanması ile 

ilgili yorumlar tabloların altında yapılmıştır. 

Bu bölümde, bir hususa dikkat çekmekte yarar vardır. Elbette öğretmenlerimizin anket 

sorularına verdikleri cevaplar, bizzat kendi uygulamalarını yansıtması açısından önemli ve 

gerçeğe daha yakındır. Ancak bunun yanında, öznel (sübjektif) bir özellik de taşımaktadır. Bu 

öğretmenlerimize güvenilmediği anlamında değil, ancak her insanın içinde bulunduğu şartları 

kendine göre değerlendirmesi anlamında düşünülmelidir. Müfettiş ve yöneticilerimizin 

verdikleri cevaplarda ise, olaylara dışarıdan bakma açısından nesnel (objektif) bir özellik 

taşımakla beraber, ankette yöneltilen sorulara verecekleri cevaplarda geçen durumları bizzat 

yaşayan bir öğretmen kadar bilgi ve gözleme sahip olmadıkları göz önüne alınmalıdır.  

Ankete katılan öğretmen, ilköğretim müfettiş ve okul müdürlerine önce, DKAB dersinin 

tüm okullar için geçerli genel amacının gerçekleşip, gerçekleşmediği sorulmuştur. Problem 

başlığında verilen bu amaçta DKAB dersinin sonunda, öğrencinin kazanacağı davranışlar genel 

anlamda ifade edilmiştir. Ankete katılanların verdikleri cevaplar Tablo: 9’da gösterilmiştir. 
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TABLO: 9 

Sizce Bugünkü DKAB Dersinin Tüm Okullar İçin Geçerli Genel Amacı Gerçekleşiyor  mu? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Tamamıyla gerçekleşiyor. 10 2.8 5 4.9 6 7.7 21 3.9 

Büyük ölçüde gerçekleşiyor. 49 13.8 22 21.7 24 31.1 95 17.8 

Kısmen gerçekleşiyor. 221 62.6 49 48.5 38 49.3 308 58.0 

Gerçekleşmiyor. 69 19.5 21 23.7 8 10.3 98 18.4 

Cevapsız 4 1.1 1 0.99 1 1.3 6 1.1 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo 9‘da görüldüğü üzere, ankete katılanların büyük çoğunluğu (%58) DKAB dersinin 

tüm okullar için belirlenen amacının kısmen gerçekleştiğini söylerken, tamamıyla gerçekleştiğini 

söyleyen müdürlerin oranı %7, öğretmenlerin %2’dir. Gerçekleşmiyor diyen öğretmenlerin oranı 

%19, müfettişlerin %24 ve müdürlerin %10’dur. Demek ki, ankete katılanların çoğu (%79.7) 

DKAB dersinin genel amacının tamamen veya kısmen  gerçekleştiğini belirtirken, %18.4 gibi 

azımsanmayacak bir bölümü de gerçekleşmediğini düşünmektedirler. 

Ankete katılanlara ikinci olarak yöneltilen soruda, DKAB dersinin ilköğretimin ikinci 

kademesinde (o zamanki adıyla ortaokuldaki) özel amaçlarının gerçekleşme durumu 

sorulmuştur. Cevaplar Tablo: 10’da verilmiştir. 

Tablo: 10’daki cevaplar, bir üstteki tabloda görülen genel amaçlarla ilgili cevaplarla 

yakınlık göstermektedir. Buna göre dersin ilköğretimdeki amaçlarının da kısmen de olsa 

gerçekleştiği söylenebilir. 
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TABLO: 10  

Sizce Bugünkü DKAB Dersinin Ortaokuldaki Özel Amaçları Gerçekleşmekte midir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Tamamıyla gerçekleşiyor. 7 1.9 1 0.99 5 6.4 13 2.4 

Büyük ölçüde gerçekleşiyor. 56 15.8 22 21.7 24 31.1 102 19.2 

Kısmen gerçekleşiyor. 224 63.4 58 57.4 42 54.5 324 61.0 

Gerçekleşmiyor. 61 17.2 20 19.8 6 7.7 87 16.3 

Cevapsız 5 1.4 - - - - 5 0.9 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

TABLO: 11 

Şayet Tamamen Gerçekleşmediğini Düşünüyorsanız Sizce Dersin Amaçlarına Tamamen 

Ulaşılamamasının Sebepleri Nelerdir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

SEBEPLER f % f % f % f % 

Öğretmenin (bilgi ve kabiliyet) 

yetersizliği. 

28 7.9 29 28.7 9 11.6 66 7.0 

Araç-gereç eksikliği. 50 14.1 7 6.9 11 14.2 68 7.3 

Yöneticilerin ilgisizliği 8 2.2 8 7.9 2 2.6 18 1.9 

Öğrencilerin ilgisizliği 72 20.4 8 7.9 18 23.3 98 10.5 

Ders saatinin az oluşu 149 42.2 11 10.8 20 25.9 180 19.3 

Programda amaçların iyi 
belirlenmemesinden 

56 15.8 27 26.7 7 9.0 90 9.6 

Programda konuların iyi belirlenmeme-
sinden 

105 29.7 14 13.8 15 19.4 134 14.3 

Öğretmenin okuttuğu ders saatinin faz-

lalığı 

14 3.9 3 2.9 2 2.6 19 2.0 

Sınıfların kalabalık oluşu 73 20.6 6 5.9 11 14.2 90 9.6 

DKAB ders programının diğer ders 

programları ile desteklenmemesi 

70 19.8 22 21.7 13 16.8 105 11.2 

Başka 37 10.4 14 13.8 12 15.5 63 6.7 

TOPLAM       931 100 

Ankete katılanlara üçüncü olarak, dersin amaçlarına ulaşılamama sebepleri sorulmuştur. 

Cevapları Tablo: 11’de verilmiştir. 
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Tablo: 11’e göre, dersin amaçlarının gerçekleşmesinin engelleyen sebepleri ankete 

katılanların tümünün verdikleri cevaplara göre yukarıdan aşağıya sıralaması şöyledir: 

Haftalık ders saatinin az oluşu; %19.3, 

Programda konuların iyi belirlenmemesi; %14.3, 

DKAB ders programının diğer ders programları ile desteklenmemesi; %11.2, 

Öğrencilerin ilgisizliği; %10.5, 

Ders programında amaçların iyi belirlenmemesi; %9.6, 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması; %9.6, 

Araç-gereç eksikliği; %7.3, 

Öğretmenin (bilgi ve yetenek bakımından) yetersizliği; %7.0, 

Başka sebepler; %6.7, 

Öğretmenin okuttuğu haftalık ders saatinin fazla oluşu; %2.0, 

Yöneticilerin ilgisizliği; %1.9. 

Verilen bu cevaplara göre, DKAB dersinin amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen en 

önemli sebep,  haftalık ders saatinin az oluşudur. Bilindiği gibi, DKAB dersi, ilköğretim 

okullarında haftada 2  ders saati olarak okutulmaktadır. Bunu izleyen cevaplar, programda 

konuların iyi belirlenmemiş olması ve ders programının diğer ders programları ile 

desteklenmemesidir. En düşük oran ise, yöneticilerin ilgisizliği sebebi olmuştur. Bu ders ve 

yöneticilerimiz açısından olumlu bir durumdur. 

Ankete katılanların tümünün verdikleri cevapların ortalaması ile öğretmenlerin, 

müfettişlerin ve müdürlerin görüşlerinde  farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, öğretmen (%42.2) 

ve yöneticilerin (%25.4) belirttikleri en önemli sebep, haftalık ders saatinin az oluşu iken, 

müfettişlere göre, öğretmenlerin (bilgi ve kabiliyet) eksikliğidir (%28.7). Yine, ikinci ve üçüncü 

sebep olarak görülenler, öğretmenlere göre, programda konuların iyi belirlenmemiş olması 

(%29.7) ve sınıfların kalabalık oluşudur (%20.6). Yöneticilere göre, ikinci ve üçüncü sebepler, 

programda amaçların iyi belirlenmemiş olması (23.3) ve programda konuların iyi belirlenmemiş 
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olmasıdır (%19.4). Müfettişlere göre, ikinci ve üçüncü sebepler, programda amaçların iyi 

belirlenmemiş olması (%26.7) ve ders programının diğer ders programları ile 

desteklenmemesidir (%21.7). 

Yukarıdaki sebeplerden başka cevabını işaretleyen öğretmenlerin yazdıklarını şöyle 

özetleyebiliriz. Burada en fazla, sosyal çevrenin olumsuz etkisinden bahsedilmiştir. Bundan 

kasıt, ailedeki eğitim eksikliği, toplumdaki ahlaki kötü örnekler, kitle iletişim araçlarının zararlı 

etkisi, bazı öğretmenlere çevrenin olumsuz baskısı vb.”dir. En çok yazılanlardan birisi de “derste 

öğrenilen bilgilerle ilgili uygulamanın yapılamayışı veya uygulama eksikliği” şeklindedir. Diğer 

cevaplardan bazıları da şöyledir;   

- Programın esnek olmaması. 

- Derse branş öğretmenin girmemesi. 

- Merkezi sistemle yapılan sınavlarda DKAB dersi ile ilgili çok az sorunun yer alması.  

- Derste manevi bir hava yerine kuru bilgilerin yer alması. 

- Öğrencilerin, bilgileri sadece not almak için öğrenmeleri. 

- Öğretmenin kötü örnek olması. 

- Öğretmenin derse gereken ilgiyi göstermemesi. 

- Rehberlik hizmetlerinin yetersiz oluşu. 

- Ders kitaplarının yetersiz olması. 

- Öğretmenin derste uygun öğretim yöntemleri kullanmaması. 

DKAB dersinin amaçlarının tam olarak gerçekleştirilememesinin sebeplerine 

bakıldığında, ders saatinin az olmasının yanında, ders programı ile ilgili sebeplerde yoğunlaşma 

olduğu görülmektedir. Bu sebepler, programda amaçların ya da konuların iyi belirlenmemesi 

şeklinde olup, ileride bunlarla ilgili sorulara verilen cevaplarda da bu durum açıkça ortaya 

konulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili, yapılan bir çok alan araştırmalarında da aynı görüşler 

ortaya konulmuştur.50 O halde, DKAB ders programları uygulama açısından oldukça 

yetersizlikler taşımaktadır. 

                                                
50 Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: Mevlüt Kaya, “Eğitimde Program Geliştirme Sürecinde Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Geliştirilmesi İhtiyacı” Orta Dereceli Okullarda (İmam-Hatip Liseleri 

Hariç) Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu Tebliğleri, Kayseri, 1998. ; Nurşen 

Tekin, Ortaokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarının Değerlendirilmesi, A.Ü. S.B.E. 

basılmamış Y. Lisans tezi, Ankara, 1986, s.36; Osman Taştekin, Öğretmen ve Öğrencilere Göre Din Kültürü 
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Ankette, dersin amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesi açısından nasıl ifade 

edildiği sorulmuştur. Giriş bölümünde geniş olarak açıklandığı gibi bir öğretim programında 

verilen amaçlar veya hedefler öğrenci davranışına dönüştürülebilmesi açısından ne kadar iyi 

ifade edilirse, o kadar öğretmen ve ilgililere yardımcı olabilir. İşte bu durumun belirlenmesi için 

ankete böyle bir soru konulmuştur. Cevaplar Tablo: 12’de verilmiştir. 

TABLO:12 

DKAB Dersinin Amaçları Öğrenci Davranışına Dönüştürülebilmesi Açısından 

Nasıl İfade Edilmiştir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Amaçlar öğrenci davranışına dönüştür-

ülme bakımından oldukça açık ifade 

edilmiştir 

49 13.8 21 20.7 27 35.0 97 18.2 

Kısmen açıktır. 152 43.0 37 36.6 29 37.6 218 41.0 

Amaçlar çok genel ve kapsamlı olup 

öğrenci davranışına dönüştürülmesi 

oldukça zordur 

147 41.6 43 42.5 17 22.0 207 38.9 

Cevapsız 5 1.4 - - 4 5.1 9 0.1 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo:12’ye göre, ankete katılanların verdikleri cevaplar araştırmanın denencesinde 

ortaya konulan “programdaki amaçlar öğrenci davranışına dönüştürülebilecek şekilde 

belirlenmemiştir” ifadesini doğrular niteliktedir. Ankete katılan öğretmenlerimizin %13.8’i, 

müfettişlerimizin %20.7’si, okul müdürlerimizin %35’i “dersin amaçlarının öğrenci davranışına 

dönüştürülmesi bakımından oldukça açık ifade edildiği”ni söylemişlerdir. Burada öğretmenlere 

göre, müfettiş ve okul müdürleri amaçları daha açık bulmuşlardır. Bunun anlamı; 

öğretmenlerimizin ders programı ile ilgili bilgilerinin daha yetersiz kaldığı olabileceği gibi, 

müfettiş ve müdürlerin öğretmenlere göre dersle ve ders programı ile direkt muhatap olmamaları 

da olabilir. Ancak, amaçların çok genel ve kapsamlı olup öğrenci davranışına dönüştürülmesi 

oldukça zordur diyenler ile kısmen açık olduğunu söyleyerek de olsa burada bir sorunun 

olduğunu kabul edenlerin toplamı %79.9’u bulmaktadır. Buna göre, ders programındaki 

                                                
ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatları (İlköğretim 6.7.8. Sınıflar), 19 M. Ü. S.B.E. basılmamış Y. Lisans tezi, 

Samsun, 1994, s.283 vd. 
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amaçların öğrenci davranışına dönüştürülebilmesi açısından açık ve öğretmene rehberlik edecek 

şekilde yazılmadığı söylenebilir. 

1996 yılında Kaya51 tarafından yapılan bir araştırmada da ders programında bulunan 

amaçların öğrenci davranışına dönüştürülmesi konusunda, benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Buraya kadar ders programı ile ilgili genel sorulardan, araştırmanın ana konusu olan 

ahlaki konularla ilgili olanlarına geçilmiştir. İlk olarak, dersin amaçları arasında bulunan ahlaki 

amaçların durumu sorulmuştur. Cevaplar, Tablo: 13’ dedir. 

TABLO: 13 

DKAB Dersinin Amaçları Arasında Bulunan Ahlaki Amaçların Durumu Sizce Nasıldır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Programda oldukça fazla ahlaki amaç 
var 

29 8.2 7 6.9 8 10.3 44 8.2 

Programda yeteri kadar ahlaki amaç var 185 52.4 50 49.5 43 55.8 278 52.3 

Programda az ahlaki amaç var 97 27.4 32 31.6 21 27.2 150 28.2 

Programda çok az ahlaki amaç var 38 10.7 11 10.8 3 2.9 52 9.7 

Cevapsız 4 1.1 1 0.9 2 2.6 7 1.3 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 13’e göre, ankete katılanların yarıdan fazlası (%52.3) programda yeteri kadar 

ahlaki amacın bulunduğunu söylemişlerdir. Bu durum gerek öğretmenlerimizin, gerekse müfettiş 

ve müdürlerimizin ahlaki konulara olumlu bir bakış açısına sahip oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. Çünkü eğitimcilerimiz ahlaki konuların öğretimine karşı olumsuz bir tutum 

sahibi olmuş olsalardı, programdaki konuları çok fazla bulmuş olacaklardı. Bu tutum ders 

programında bulunan ahlaki amaç ve konuların öğretimi açısından oldukça olumlu bir durumdur. 

Programdaki ahlaki konuları yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin cevaplar Tablo: 14’de 

verilmiştir. Aynı sorunun devamı olarak yetersiz ya da gereksiz bulunan konuların isimlerinin 

yazılması da istenmiştir. Ankete katılanların bu soruya verdikleri cevapların ikinci bölümü açık 

uçlu olduğu için cevapların tamamı içerik çözümlemesi yapılmıştır. 

                                                
51 Kaya, a.g.m. 
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TABLO: 14 

Programdaki Ahlaki Konuları Yeterli Buluyor Musunuz? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Yeterli buluyorum 137 38.8 34 33.6 36 46.7 207 38.9 

Kısmen yeterli 146 41.3 48 47.5 29 37.6 223 41.9 

Yetersiz 50 14.1 19 18.8 7 9.0 76 14.3 

Gereksiz konular var, diye düşünü-
yorum 

3 0.85 - - 1 1.3 4 0.7 

Hem gereksiz hem de yetersiz  17 4.8 - - 2 2.6 19 3.5 

Cevapsız - - - - 2 2.6 2 0.3 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 14’e göre, ankete katılanların (%80.8) çoğunluğu, programdaki ahlaki konuların 

tamamen veya kısmen yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. Yetersiz diyenlerin ortalaması % 

14.3’dür. Gereksiz ve hem gereksiz hem de yetersiz konuların olduğunu düşünenlerin toplamı 

% 3.5’dir. Ancak gereksiz ve yetersiz konular olduğunu söyleyenlerin oranı böylesine az 

olmasına rağmen, bu soruda yetersiz ve gereksiz konu başlıklarının yazılması için boş bırakılan 

yerlere yazı yazanların sayısı daha fazla olmuştur. Bu sorudaki açık uçlu kısımdaki cevapların 

tamamı içerik çözümlemesine (analizine) tabi tutulmuştur. 

Verilen açık uçlu cevaplardan en çok yazılanı, Hz. Muhammed (SAV)’in ve İslâm 

büyüklerinin güzel ve örnek hayatından örneklerin az olduğudur. Gelenek ve göreneklerle, görgü 

(adabı muaşeret) kuralarının yetersiz olduğu da çok yazılmıştır. Yine şikayet edilen bir diğer 

konu da konuların yer aldığı, ancak yeterli şekilde açıklanmadığı hususudur. 
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Ankete katılanların ders programında, yetersiz ve eksik bulduğu konular şunlardır: 

 Hz. Muhammed (SAV)’in hayatından, güzel ahlakından örnekler az. 

 İslâm büyükleri ve kahramanlarının hayatlarından örnekler az. 

 Peygamber kıssalarına daha fazla yer verilebilir. 

 Ahlaki konular, hikayeler, atasözleri ve vecizelerle desteklenebilir. 

 Orta 3. Sınıfın konuları diğer sınıflara göre daha hafif. 

 İslâm’da kardeşlik. 

 Gelenek ve görenekler yetersiz. 

 Müslümanların, Müslüman olmayanlarla olan ilişkileri. 

 Allah’ın güzel isimleri (Esmau l-Husna). 

 Anne-babaya karşı görevlerimiz az. 

 Ahlakın kaynağı olan inanç esaslarını kuvvetlendirmeye yönelik konular. 

 Dinî ve ahlaki sorumluluk duygusu. 

 Görgü kuralları. 

 Konuların anlatımında yeteri kadar âyet ve hadis kullanılmıyor. 

 Allah ve insan sevgisi yetersiz. 

 Güzel ve çirkin huyların (fazilet ve rezaletler)  hepsi yok. 

 Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla ilgili bilgi yetersiz. 

 Ahlaki konuların anlatımında kuru bilgi yerine günlük hayattan örnekler yer almalı. 

Aynı sorunun diğer bölümünde ise ankete katılanlar, gereksiz buldukları konuları da 

yazmışlardır. Burada, en çok yazılan konu, Vatandaşlık Bilgisi dersinin konularının DKAB 

dersinde  de tekrar edilmiş olmasıdır. Dikkatimizi çekecek bir başka konu da, bazı öğretmen, 

müfettiş ve müdürlerin eksik ve yetersiz bulduğu konuların, bazılarınca gereksiz bulmasıdır. Bu 
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konuların başında, gelenek ve göreneklerle görgü kuralları konularıdır. Yine en çok şikayet 

edilen bir başka husus da, bazı konuların çok fazla tekrar edilmesidir. 

Ankete katılanların ders programında, gereksiz bulduğu konular da şunlardır: 

 Vatandaşlık Bilgisi dersi ile ilgili konular. 

 Mutluluk konusu her yıl tekrarlanıyor. 

 Gelenek ve görenekler. 

 Görgü kuralları. 

 Tarihle ilgili konular. 

 Evlenme ve sünnet törenleri. 

 Türklerin İslâmı kabulü konusu tekrarlanıyor. 

1994 yılında Samsun’da Taştekin52 tarafından yapılan bir araştırmada, yetersiz bulunan 

ahlaki konulardan bazıları şöyledir: 

 Konular, ansiklopedik anlatımdan uzaklaştırılıp duyguya ve kalbe hitap edecek şekilde 

ele alınmalıdır. 

 Ahlak konuları, Peygamberimizin hayatından alıntılar yapılarak verilmelidir. 

 Konular, ilgili âyet ve hadislerle takviye edilmelidir. 

Ankete katılanların eksik ya da yetersiz bulduğu konularla gereksiz bulduğu konulara 

baktığımızda, en dikkat çekici olan, aynı konuların bazılarınca gereksiz, bazılarınca da yetersiz 

ve eksik olarak yazılmasıdır. Bu konuların başında da gelenek görenek ile görgü kuralları 

gelmektedir. Gereksiz bulunan konular arasında olan, Vatandaşlık Bilgisi ve Tarih dersi ile ilgili 

konuların DKAB ders programında yer alması hususu tartışılabilir. Ancak, gelenek görenek ve 

görgü kuralları konusunda birisi olumlu, diğeri olumsuz, iki ayrı görüşte eğitimcilerin bulunması 

konusu önemlidir ve bunun sebepleri araştırılmalıdır. Çünkü, özelikle yetişkin insanların çocuk 

ve gençlerle ilgili şikayetlerinin başında bu tür konularla ilgili davranışlar bulunmaktadır. Çocuk 

                                                
52 Osman Taştekin, Öğretmen ve Öğrencilere Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatları 

(İlköğretim 6.7.8. Sınıflar), 19 M. Ü. S.B.E. basılmamış Y.L. tezi, Samsun, 1994,s.284. 
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ve gençlerin görgü kuralları ve gelenek göreneklere uymadıkları, okullarımızda hep öğretim 

yapıldığı ve eğitim yapılmadığı hususlarında oldukça yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Yine, bu 

tür eksikliklerin din ve ahlak eğitiminin yeterince alınmadığından kaynaklandığı da çok 

konuşulmaktadır. Ancak, eğitimcileri bu konuları gereksiz buldu diye suçlamak yerine, niçin 

böyle düşündüklerinin araştırılması gerekmektedir. Belki de, eğitimcilerimiz konuların ders 

kitaplarında sunuluş biçimlerinde memnun olmadıklarından böyle bir tepkide bulunmuş 

olabilirler. Çünkü ilerdeki sorularda da geleceği gibi, ders kitaplarımızın konuları sunuşta çok 

başarılı olmadıklarını söyleyebiliriz. 

Eğitimcilerin, eksik ve yetersiz diye yazdıkları konulara dikkatle bakıldığında, yazılan 

konuların bir çoğunun ders programında yer aldığı görülmektedir. Bu durumun iki önemli sebebi 

olabilir. Bunlardan birisi, Türkiye’deki ders programı anlayışı, diğeri öğretmenlerin programları 

uygularken karşılaştıkları sorunlardır. Giriş bölümünde açıklandığı gibi, ders programları, 

öğretmenlere rehberlik etmekten uzak bir şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenler 

ders programını uygulamada esneklik imkânına sahip değildirler. Ders programları, öğretmene 

yol göstermediğine göre, geriye ders kitapları kalmaktadır. Öğretmen, ders kitabının dışına 

çıkamamaktadır. Çünkü, öğretmen bu konuda çok sıkı takip altındadır. Ders kitabı konusunda 

da öğretmen, M.E. Bakanlığının 1983 yılında çok acele olarak yazarlara yazdırdığı ya da onların 

kötü bir kopyası veya taklidi durumunda olan özel sektörün ders kitaplarını kullanmak 

durumundadır. Böyle olunca, öğretmenler, ders kitabında sunulanların dışında fazla bir şey 

yapamamaktadır. Buna, öğretmenlerimizin, ders programı ve ahlaki konuların öğretimindeki 

yöntem ve teknikleri konularındaki bilgi ve yetenek eksiklikleri de eklenince durum bu hale 

gelmektedir. 

Ankette, ders programında ahlaki konuların sınıflara göre dengeli ve düzenli bir şekilde 

dağıtılıp dağıtılmadığı sorulmuştur. Cevaplar Tablo: 15’ de verilmiştir. 
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TABLO: 15 

Programda Ahlaki Konular Sınıflara Göre Dengeli Ve Düzenli Bir Şekilde Dağıtılmış mıdır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Dengeli dağılmıştır 80 22.6 20 19.8 28 36.3 128 24.1 

Kısmen dengelenmiştir 195 55.2 63 62.3 42 54.5 300 56.4 

Dengeli dağıtım yapılmamıştır 74 20.9 18 17.8 5 6.4 97 18.2 

Cevaplar 4 1.1 - - 2 2.6 6 1.1 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 15’e göre, ahlaki konuların programda dağılımı konusunda öğretmenlerin 

görüşleri ile müfettişlerinki benzerlik arz etmektedir. Müdürler ise ağırlıklı olarak %90.8 

oranında dengeli veya kısmen dengeli dağıtıldığı görüşündedir. Burada müdürlerin programın 

ayrıntıları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşünülebilir. Öğretmen ve müfettişler 

ortalama olarak %39.5 oranında dengeli dağıtılmadığı ya da kısmen dengelendiğini 

belirtmektedirler. Buna göre, programda ahlaki konuların sınıflara göre dağılımında bir sorun 

olduğu söylenebilir. 

Ankete katılanlara yöneltilen bir soru da, ders programında belirlenen ahlaki amaçlarla 

dersin muhtevası (konular) arasındaki uyumun nasıl olduğudur. Giriş bölümünde açıklandığı 

gibi ders programı bir bütündür. Her bir öğenin diğeri ile bağlantısı vardır. Birisinde olan bir 

eksiklik diğerlerini de etkilemektedir. Ders programında bulunan öğelerden birisi amaçlar ya da 

hedeflerdir. Bir diğeri de dersin muhtevası yani konulardır. Program yaparken ders konularının 

mı önce belirleneceği yoksa hedeflerinin mi önce belirleneceği konusu, programcılar tarafından 

tartışılmıştır. Günümüzde, konu alanına öncelik veren bir anlayış gittikçe yerini, önce amaçların 

belirlenip ona göre ders muhtevasının oluşturulması görüşüne bırakmaktadır. Deniliyor ki, “biz 

nasıl bir insan istiyoruz, yani, hedefimizi ortaya koyalım ve sonra bu hedefe ulaştıracak 

muhtevayı belirleyelim”. Burada muhteva amaca ulaştıran bir araç durumundadır. Ancak hangi 

anlayıştan hareket edersek edelim, dersin amaçları ile ders konuları arasında uyum sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili soruya verilen cevaplar Tablo: 16’da verilmiştir. 



 43 

TABLO: 16 

DKAB Ders Programında Belirlenen Ahlaki Amaçlarla Dersin  

Muhtevası (Konular) Arasında Uyum Nasıldır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Tamamen uyumlu 14 3.9 5 4.9 5 6.49 24 4.5 

Yeteri kadar uyumlu 148 41.9 45 44.5 37 48.0 230 43.3 

Uyumlu 135 38.2 34 33.6 27 35.0 196 36.9 

Hiç uyumlu değil 51 14.4 16 15.8 5 6.4 72 13.5 

Cevapsız 5 1.4 1 0.9 3 3.9 9 1.6 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 16‘ya göre ankete katılanların ancak %13.5‘i hiç uyumlu olmadığını söylerken, 

geri kalanlar ise uyumlu, yeteri kadar uyumlu ya da tamamen uyumlu demişlerdir. Bunlara göre, 

dersin amaçları ile muhtevası arasındaki uyum konusunda büyük bir sorun olmadığı söylenebilir. 

Ankette, öğrencilerin DKAB dersinde dinin, inanç, ibadet ve muamelatla ilgili 

konularıyla, ahlaki konulara karşı ilgilerinin nasıl olduğu da sorulmuştur. Burada elbette dersin 

amaçları ve muhtevasında bir parçalama söz konusu değildir. Ancak Problem başlığında 

açıklandığı gibi ahlaki konuların öğretimindeki farklılıktan dolayı böyle bir soru yöneltilmiştir. 

Soruya verilen cevaplar Tablo: 17’ de verilmiştir. 
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TABLO: 17 

Öğrencilerin Derste Dinin İnanç, İbadet Ve Muamelatla İlgili Konularla, 

Ahlaki Konulara Karşı İlgisi Nasıldır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili 

konulara ilgisi çok fazla 
146 41.3 19 18.8 24 31.1 189 35.5 

Ahlaki konulara ilgisi çok fazla 25 7.0 12 11.8 5 6.4 42 7.9 

Tüm konulara aynı derecede ilgililer 114 32.2 41 40.5 27 35.0 182 34.2 

Tüm konulara ilgileri azdır 65 18.4 28 27.7 16 20.7 109 20.5 

Tüm konulara hiç ilgi duymuyorlar 1 0.2 1 0.9 1 1.3 3 0.5 

Cevapsız 2 0.5 - - 4 5.1 6 1.1 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 17‘ye göre öğrencilerin ortalama olarak %34.2 oranında tüm konulara aynı 

derecede ilgili oldukları, %20.5 oranında tüm konulara ilgilerinin az olduğu, sadece %0.5 

oranında tüm konulara hiç ilgi duymadıkları söylenmektedir. Burada sadece %0.5’lik bir oranda 

hiç ilgi duymamaları sevindirici bir durumdur. Ancak, %20.5 oranında az ilgi duymaları üzerinde 

durulmalı, bunun sebepleri araştırılmalıdır. Öğrencilerin dinin, inanç, ibadet ve muamelatla ilgili 

konularına ilgi duymaları bugünkü şartlarda gayet normaldir. Her şeyden önce dinin inanç, 

ibadet ve muamelat konuları mı daha önemlidir, yoksa ahlaki konuları mı önemlidir gibi bir soru 

anlamsızdır. Bu bakımdan bir ayrım yapmak da dinî açıdan yanlıştır. Burada vurgulanmak 

istenen, ahlaki konuların öğretiminde izlenen yolun irdelenmesidir. Öğrencilerin bugünkü 

şartlarda ahlaki konulara fazla ilgi duymaları normaldir diyoruz. Çünkü toplumumuzda ahlaki 

değerler fazla bir öneme sahip değildir. Buna ahlaki konuların işlenmesinde takip edilen yöntem 

ve tekniklerin durumu da ilave edilince çıkan sonuç gayet normaldir. Problem başlığında 

açıklandığı ve biraz ileride görüleceği üzere, ahlaki konuların işlenmesinde, genelde öğretmenin 

anlatımının yaygın olması bu tür konulara ilgiyi azaltmalıdır. Ancak tabloya iyice baktığımızda 

bu sonuç açıkça ortadadır. Nitekim, öğrencilerin %34.2‘i tüm konulara aynı derecede ilgili 

oldukları söylenilmiştir. Bu tablodaki en önemli mesaj %20.5 oranındaki tüm konulara ilgisi az 

olan öğrencilerin varlığıdır. 
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Ankette yer alan sorulardan birisi de, programdaki ahlaki konuların öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenip, düzenlenmediği hususudur. Cevaplar Tablo: 

18’dedir. 

TABLO: 18 

Programdaki Ahlaki Konular Öğrencilerin İlgi Ve İhtiyaçlarına  

Cevap Verecek Şekilde Düzenlenmiş Midir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Tamamen cevap verecek şekildedir 28 7.9 14 13.8 19 24.6 61 11.4 

Kısmen cevap verecek şekildedir 233 66.0 66 65.3 45 58.4 344 64.7 

Yetersizdir 91 25.7 21 20.7 10 12.9 122 22.9 

Cevapsız 1 0.2 - - 3 3.9 4 0.7 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 18’e göre, öğretmenlerin %7.9 ‘u müfettişlerin %13.8’i  müdürlerin %24.6’sı 

programdaki ahlaki konuların öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına tamamen cevap verecek şekilde 

olduğunu söylemişlerdir. Yetersiz diyen öğretmenlerin oranı %25.7, müfettişlerin %20.7’si, 

müdürlerin ise %3.9’dur. Burada öğretmenlerin verdikleri cevaplarla, müdürlerin cevapları 

arasında anlamlı farklar bulunmaktadır. Müfettişlerin cevapları ise, ikisi arasında yer almıştır. 

Bunun sebepleri araştırılmalıdır. Bu tabloya göre, programdaki ahlaki konular, öğrencilerin ilgi 

ve ihtiyaçlarına % 64.7 oranında kısmen cevap verecek şekilde düzenlemiştir. Burada az da olsa 

bir sorun olduğu da söylenebilir. 

Ankette, araştırmanın temel denencelerinden birisi olan “DKAB öğretmenleri derste 

dinin, inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal 

etmektedir." görüşünün doğru olup olmadığı ile ilgili bir soru yer almıştır. Sonuçlar Tablo: 19’da 

verilmiştir. 

TABLO: 19 

"DKAB Öğretmenleri Derste Dinin, İnanç, İbadet Ve Muamelatla İlgili Konulara Ağırlık 

Vererek, Ahlaki Konuları İhmal Etmektedir." Görüşü Sizce Doğru mudur? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 
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CEVAPLAR f % f % f % f % 

Tamamen doğru 16 4.5 17 16.8 6 7.7 39 7.3 

Kısmen doğru 103 29.1 59 58.4 32 41.5 194 36.5 

Yanlış 233 66.0 24 23.7 38 49.3 295 55.5 

Cevapsız 1 0.2 1 0.9 1 1.3 3 0.5 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 19’da görüleceği gibi, “DKAB dersi öğretmenlerinin derste dinin, inanç, ibadet 

ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşü 

doğrulanmamıştır. Bu soruya, öğretmenlerimizin %66’sı yanlış cevabını vermişler ve anketin 

boşluklarına böyle bir sorunun kendilerini suçlayıcı bir nitelik taşıdığına ilişkin yazılar 

yazmışlardır. Müfettişlerin %23.7’si, müdürlerin %49.3’ü de bu fikrin yanlış olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu fikrin tamamen doğru olduğunu söyleyen öğretmenler %4.5, müfettişler 

%16.8, müdürler ise %7.7 oranındadır. Bu fikrin, kısmen doğru olduğunu söyleyen 

öğretmenlerin oranı %29.1, müfettişlerin %58, müdürlerin %41.5’dir. Bu fikrin tamamen ya da 

kısmen doğru olduğunu söyleyenlerin toplamı % 43.8’dir. Bu durum, araştırmanın denencesinin 

kısmen doğrulandığını göstermektedir. Burada öğretmenlerimizin bu soruya tepki 

göstermelerinin ve bu düşüncenin yanlış olduğunu söylemelerinin sebebi, bu soru ile 

kendilerinin suçlandığı sonucunun çıkarılması psikolojisidir. Araştırmanın temel 

denencelerinden birisi olan, “öğretmenlerin derste, dinin, inanç, ibadet ve muamelatla ilgili 

konulara ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşünün  doğru olmaması 

sevindirici bir durumdur. Burada amaç öğretmenlerimizi suçlu göstermek değildir. Ancak ortada 

bir olgu ya da sorun varsa onu da ortaya çıkarmak, gerekli tedbirleri almak, tüm eğitimcilerin 

görevidir. Gerek konu ile ilgili yöneltilen bu direkt sorunun cevaplarından ve anketin diğer 

sorularına verilen cevaplardan yola çıkarak “öğretmenlerin derste, dinin, inanç, ibadet ve 

muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşünün kısmen 

de olsa  doğru olduğu sonucu çıkmaktadır. Nitekim, ankete katılan öğretmenlerimizin büyük bir 

kısmı bu sorunun yanlıştır seçeneğini işaretlemelerine rağmen bir sonraki soruda bu düşünceye 

katılıyorsanız sebepleri nelerdir sorusunu cevap vermişlerdir. Bir anlamda bu sorudaki 

cevapların bir sonraki soru ile olan sağlamasında az da olsa bazı öğretmenlerimiz bu düşüncenin 

doğruluğunu kabul etmişlerdir. Eğitimcilere düşen görev, bazen sebepleri bizden  kaynaklansa 
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da sorunları ortaya gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktır. Doğal olarak, sadece sorunu ortaya 

koymakla iş bitmemekte, aksine başlamaktadır. Bu araştırmanın amacı da böyle bir sorun olup 

olmadığını ortaya koymak ve varsa bununla ilgili çözüm önerileri sunmak ve konuyu tartışmaya 

açmaktır. 

Ankette, "DKAB öğretmenleri inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık 

vererek, ahlaki konuları ihmal ediyor" fikrine katılıyorsanız sebepleri neler olabilir? Diye bir 

soru da yer almıştır. Sebeplerle ilgili öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo: 20’de; öğretmen, 

müfettiş ve yöneticilerin verdiği cevaplar topluca Tablo: 21’de verilmiştir. 

TABLO: 20 

"DKAB Öğretmenleri İnanç, İbadet Ve Muamelatla İlgili Konulara Ağırlık Vererek, Ahlaki 

Konuları İhmal Ediyor" Fikrine Katılıyorsanız Sebepleri Neler Olabilir? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR f % 

Zaman yetersizliği 51 14.4 

Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için 
14 3.9 

Ahlaki konular diğer konulara göre daha az önemlidir 
6 1.7 

Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi 

eksikliğinden 
28 7.9 

Başka 10 2.8 

Cevapsız 244 69.1 

TOPLAM 353 100 
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TABLO: 21 

"DKAB Öğretmenleri İnanç, İbadet Ve Muamelatla İlgili Konulara Ağırlık Vererek, Ahlaki 

Konuları İhmal Ediyor" Fikrine Katılıyorsanız Sebepleri Neler Olabilir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici Toplam 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Zaman yetersizliği 51 14.4 6 5.9 4 5.1 61 11.4 

Ahlaki konular bilgi olarak 

verilemediği için 
14 3.9 9 8.9 11 14.2 34 6.4 

Ahlaki konular diğer konulara göre 

daha az önemlidir 
6 1.7 4 3.9 2 2.6 12 2.2 

Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile 

ilgili yöntem bilgisi eksikliğinden 
28 7.9 49 48.5 20 25.9 97 18.2 

Başka 10 2.8 4 3.9 1 1.3 15 2.8 

Cevapsız 244 69.1 29 28.7 39 50.6 312 58.7 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 21’e göre, ankete katılanlar, DKAB öğretmenlerinin inanç, ibadet ve muamelatla 

ilgili konulara ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal etmesinin sebeplerinin, büyükten küçüğe 

şöyle sıralamışlardır: 

1. Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliği  % 18.2 

2. Zaman yetersizliği  % 11.4 

3. Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için % 6.4, 

4. Ahlaki konular dinî konulara göre daha az önemlidir  % 2.2, 

5. Başka sebepler % 2.8. 

Öğretmenlerin başka sebepler olarak sıraladıkları (en çok yazılış sırasına göre) şöyle 

özetlenebilir: 

 Ahlak öğretilmez yaşanır. 

 Ahlak eğitimi, sadece DKAB dersi ile değil, tüm öğretmenlerin hatta ailelerin 

çabalarıyla mümkündür. 



 49 

 Ders programında ahlaki konuların eksik olması. 

 Konu ile ilgili kaynak eksikliği. 

 Uygulama alanının olmayışı. 

 Konuların çok tekrar edilmesi. 

 İslâm dininin yanlış anlaşılması. 

 Ahlaki konuların örneklerle desteklenmemiş ve soyut olması.  

 Öğrencilerin dinî konulara daha fazla ilgi duyması. 

 Öğretmen kendisi uygulamıyor ki. 

Bu ortalama sonuçlar ile öğretmen, müfettiş ve müdürlerin cevaplarının dağılımında 

oldukça farklı bir dağılım söz konusudur. Öğretmenlerin (Tablo 20) kabul ettiği en önemli sebep, 

%14.4 oranıyla zaman yetersizliğidir. Müfettişler %48.5, müdürler %25.9 oranında ahlaki 

konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliğini sebep olarak gördüklerini 

belirtmişlerdir. Sevindirici olan, ahlaki konular diğer konulara göre daha az önemlidir diyenlerin 

oranın sadece %2.7’de kalmış olmasıdır. Bu cevaplara bakarak, öğretmenler ahlaki konuları 

ihmal etmelerinin sebebi olarak kendi durumlarını kurtarmak için zaman yetersizliğini öne 

sürmüşlerdir denilebilir. Müfettiş ve müdürler ise soruna ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile 

ilgili yöntem bilgisinin eksikliği şeklinde bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Burada, öğretmenlerin 

suçlanma psikolojisi içerisinde cevap verdikleri düşünülebilir. Halbuki, burada amaç öğretmenin 

eksiklerini ortaya çıkararak onu suçlamaktan çok, sorunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin ahlaki konuların öğretim yöntemleri bakımından, yeteri kadar bilgi sahibi 

olmadıkları, ileride açıklanacak olan yöntemlerle ilgili sorulara verdikleri cevaplarda daha iyi 

görülecektir. Yine bir sonraki soruda, öğretmenlerin kendilerini ahlaki konuları öğretmede 

yeterli görüp görmedikleri sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar Tablo: 22’de görülebilir. Bu 

soruya verilen cevaplar da yukarıdaki yorumu desteklemektedir. 
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TABLO: 22 

Öğretmen Olarak Programda Bulunan Ahlaki Konuların Öğretiminde, 

Kendinizi Yeterli Görüyor musunuz? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR  f % 

Tamamen yeterliyim 237 67.1 

Kısmen yeterliyim 97 27.4 

Kendimi yeterli görmüyorum 17 4.8 

Cevapsız 2 0.5 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 22’ye göre öğretmenlerin çoğunluğu (%67.1), programdaki ahlaki konuların 

öğretiminde kendilerini yeterli gördüklerini söylemişlerdir. Kendini yeterli görmeyenler ise 

oldukça az (%4.8) dır. Buna göre öğretmenler kendilerini ahlaki konuların öğretiminde yeterli 

görmektedirler. Ancak, kendisini kısmen yeterli görenler (%27.4) ile yeterli görmeyenlerin 

(%4.8) toplamı %32 oranındadır. Bu oran, azımsanmayacak bir orandır denilebilir. 

Öğretmenlerin kendilerini hangi konularda yetersiz gördükleri araştırılmalı ve hizmet içi eğitim 

çalışmaları ile eksikleri giderilmelidir. Bu araştırmanın bir amacı da, bu sorunu önce tespit 

ederek konuyla ilgili yapılacak çalışmalara zemin hazırlamaktır.  

TABLO: 23 

Üniversitede Aldığınız Eğitim, Programdaki Ahlaki Konuları Öğretmede Yeterli miydi? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR        f % 

Evet yeterli eğitim almıştım 192 54.3 

Kısmen yeterli eğitim almıştım 67 18.9 

Yeterli değildi, sonradan kendimi yetiştirdim 89 25.2 

Yeterli değildi, şimdi de aynı şekilde bazı ahlaki konularda 
yetersiz kalıyorum 

4 1.1 

Cevapsız 1 0.2 

TOPLAM 353 100 

Öğretmenlere yöneltilen bir diğer soru da, üniversitede aldıkları eğitimin, programdaki 

ahlaki konuları öğretmede yeterli olup olmadığı ile ilgili idi. Buna verilen cevaplar Tablo: 23’de 

verilmiştir. 
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Tablo: 23’e göre, öğretmenlerin çoğunluğu (%54.3) üniversitede aldıkları eğitimin, 

programdaki ahlaki konuların öğretiminde yeterli olduğunu söylemektedir. Bu, iyi bir durumdur. 

Ancak, %18.9 oranında kısmen yeterli aldım %25.2 oranında yeterli değildi sonradan kendimi 

yetiştirdim ve %1.1 oranında ise hala yetersiz kalıyorum cevabı verilmiştir. Bunların toplamı 

%45 yapmaktadır. Bu oran öğretmenlerin yetiştirilmesinde dikkate alınması gereken bir durumu 

haber vermektedir. Bu husus, ayrıntılı olarak incelenmesi, öğretmenlerin hangi konularda eksik 

yetiştiklerinin belirlenmesi gereken bir husustur. 

Öğretmenlere, ahlaki konuların öğretiminde dersten önce hazırlanma ihtiyacı duyup, 

duymadıkları da sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 24’de verilmiştir. 

TABLO: 24 

Ahlaki Konuların Öğretiminde Dersten Önce Hazırlanma İhtiyacı Duyuyor musunuz? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR        f % 

Hiç bir zaman ihtiyaç duymam 41 11.6 

Bazen hazırlanırım 185 52.4 

Her zaman hazırlanma ihtiyacı duyarım 125 35.4 

Cevapsız 2 0.5 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 24’e göre öğretmenlerin yarısı (%52.4) bazen hazırlandığını, üçte biri (%35.4) her 

zaman hazırlandığını, %11.6 ‘sı ise hiç bir zaman hazırlığa ihtiyaç duymadıklarını 

söylemişlerdir. Bu durum, ilk bakışta %80 öğretmenin bazen de olsa derse hazırlandığını 

göstermektedir. Ancak, öğretmenlerin derse hazırlanmaları ile ilgili bir başka araştırmanın 

bulguları bunu desteklememektedir. M. Şevki Aydın’ın araştırmasında, öğrencilerin görüşlerine 

de başvurulmuş ve çoğunlukla öğretmenlerin derse hazırlanmadan girdikleri sonucuna 

varılmıştır.53 Halbuki, öğretmenler konuları ne kadar iyi bilirlerse bilsinler derse hazırlık yaparak 

girmek zorundadır. 

                                                
53 M. Şevki Aydın, Din Dersi Öğretmenlerinin, s.85-90. 
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Ankette, öğrencilerin ahlaki davranışları kazanmasında "Okul Rehberlik Servisi" ile ilişki 

kurup, kurmadıkları da sorulmuştur. Cevaplar Tablo: 25’de verilmiştir. 

TABLO: 25 

Öğrencilerin Ahlaki Davranışları Kazanmasında "Okul Rehberlik Servisi" İle 

İlişki Kuruyorlar mı? 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

CEVAPLAR        f % f % f % 

Hiç kurmadım 107 30.3 49 48.5 156 34.3 

Çok nadir 93 26.3 49 48.5 142 31.2 

Devamlı ilişki kuruyorum 116 32.8 - - 116 25.5 

Cevapsız 37 10.4 3 2.9 40 8.8 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

Tablo: 25’e göre, öğretmenlerin %30.3’ü hiç ilişki kurmadıklarını söylerken, müfettişler, 

öğretmenlerin %48.5’inin hiç ilişki kurmadıklarını söylemektedir. Yine, öğretmenlerin %26.3’ü, 

müfettişlerin ise %48.5’inin çok nadir ilişki kurduğunu söylemişlerdir. Toplam olarak, hiç 

kurmayanların oranı %34.3, çok nadir %31.2 iken sürekli kuranların oranı %25.5’dir. 

Öğretmenler, %32.8 oranında devamlı ilişki kurduklarını söylerken, müfettişler, öğretmenlerin 

rehberlik servisi ile hiç ilişki kurmadıklarını söylemektedir. Burada, öğretmenlerin cevapları ile 

müfettişlerin cevapları arasında oldukça yüksek bir fark vardır. Öğretmenlerin bir kısmı bu 

sorunun yanına, okulda rehberlik servisinin olmadığını yazmışlardır. Öğretmenlerin, 

öğrencilerin ahlaki davranışları kazanmasında "Okul Rehberlik Servisi" ile ilişki kurmasalar bile, 

yüksek oranda kurduklarını söylemeleri, bunun gerekliliğine inandıklarını gösterebilir. Ancak, 

bu durumun başka araştırmalarla ortaya konulmasında yarar vardır. 

Öğretmenlere, ahlaki konuların öğretiminde, diğer konulara göre farklı öğretim yöntem 

ve teknikleri kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Cevaplar Tablo: 26’da verilmiştir. 
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Tablo: 26 

Ahlaki Konuların Öğretiminde Hangi Yöntem Ve Teknikleri Kullanıyorsunuz? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR        f % 

Tüm konularda aynı yöntem ve teknikleri 129 36.5 

Ahlaki konularda ayrı yöntem ve teknikleri 215 60.9 

Cevapsız 9 2.5 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 26’ya göre, öğretmenlerin %60.9 gibi bir çoğunluğu ahlaki konularda ayrı yöntem 

ve teknikleri kullandığını söylerken, ancak, %36.5 tüm konularda aynı yöntem ve teknikleri 

kullandığını söylemiştir. 

Ankete katılan öğretmen ve müfettişlere, ahlaki konuların öğretiminde kullanılan 

öğretme yöntem ve tekniklerini kullanma sıklığına göre sıralanması istenmiştir. Bu cevaplar, 

önce ayrı ayrı daha sonra topluca özet olarak verilmiştir. Cevaplar Tablo: 27’de verilmiştir.  

TABLO:27 

Öğretmenlerin Ahlaki Konuların Öğretiminde Kullandığı Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini 

Kullanma Sıklığına Göre (1 .2. 3. Şeklinde) Sıralayınız. 

A. Takrir (Öğretmenin Anlatımı) Yöntemi 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 243 68.8 89 88.1 332 73.1 

İkinci derecede kullanıyorum 24 6.8 1 0.9 25 5.5 

Üçüncü derecede kullanıyorum 28 7.9 1 0.9 29 6.3 

Cevapsız 58 16.4 10 9.9 68 14.9 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 
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B. Öğrencinin Anlatımı  

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 27 7.6 - - 27 5,9 

İkinci derecede kullanıyorum 67 18,9 39 38 106 23.3 

Üçüncü derecede kullanıyorum 46 13.0 21 20 67 14.7 

Cevapsız 213 60.0 41 40 254 55.9 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

C. Küme Çalışması 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 1 0.2 - - 1 0.2 

İkinci derecede kullanıyorum 2 0.5 - - 2 0.4 

Üçüncü derecede kullanıyorum 4 1.1 2 1 4 0.8 

Cevapsız 346 98.0 99 98 445 98.0 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

D. Soru-Cevap Tekniği 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 48 13.6 5 4 53 11.6 

İkinci derecede kullanıyorum 142 40.2 33 32 175 38.5 

Üçüncü derecede kullanıyorum 70 19.8 27 26 97 21.3 

Cevapsız 93 26.3 36 35 129 28.4 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 



 55 

E. Tartışma Teknikleri 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 8 2.2 4 3 12 2.6 

İkinci derecede kullanıyorum 40 11.3 3 2 43 9.4 

Üçüncü derecede kullanıyorum 64 18.1 4 3 68 14.9 

Cevapsız 241 68.2 90 89 331 72.9 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

F. Gezi Gözlem Yöntemi 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 1 0.2 - - 1 0.2 

İkinci derecede kullanıyorum 2 0.5 - - 2 0.4 

Üçüncü derecede kullanıyorum 5 1.4 - - 5 1.1 

Cevapsız 345 97.7 101 100 446 98.2 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

G. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 10 2.8 - - 10 2.2 

İkinci derecede kullanıyorum 42 11.9 - - 42 9.2 

Üçüncü derecede kullanıyorum 47 13.3 1 0.9 48 10.5 

Cevapsız 254 71.9 100 99.1 354 77.9 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

H. Dramatizasyon (Rol Oynama) Yöntemi 
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 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 3 0.8 - - 3 0.6 

İkinci derecede kullanıyorum 10 2.8 - - 10 2.2 

Üçüncü derecede kullanıyorum 2 0.5 1 0.9 3 0.6 

Cevapsız 338 95.7 100 99.1 438 96.4 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

I. Öğrencilerin Duygu Ve Tecrübelerinden Yararlanma Yaklaşımı 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 7 1.9 - - 7 1.5 

İkinci derecede kullanıyorum 11 3.1 1 0.99 12 2.6 

Üçüncü derecede kullanıyorum 48 13.6 7 6 55 12.1 

Cevapsız 287 81.3 93 92 380 83.7 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

J. Buldurma (Sokrates) Yöntemi 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum 5 1.4 1 0.9 6 1.3 

İkinci derecede kullanıyorum 2 0.5 - - 2 0.4 

Üçüncü derecede kullanıyorum 19 5.4 2 1.9 21 4.6 

Cevapsız 326 92.6 98 97.0 424 93.3 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 
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K. Konunun Uzmanı Kaynak Bir Kişinin Sınıfa Gelmesi 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum - - - - - - 

İkinci derecede kullanıyorum - - 1 0.9 1 0.2 

Üçüncü derecede kullanıyorum 2 0.5 - - 2 0.4 

Cevapsız 351 99.4 100 99 451 99.3 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

L. Başka Yöntem Ve Teknikler 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

KULLANMA SIKLIĞI, f % f % f % 

Birinci derecede kullanıyorum - - 1 0.9 1 0.2 

İkinci derecede kullanıyorum 1 0.2 - - 1 0.2 

Üçüncü derecede kullanıyorum 1 0.2 - - 1 0.2 

Cevapsız 351 99.4 100 99 451 99.3 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

Tablo: 27’de verilen bilgilerin toplamına göre, öğretmenlerin 1.2.3. derecede en çok 

kullandıkları ile 1. 2. 3. derecede kullanmadıkları öğretim yöntem ve tekniklerine göre 

oluşturulan özet bilgi, Tablo: 28’de verilmiştir. 
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TABLO: 28 

Öğretmenlerin Ahlaki Konuların Öğretiminde En Çok Kullandıkları ve 1. 2. 3. Derecede 

Kullanmadıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri (%) 

CEVAPLAR                           % 
1. 

derece 
2. 

derece 
3. 

derece 
Toplam Kullan-

mayan 

Öğretmenin anlatımı (takrir) 73.1 5.5 6.3 85.1 14.9 

Soru-cevap tekniği  11.6 38.5 21.3 71.6 28.4 

Öğrencinin anlatımı 5.9 23.3 14.7 44.1 55.9 

Tartışma teknikleri  2.6 9.4 14.9 27.1 72.9 

Örnek olay incelemesi 2.2 9.2 10.5 22.1 77.9 

Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma 

yaklaşımı 
1.5 2.6 12.1 16.3 83.7 

Buldurma (Sokrates) yöntemi 1.3 0.4 4.6 6.7 93.3 

Dramatizasyon (rol oynama) 0.6 2.2 0.6 3.6 96.4 

Küme çalışması 0.2 0.4 0.8 2.0 98.0 

Gezi ve gözlem 0.2 1.1 1.1 1.8 98.2 

Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi - 0.2 - 0.7 99.3 

Başka 0.2 0.2 0.2 0.7 99.3 

Tablo: 28’de verilen bilgilere göre, DKAB öğretmenleri, %85.1 oranı ile, en çok takrir 

yöntemi ile ders işliyorlar. Yani, ders işlemiyorlar sadece kendileri anlatıyorlar. Bunu, %71.6 ile 

soru cevap tekniği, %44.1 ile öğrencinin anlatımı, %27.1 ile tartışma teknikleri, %22.1 ile örnek 

olay inceleme yöntemi ve %16.3 ile öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı 

izlemektedir. Derste en az uygulanan yöntemlere gelince, %0.7 oranı ile, konunun uzmanı 

kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi ve %1.1 ile gezi ve gözlem yöntemi gelmektedir. Bunları, %2 

oranı ile küme çalışması, %3.6 ile drama (rol oynama) yöntemi ve %6.7 ile buldurma (Sokrates) 

yöntemi izlemektedir. Burada, konu uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi ve gezi gözlem 

yöntemlerinin az uygulanmasının açıklamasını yapmak bir dereceye kadar mümkündür. Çünkü, 

okullarımızda bu tür çalışmaları yapma alışkanlığı tüm derslerde pek yoktur. Buna, bu tür 

çalışmalar için gerekli resmi işlemler de öğretmenler için oldukça zor ve risklidir. Durum böyle 

olunca, DKAB öğretmenlerinin bu vb. yöntemlerini uygulamamalarının sebeplerini bulmak 
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kolaydır. Yine, küme çalışmalarının daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılan bir yöntem 

olmasından dolayı kullanılmamaktadır denilebilir. 

Ancak, özellikle ahlak derslerinde başarı ile uygulanabilecek olan, örnek olay incelemesi 

yöntemi, tartışma teknikleri, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı, 

buldurma (Sokrates) yöntemi, dramatizasyon (rol oynama) yöntemi gibi öğretim yöntem ve 

tekniklerin bu kadar az kullanılması, araştırmanın denencelerinden birisi olan, “programdaki 

ahlaki konuların öğretilmesi için özel öğretim yöntem ve teknikleri  ile ilgili bilgiye ihtiyaçları 

vardır”ı doğrulamaktadır. Burada, ayrıca şunu da eklemekte yarar vardır. Ankette verilen, “örnek 

olay incelemesi yöntemi, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı, buldurma 

(Sokrates) yöntemi, dramatizasyon (rol oynama) yöntemi vb. Türkiye’de pek fazla tanınmayan 

öğretim yöntem ve tekniklerini gerçekten bilerek uygulayıp uygulamadıkları da şüphelidir.54 

1976 yılında Türkiye çapında yapılan bir araştırmada, öğretmenler en çok kullandıkları 

yöntem olarak %78.83 oranı ile öğretmenin anlatımı yöntemini söylemişlerdir.55 1990 yılında 

Kayseri’de yapılan araştırmada da öğretmenlerin %74’ünün takrir yöntemini kullandıkları 

belirlemiştir.56  

Ankete katılanlara, DKAB ders kitaplarında, ahlaki konuların ele alınışının öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olup olmadığı ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Alınan 

cevaplar Tablo: 29’da verilmiştir. 

                                                
54 Bazen öğretmenlerle yaptığım görüşmelerde, “örnek olay incelemesi yöntemi”nin öğretmenlerin, öğrettiklerini 

yaşayarak öğretmesi şeklinde; “dramatizasyon (rol oynama) yöntemi”nin, öğretmenin ders anlatırken anlattıkları 

konuda geçen durumları canlandırarak yani bir anlamda manevi bir hava içinde anlatması şeklinde anladıklarını 

gördüm. Yukarıda geçen yöntem ve tekniklerin özellikleri ve uygulamaları için bak; Mehmet Zeki Aydın, Din 

Öğretiminde Yöntemler ve Buldurma Yöntemi, Karakoç Yay., Ankara, 1998. 
55 Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara, 1980, s.82. 
56 M.Şevki Aydın, a.g.e., s.105. 
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TABLO: 29 

DKAB Ders Kitabında, Ahlaki Konuların Ele Alınışı Öğrencilerin İhtiyaçlarına  

Cevap Verebilecek Durumda mıdır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR        f % f % f % f % 

Tamamen 33 9 5 4.9 10 12.9 48 9.0 

Kısmen 233 66 68 67.3 56 72.7 357 67.2 

Hayır değildir 82 23 26 25.7 11 14.2 119 22.4 

Cevapsız 5 1 2 1.9 - - 7 1.3 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 29’a göre, ankete katılanlar %9.0 oranında DKAB ders kitabında, ahlaki konuların 

ele alınışının öğrencilerin ihtiyaçlarına tamamen cevap verebilecek durumda olduğunu 

söylemişlerdir. Hayır diyenlerin oranı %22.4’de kalırken, çoğunluk %67.2 oranı ile kısmen 

yeterli olduğunu belirtmiştir. Buna göre, DKAB ders kitabında, ahlaki konuların ele alınışının 

öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olduğu söylenebilir. Yine buradaki, 

kısmen ve hayır cevaplarını topladığımızda ise %89.6 oranında kısmen de olsa bir 

memnuniyetsizlik olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ankette, öğretmenlere, ahlaki konuların işlenişinde, ders kitabı dışında hangi yardımcı 

araç ve gereçleri kullandıklarını kullanma sıklığına göre (1. 2. 3. şeklinde) sıralamaları 

istenmiştir. Cevaplar Tablo: 30’da verilmiştir. 
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TABLO: 30 

Öğretmenler Ahlaki Konuların İşlenişinde Ders Kitabı Dışında Hangi Yardımcı Araç Ve 

Gereçleri Kullanıyorlar? Kullanma Sıklığına Göre (1.2.3.) Şeklinde Sıralayınız.  

 1. derece 2. derece 3. derece TOPLAM 

CEVAPLAR  f % f % f % f % 

Yardımcı kitaplar 142 40.2 105 29.7 43 12.1 290 32.2 

Kur’an Meali 148 41.9 99 28.0 42 11.9 289 30.8 

Yazı tahtası 33 9.3 53 15.0 98 27.7 184 19.6 

Gazete, dergi, ansiklopedi 13 3.6 46 13.0 53 15.0 112 11.9 

Görüntülü (film, tepegöz vb.) 7 1.9 10 2.8 18 5.1 35 3.7 

Sesli araçlar 2 0.5 5 1.4 11 3.1 18 1.9 

Başka 2 0.5 1 0.2 5 1.4 8 0.8 

Toplam       936 100 

Tablo: 30’a göre, öğretmenlerin en çok kullandıkları ders aracı, %32.2 oranı ile yardımcı 

kitaplar ve %30.8 oranı ile Kur’an-ı Kerim mealidir. Bunu % 19.6 oranı ile, yazı tahtası, %11.9 

ile gazete, dergi ansiklopedi izlemektedir. En az kullanılan ders aracı ise, %1.9 oranı ile sesli 

araçlar ve %3.7 ile de görüntülü (film, tepegöz vb.) araçlarıdır. Bu soruda yer alan başka 

seçeneğine yazılan, ders araçları, hadis, tefsir ve ilmihal kitaplarıdır. 

Ders işlenirken, sesli araçlar, görüntülü araçlar, gazete, dergi, ansiklopedi vb. araçları 

öğretmenlerin az kullanması Türkiye’de tüm öğretmenler için geçerli bir durumdur. Ancak, her 

hangi bir masraf ve çaba gerektirmeden her sınıfta bulunan ve kullanma zorluğu olmayan yazı 

tahtasının kullanılmasının da çok az (%17.3) olmasına haklı bir açıklama getirmek mümkün 

değildir. Bu hayret verici durumun tek açıklaması, öğretmenlerimizin buna alışkın olmaması de 

değildir. Çünkü, daha da hayret verici olan ise, bundan sonraki bölümde açıklanacağı gibi, 

eğitimcilerimiz idealde de ders araçlarını kullanmanın gereğine pek inanmamalarıdır. 

Daha önce, bir çok araştırma sonuçlarında da benzer sonuçlar bulunmuştur. 1985 yılında 

Ankara’da ortaokullarda yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, DKAB öğretmenlerinin 

%59.8’i yardımcı araç olarak ders kitabını, %39’u yardımcı kitap ve haritaları kullanıyor. 
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Görüntülü araçlardan kullanan ise hiç yok.57  1990 yılında Kayseri de yapılan bir araştırmada 

ise, durum benzer olmakla beraber, az da olsa görüntülü araçların kullanıldığını görüyoruz.58 

Aynı araştırmanın bulgularına göre, öğretmenler yazı tahtasını yeterince kullanmıyorlar.59 

Öğretmenlerin yukarıda sayılan ders araç ve gereçlerini kullanma sıklıkları da 

sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 31’e verilmiştir. 

TABLO: 31 

Yukarıda Sayılan Araç Ve Gereçleri Kullanma Sıklığı Ne Kadardır? 

 Öğretmen 

KULLANMA SIKLIĞI, f % 

Çok sık kullanıyorum 140 39.6 

Arada sırada kullanıyorum 194 54.9 

Çok nadir veya hiç kullanmıyorum 13 3.6 

Cevapsız 6 1.7 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 31’e göre, öğretmenlerimiz, ders araç gereçlerini pek kullanmamaktadır. Çok sık 

kullanıyorum diyenlerin oranı %39.6 iken, arada sırada kullanıyorum diyenlerin oranı 

%54.9’dur. Çok nadir veya hiç kullanmıyorum diyenler ise %3.6 oranındadır. Demek ki, 

öğretmenler derslerini çoğunlukla konferans verir gibi gerçekleştiriyorlar. Halbuki, günümüzde 

artık konferanslarda bile teknolojinin getirdiği bir çok görüntülü ve sesli araçlardan 

yararlanılmaktadır. Bu bulgular, araştırmanın “programdaki ahlaki konuların öğretilmesinde 

ders araç gereçleri öğretmenler tarafından yeterince kullanılmamaktadır “ şeklinde ifade edilen 

denencesini doğrulamaktadır. 

                                                
57 Nurşen Tekin, Ortaokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarının Değerlendirilmesi, A.Ü. 

S.B.E. Basılmamış Y.L. tezi, Ankara, 1986, s.49. 
58 M. Şevki Aydın, Din Dersi Öğretmenlerinin, s.92-94. 
59 M. Şevki Aydın, a.g.e., s.96. 
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Öğretmenlerin ders araç ve gereçlerini kullanmama ya da az kullanmalarının sebepleri de 

ankette sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 32’de verilmiştir. 

TABLO: 32 

Ders Araç Ve Gereçlerini Kullanmamanızın Veya Az Kullanmanızın Sebepleri Nelerdir? 

 Öğretmen 

SEBEPLER f % 

Ders saatinin yetersizliği 176 49.8 

Araç gerecin bulunamaması 40 11.3 

Araç gereçlerin ahlaki konuların öğretimine uygun olmaması 27 7.6 

Kullanma alışkanlığının olmaması 10 2.8 

Başka 14 3.9 

Cevapsız 86 24.3 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 32’ye göre, öğretmenler, derste yardımcı araç gereçleri kullanmamalarının en 

önemli sebebi olarak, %49.8 oranı ile ders saatinin yetersizliğini göstermişlerdir. Bunu, %11.3 

oranı ile araç gerecin bulunamaması, %7.6 ile araç gereçlerin ahlaki konuların öğretimine uygun 

olmaması, %2.8 ile kullanma alışkanlığının olmaması cevabı izlemiştir. Bu soruda, açık uçlu 

başka seçeneği de bulunmaktadır. Soruda ayrı bir seçenek olmasına rağmen, başka seçeneğinde 

de tekrarlanan en çok sebep, ders araçlarının bulunmaması ya da böyle araçlarının varlığından 

haberdar olmamaktır. Diğer bazıları şöyledir;  

 Veli, okul yöneticisi ve diğer öğretmenleri tarafından yanlış anlaşılma korkusu. 

 Konuları, daha çok örneklerle genişleterek anlatmak suretiyle daha iyi anlaşılmasını 

sağlamak. 

 Yazı tahtasını kullanmaya gerek kalmıyor, ayrıca, yeterli bilgi birikimim olduğu için 

yardımcı kitap ve Kur’an mealine ihtiyaç duymuyorum. 

 Sınıf ortamının uygun olmaması. 
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 Ahlaki konular, gönüllere hitab ediyor, somut değil. 

 Öğrencilere sıkıcı geldiği için. 

Burada da öğretmenlerin, yardımcı ders araç gereçlerini yeterince kullanmamalarının asıl 

sebebinin, bu konudaki bilgi ve tutumlarının eksik olmasıdır denilebilir. Çünkü, örneğin yazı 

tahtasının kullanmak fazla zaman kaybettirmediği gibi, işlenen konunun daha kalıcı bir şekilde 

öğrenilmesini de sağlar. Ancak, öğretmenler, yazı tahtasını bile yeterince kullanmamaktadır. 

Öğretmenlerin ders araç gereçlerini az kullanmaları, araştırmanın “programdaki ahlaki 

konuların öğretiminde ders araç gereçleri öğretmenler tarafından yeterince 

kullanılmamaktadır” şeklinde ifade edilen denencesini doğrulamaktadır. 

Ankete katılan öğretmen ve müfettişlere derste ahlaki konuların nasıl değerlendirildiği 

de sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 33’de verilmiştir. 

TABLO: 33 

Ahlaki Konularla İlgili Değerlendirmeyi Nasıl Yapıyorsunuz? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR f % 

Tüm konuları aynı şekilde 243 68.8 

Ahlaki konuları ayrı olarak değerlendiriyorum 102 28.9 

Cevapsız 8 2.2 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 33’e göre, öğretmenlerin %68.8’i dersteki inanç, ibadet, muamelat ve ahlaki 

konuları aynı şekilde değerlendirdiklerini söylerken, %28.9’u ahlaki konuları ayrı 

değerlendirdiklerini söylemişlerdir. Bu durum, araştırmanın denencelerinden olan, 

“programdaki ahlaki konuların öğretilmesi ve değerlendirilmesine yönelik, özel öğretim ve 

değerlendirme yöntem ve teknikleri geliştirilememiştir” denencelerini doğrular niteliktedir. 
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Öğretmenlerden, sınavlarda ahlaki konularla ilgili sordukları soru tiplerini kullanma 

sıklığına göre (1. 2. 3. şeklinde) sıralamaları da istenmiştir. Verilen cevaplar Tablo: 33’de 

verilmiştir.  

TABLO: 34 

Sınavlarda Ahlaki Konularla İlgili Nasıl Soru Soruyorsunuz? Lütfen Kullanma Sıklığına Göre  

(1. 2. 3. Şeklinde) Sıralayınız. 

 1. derece 2. derece 3. derece TOPLAM 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Uzun cevaplı ahlaki bilgilerini yoklayıcı soru 58 16.4 46 13.0 29 8.2 133 37.6 

Kısa cevaplı sorular 229 64.8 35 9.9 9 2.5 273 25.7 

Ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanı-
yorum 

21 5.9 39 11.0 44 12.4 104 9.7 

Çok sorulu (test) 13 3.6 66 18.7 17 4.8 99 9.0 

Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışları yoklayıcı 

kompozisyon türü 
25 7.0 16 4.5 28 7.9 69 6.4 

Başka 2 0.5 3 0.8 5 1.4 10 0.9 

Tablo: 34’e göre, öğretmenler, sınavlarda 1. derecede (%64.8) en çok kısa cevaplı 

soruları tercih etmektedirler. Ancak 1. 2. 3. derecede kullandıkları sınav sorularının oranlarının 

ortalaması ise farklılık arz etmektedir. Buna göre, en çok kullanılan soru çeşidi, %37.6 oranı ile, 

uzun cevaplı, öğrencilerin ahlaki bilgilerini yoklayıcı (klâsik) soruları kullanmaktadır. En az 

kullanılan soru türleri ise, %6.4 oranı ile, uzun cevaplı tüm ahlaki davranışları yoklayıcı 

kompozisyon türü ve %9.0 oranı ile, çok sorulu (test) türü sorulardır. Öğretmenlerin, %9.7’si, 

öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullandıklarını söylemişlerdir. Başka 

seçeneğine, iki kişiden birisi “sözlü notu”, diğeri de “ahlaki davranışlarla ilgili ayet hadis 

mealleri yazmalarını istiyorum” yazmıştır. 

Öğretmenlerin, çoğunlukla çok ve kalabalık sınıflara derse girmeleri, çok fazla sayıda 

yazılı kağıdını değerlendirmek zorunda kalmaları sonucu, kısa cevaplı soruları tercih etmeleri 

normaldir. Ancak, çok sorulu testleri, çok az kullanmaları dikkat çekicidir. Bunun sebebi test 
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hazırlama konusunda yeterli bilgi ve alışkanlık sahibi olmamaları olabilir. Yine, öğretmenlerin 

(%9.7) bir bölümünün öğrencilerin ahlaki davranışlara bakarak not takdir etmeleri de tartışmaya 

açık bir konudur. Bilindiği gibi, ilköğretimin birinci kademesinde, sınıf öğretmenleri, öğrenci 

karnelerinde olan “Davranış Notları” başlığı altında böyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. 

Ancak, bu notlar sınıf geçmeye etki etmemektedir. Öğretmenin kanaat kullanarak not vermesi 

ise, şu andaki değerlendirme ile ilgili yönetmeliklere uymamaktadır. Dolayısıyla bu konu 

tartışmaya açık bir konudur. 

DKAB DERSİ ÖĞRETİMİNDE İDEAL (ÖZLENEN) DURUM 

Yapılan anketin ikinci bölümünde DKAB dersinin öğretiminde idealde özlenen durumla 

ilgili sorular yer almıştır. Burada amaç, eğitimcilerin bulundukları şartlar gereği uyguladıkları 

ile idealde özledikleri uygulamaları belirlemektir.  

Bu bölümde, önce ankete katılanlara, ilköğretimin ikinci kademesinde DKAB dersinin 

konularında ağırlık  hangi konularda bulunması gerektiği sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 

35’de verilmiştir. Ankete katılanların tercihleri önce ayrıntılı olarak verilmiş ve sonunda, toplu 

ortak cevaplar ve öğretmen, müfettiş ve müdürlerin cevapları Tablo: 36-39’da yer almıştır. 

TABLO: 35 

DKAB Dersinin Konularında Ağırlık, Sizce Hangi Konularda Bulunmalıdır? 

(Lütfen 1. 2. 3. Şeklinde Sıralayınız. 

A. İlkokuldaki Bilgilerin Geniş Bir Tekrarı 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   28 7.93 4 3.9 6 7.7 38 7.1 

İkinci derecede 9 2.55 - - 1 1.3 10 1.8 

Üçüncü derecede 4 1.13 - - - - 4 0.7 

Cevapsız  312 88.3 97 96.0 70 90.9 479 90.2 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

B. İslâm Dininin Temelleri Ve Uygulamaları Yer Almalı 
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 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede İslâm 275 77.9 30 29.7 43 55.8 348 65.5 

İkinci derecede 29 8.2 2 1.9 6 7.7 37 6.9 

Üçüncü derecede 4 1.13 7 6.9 2 2.6 13 2.4 

Cevapsız  45 12.7 62 61.3 26 33.7 133 25.4 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

C. İslâm ve Türk Tarihine yer verilmeli 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   4 1.1 4 3.9 6 7.7 14 2.6 

İkinci derecede 59 16.7 8 7.9 14 18.1 61 11.4 

Üçüncü derecede 36 10.2 2 1.9 9 11.6 47 8.8 

Cevapsız  254 71.9 87 86.1 48 62.3 389 73.2 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

D. Millî Birlik Ve Bütünlüğümüzde İslâm Dininin Yerini Kavratıcı Konular 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   25 7.0 21 20.7 10 12.9 56 10.5 

İkinci derecede 76 21.5 15 14.8 21 27.2 112 21.9 

Üçüncü derecede 59 16.7 15 14.8 20 25.9 94 17.7 

Cevapsız  193 54.6 50 49.5 26 33.7 269 50.6 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

E. Toplumsal Ve Sosyal Konular 
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 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   8 2.2 14 13.8 5 6.4 27 5.8 

İkinci derecede 69 19.5 17 16.8 12 15.5 98 18.4 

Üçüncü derecede 47 13.3 14 13.8 15 19.4 66 12.4 

Cevapsız  229 64.8 56 55.4 45 58.4 330 62.1 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

F. Bilim Ve Tekniğin Gelişmesi Ve Din İle İlişkisi 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   4 1.1 22 21.7 1 1.3 27 5.0 

İkinci derecede 30 8.5 19 18.8 7 9.0 56 10.5 

Üçüncü derecede 76 21.5 17 16.8 11 14.2 104 19.5 

Cevapsız  242 68.5 43 42.5 58 75 343 64.5 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

G. Ahlaki Konular 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   5 1.4 3 2.9 4 5.1 12 2.2 

İkinci derecede 53 15.0 11 10.8 9 11.6 73 13.7 

Üçüncü derecede 76 21.5 13 12.8 14 18.1 103 19.3 

Cevapsız  218 61.9 74 73.2 50 64.9 342 64.4 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

H. Başka Konular 
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 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

ÖNEM DERECESİ f % f % f % f % 

Birinci derecede   - - 3 2.9 1 1.3 4 0.7 

İkinci derecede 1 0.2 - - - - 1 0.01 

Üçüncü derecede 2 0.5 2 1.9 1 1.3 5 0.9 

Cevapsız  350 99.1 96 95.0 75 97.4 521 98.1 

Toplam 353 100 101 100 77 100 531 100 

Ankete katılanların hepsinin, DKAB dersinin konularında ağırlık hangi konularda 

olmalıdır sorusuna verdikleri cevapların ortalamalarına göre özet dağılımı, yüzde olarak Tablo: 

36’da verilmiştir. 

TABLO:36 

Ankete Katılanların Hepsine Göre, DKAB Dersinin Konularında  

Ağırlık Hangi Noktalarda Olmalıdır? 

CEVAPLAR                           % 1. derece 2. derece 3. derece Toplam İstemeyen 

İslâm dininin temeli ve uygulamaları 65.5 6.9 2.4 74.8 25.4 

Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm 

dininin yerini kavratıcı konular 
10.5 21.9 17.7 49.4 50.6 

Toplumsal ve sosyal konular 5.8 18.4 12.4 37.9 62.1 

Ahlaki konular 2.2 13.7 19.3 35.6 64.4 

Bilim-teknik ve din ile ilişkileri 5.0 10.5 19.5 35.5 64.5 

İslâm ve Türk Tarihi ile ilgili konular 2.6 11.4 8.8 26.8 73.2 

İlkokuldaki bilgilerin geniş tekrarı 7.1 1.8 0.7 9.8 90.2 

Başka 0.7 0.01 0.9 1.9 98.1 

Tablo: 36’ya göre, ankete katılanların çoğu, hem birinci derecede (%65.5), hem de 

toplam (%74.8) olarak konuların ağırlıklı olarak “İslâm dininin temeli ve uygulamaları” ile ilgili 

olmasını istemektedir. Bunu 1. 2. 3. tercihlerine almayanların oranı sadece %25.4’dür. Bunu 

%49.4 oranı ile “Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm dininin yerini kavratıcı konular” ve %35.5 

oranı ile “Toplumsal ve sosyal konular” seçenekleri izlemiştir. “Ahlaki konular” seçeneği ise 
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birinci tercih olarak %2.2 ve toplam %35.5 oranında tercih edilmiştir. En az tercih “İlkokuldaki 

(4.5. sınıf) konuların geniş tekrarı” seçeneğine olmuştur. Başka seçeneğinde ise, Hz. Peygamber 

(SAV) ve İslâm büyüklerinin hayatından örneklerin yer alması istenmiştir. 

Ders konularının ağırlığının hangi konularda olması ile ilgili soruya öğretmenlerin 

tercihlerinin % oranları ile özetlendiği Tablo: 37’dedir. 

TABLO: 37 

Öğretmenlere Göre, DKAB Ders Konularının Ağırlığı Hangi Noktada Olmalıdır? 

CEVAPLAR                           % 1. derece 2. derece 3. derece Toplam İstemeyen 

İslâm dininin temeli ve uygulamaları 77.9 8.2 1.1 87.3 12.7 

Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm 

dininin yerini kavratıcı konular 
7.0 21.5 16.7 45.7 54.3 

Ahlaki konular 1.4 15.0 21.5 38.1 61.9 

Toplumsal ve sosyal konular 2.2 19.5 13.3 35.2 64.8 

Bilim-teknik ve din ile ilişkileri 1.1 8.5 21.5 31.4 68.6 

İslâm ve Türk Tarihi ile ilgili konular 1.1 16.7 10.2 28.1 71.9 

İlkokuldaki bilgilerin geniş tekrarı 7.93 2.55 1.13 11.7 88.3 

Başka - 0.2 0.5 0.9 99.1 

Tablo: 37’ye göre, öğretmenlerin ders konularındaki ağırlık hangi konularda olmalıdır 

sorusundaki tercihlerle tüm cevapların ortalaması arasında fazla bir fark bulunmamaktadır.  
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TABLO: 38 

Müfettişlere Göre, DKAB Ders Konularının Ağırlığı Hangi Noktada Olmalıdır? 

CEVAPLAR                           % 1. derece 2. derece 3. derece Toplam İstemeyen 

Bilim-teknik ve din ile ilişkileri 21.7 18.8 16.8 57.5 42.5 

Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm 

dininin yerini kavratıcı konular 
20.7 14.8 14.8 50.5 49.5 

Toplumsal ve sosyal konular 13.8 16.8 13.8 44.6 55.4 

İslâm dininin temeli ve uygulamaları 29.7 1.9 6.9 38.7 61.3 

Ahlaki konular 2.9 10.8 12.8 26.8 73.2 

İslâm ve Türk Tarihi ile ilgili konular 3.9 7.9 1.9 13.9 86.1 

İlkokuldaki bilgilerin geniş tekrarı 3.9 - - 4.0 96.0 

Başka 2.9 - 1.9 5.0 95.0 

Tablo: 38’e göre, müfettişlerin ders konularındaki ağırlık hangi konularda olmalıdır 

sorusundaki tercihlerle tüm cevapların ortalaması arasında anlamlı farklar bulunmaktadır. 

Müfettişler, derste ağırlıklı olarak, %57.5 oranı ile “bilim-teknik ve din ile ilişkileri” konusunun 

yer almasını istemektedirler. Bunu, %50.5 oranı ile, “Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm 

dininin yerini kavratıcı konular” ve %44.6 oranı ile “toplumsal ve sosyal konularda” olmasını 

tercih etmektedirler. “İslâm dininin temeli ve uygulamaları” konusunun derste ağırlıklı olarak 

okutulmasını ancak %38.7 oranında istemişlerdir. 
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TABLO: 39 

Yöneticilere Göre, DKAB Dersinde Konuların Ağırlığı Hangi Noktada Olmalıdır? 

CEVAPLAR                           % 1. derece 2. derece 3. derece Toplam İstemeyen 

İslâm dininin temeli ve uygulamaları 55.8 7.7 2.6 66.3 33.7 

Millî birlik ve bütünlüğümüzde İslâm 

dininin yerini kavratıcı konular 
12.9 27.2 25.9 66.3 33.7 

Toplumsal ve sosyal konular 6.4 15.5 19.4 41.6 58.4 

İslâm ve Türk Tarihi ile ilgili konular 7.7 18.1 11.6 37.7 62.3 

Ahlaki konular 5.1 11.6 18.1 35.1 64.9 

Bilim-teknik ve din ile ilişkileri 1.3 9.0 14.2 24.5 75.5 

İlkokuldaki bilgilerin geniş tekrarı 7.7 1.3 - 9.1 90.9 

Başka 1.3 - 1.3 2.6 97.4 

Tablo: 39’a göre, müfettişlerin, ders konularındaki ağırlık hangi konularda olmalıdır 

sorusundaki tercihlerle tüm cevapların ortalaması arasında fazla bir fark bulunmamaktadır.  

Ankete katılanlara, ahlaki ünitelerin düzenlemesi ile ilgili soru da yöneltilmiştir. Verilen 

cevaplar Tablo: 40’ta verilmiştir. 

TABLO: 40 

Programda İnanç, İbadet Ve Muamelatla İlgili Konularla, Ahlaki Konular Aynı Ünite İçerisinde 

Karışık Olarak mı, Yoksa Ayrı Ayrı Üniteler Halinde mi Düzenlenmelidir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Ayrı üniteler halinde 171 48.4 32 31.6 31 40.2 234 44.0 

Aynı ünitede tüm konular karışık 170 48.1 64 63.3 45 58.4 279 52.5 

Cevapsız 12 3.4 5 4.9 1 1.3 18 3.3 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 40’a göre, “programda inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla, ahlaki konular 

aynı ünite içerisinde karışık olarak mı, yoksa ayrı ayrı üniteler halinde mi düzenlenmelidir” 

sorusuna verilen cevapların yarından az fazlası (%52.5) aynı ünitede tüm konular karışık olarak 

yer almalıdır tercihini yaparken, %44. 0 oranında ise ayrı ünitelerde olmalıdır demişlerdir. 
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Bilindiği gibi, şu andaki yürürlükteki ders programında tüm konular karışık olarak yer 

almaktadır. Demek ki, mevcut durum çoğunluk tarafından beğenilmektedir denilebilir. 

Ankette, ahlaki konuların öğretiminde en çok kullanılması gereken ders araç ve 

gereçlerin hangileri olması gerektiği ile ilgili soru sorulmuştur. Cevaplar, Tablo: 41’de 

verilmiştir. 

TABLO: 41 

Ahlaki Konuların Öğretiminde İdealde En Çok Kullanılması Gereken  

Ders Araç Ve Gereçler Hangileri Olmalıdır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Kur’an-ı Kerim Meali 150 42.4 24 23.7 33 42.8 207 38.9 

Görüntülü (film, tepegöz vb.) 68 19.2 51 50.5 20 25.9 139 26.1 

Yardımcı kitap 98 27.7 9 8.9 17 22.0 124 23.3 

Dergi, gazete ve ansiklopedi 9 2.5 10 9.9 5 6.4 24 4.5 

Yazı tahtası 12 3.4 1 0.9 5 6.4 18 3.3 

Sesli araçlar 5 1.4 4 3.9 3 3.9 12 2.2 

Başka 1 0.9 3 2.9 3 3.9 7 1.3 

Tablo: 41’e göre, ankete katılanlar tarafından, ahlaki konuların öğretiminde %38.9 oranı 

ile en çok kullanılması gereken ders aracı olarak Kur’anı Kerim Meali önerilmektedir. Bunu 

%26.1 oranı ile, görüntülü araçlar, %23.3 ile, yardımcı kitaplar izlemiştir. Burada en dikkat 

çekici durum, yazı tahtasının kullanılması sadece %3.3 oranında tercih edilmektedir. Bu genel 

tercihlerle öğretmen ve müfettişlerin tercihleri arasında az da olsa farklılıklar vardır. Örneğin, 

idealde en çok kullanılması gereken ders aracı olarak, öğretmenler %42.4 oranı ile Kur’an-ı 

Kerim mealini tercih ederken, müfettişler %50.5 oranı ile görüntülü araçları önermektedirler. 

Sorudaki başka seçeneğine 3 öğretmen “hadis kitapları” yazmıştır. Elbette Kur’an-ı Kerim 

Mealinin derste kullanılması önemlidir, ancak görüntülü ders araçlarının da öğretimde büyük 

yararları vardır. Öğretmenlerin, görüntülü araçları üçüncü tercihe almaları, bu tür araçları iyi 

tanımamalarından ve kullanma alışkanlığının olmamasından kaynaklanmaktadır denilebilir.  
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Ankete katılanlara, öğretmenlerin şu anda en çok kullandıkları sorulmuştu önceki 

bölümde (Tablo: 30’da) verilen cevaplarla, idealde özlenen durumda, kullanılması gereken ders 

araç gereçleri ile karşılaştırma da yapılmıştır. Bulgular Tablo: 42’ de verilmiştir. 

TABLO:42 

Öğretmenlerin Şu Anda Kullandıkları İle İdealde Kullanmak İstedikleri  

Ders Araçları Arasındaki Fark 

 Şu Anda İdealde % 

CEVAPLAR f % f % % 

Kur’an-ı Kerim Meali 289 30.8 207 38.9 +8.1 

Görüntülü (film, tepegöz vb.) 35 3.7 139 26.1 +22.4 

Yardımcı kitap 290 32.2 124 23.3 -8.9 

Dergi, gazete ve ansiklopedi 112 11.9 24 4.5 -7.4 

Yazı tahtası 184 19.6 18 3.3 -16.3 

Sesli araçlar 18 1.9 12 2.2 +0.3 

Başka 8 0.8 7 1.3 -0.5 

Tablo: 42’ye göre, ankete katılanlar, öğretmenlerin şu anda kullandıkları ders araç 

gereçleri ile idealde (özlenen) kullanmaları gerekenler arasında oldukça anlamlı farklar 

bulunmaktadır. En önemli fark, görüntülü araçların kullanımındadır. Görüntülü araçların şu 

andaki kullanımı %3.7 oranında iken, idealde %26.1 oranında kullanılması istenmektedir. Arada, 

idealde kullanılmasının lehinde %22.4 fark bulunmaktadır. İkinci derecede farklı olan, idealde 

kullanılmasının lehinde %8.1 oranı ile Kur’an-ı Kerim Mealidir. Burada, üzerinde durulması 

gereken en önemli nokta, yazı tahtasının kullanımında görülmektedir. Öğretmenler, şu anda 

%19.6 oranında yazı tahtasını kullanırlarken, idealde kullanılması %3.3 oranında 

istenilmektedir. Buna göre, yazı tahtasının kullanılmasının aleyhinde %16.3 oranında bir fark 

bulunmaktadır. Demek ki, yazı tahtası kullanımı eğitimcilerimiz tarafından yararlı bir öğretim 

aracı olarak görülmemektedir. Bu duruma olumlu olarak bakmak istersek, öğretmenlerin yazı 

tahtası yerine diğer araçların kullanılmasının daha yararlı olduğunu kabul ettiklerini 

düşünebiliriz. Ancak, öğretmenlerin, yazı tahtasını az kullanmaları, diğer araçları çok 
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kullanmalarından değil, çoğu zaman hiç bir araç kullanmaksızın konferans ya da vaaz verir gibi 

ders anlatmalarından kaynaklanmış olabilir. 

Ankete katılanlara, derste ahlaki konuların nasıl değerlendirilmesi gerektiği de sorulmuş, 

verilen cevaplar Tablo: 43’de verilmiştir. 

TABLO: 43 

Ahlaki Konular Nasıl Değerlendirilmelidir? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Öğrencilerin ahlaki davranışlarına baka-
rak kanaat kullanarak 

140 39.6 36 35.6 42 54.5 218 41.0 

Ahlaki davranışlar notla değerlendiril-
memelidir 

82 23.3 45 44.5 22 28.5 149 28.0 

Sözlü notu ile 72 20.4 8 7.9 6 7.7 86 16.1 

Yazılı notu ile 46 13.0 4 3.9 3 3.9 53 9.9 

Dönem ödevleri verilmeli ve aldığı not 

ortalamaya katılmalı 
5 1.4 7 6.9 3 3.9 15 2.8 

Cevapsız 8 2.2 1 0.9 1 1.3 10 1.8 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 531 100 

Tablo: 43’e göre, ankete katılanların %41’i öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak 

öğretmenin kanaat kullanarak not vermesini istemektedir. Ancak bunu izleyen seçenek, %28 ile 

“ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemelidir” seçeneğidir. Sözlü notu ile diyenlerin oranı 

%16.1 iken, yazılı notu verilmesini isteyenler %9.9 oranındadır. Dönem ödevleri verilerek, 

öğrencinin aldığı notun ortalamaya katılmasını isteyenler ise %2.8 oranı kadar azdır. Cevaplar 

oldukça karışık şekilde dağılmıştır. 

Cevaplarda yer alan, öğrencinin ahlaki davranışına bakarak öğretmenin kanaat 

kullanması ile ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemeli diyenler acaba davranış kavramını 

nasıl algılamaktadırlar? Çünkü, davranış kelimesinin tanımı oldukça farklı şekilde 

tanımlanmaktadır. Giriş bölümünde açıklandığı gibi, günümüzde davranışçı eğitim anlayışının 
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etkisi ile, öğrencinin bir bilgiyi tekrar etmesi de bir davranış olarak yorumlanmaktadır. İmam-

Hatip Lisesi Öğretim Programları ve bir çok öğretim programı bu anlayışla hazırlanmıştır. Şayet 

davranış, bilginin söylenilmesini veya yazılmasını da içine alacak şekilde tanımlanırsa ahlaki 

davranışların notla değerlendirilmemesi görüşü, okulda öğretilen bilgilerin ölçülmemesi ve 

değerlendirilmemesi demek olacaktır. Şayet, davranışı bir eylem veya amel (burada ahlaki eylem 

veya amel) olarak tanımlarsak, bu tür ahlaki eylem veya amelleri nasıl ölçeceğiz sorusu 

karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, ankete katılanların bu cevaplarından net bir sonuç 

çıkarmak bizleri yanıltabilir. Bu konu, ayrıntılı olarak tartışılabilir ve yeni araştırmalara konu 

olabilir. 

Öğretmenlerden, sınavlarda ahlaki konularla ilgili nasıl soru sorulması gerektiği de 

sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 44 ’de verilmiştir. 

TABLO: 44 

Sınavlarda Ahlaki Konularla İlgili Nasıl Soru Sorulmalıdır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR f % f % f % f % 

Kısa cevaplı sorular 153 43.3 14 13.9 15 19.4 182 34.2 

Öğrencinin ahlaki davranışlarına baka-

rak kanaat kullanılmalı 
71 20.1 25 24.7 28 36.3 124 23.3 

Ahlaki konular notla 

değerlendirilmemelidir 
35 9.9 37 36.7 13 16.8 85 16.0 

Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışlarını 

yoklayıcı kompozisyon türü 
28 7.9 15 14.9 5 6.4 48 9.0 

Çok sorulu (test) 27 7.6 3 2.9 10 12.9 40 7.5 

Uzun cevaplı ahlaki bilgilerini yoklayıcı 

soru 
32 9.0 2 1.9 3 3.9 37 6.9 

Başka 3 0.8 1 0.9 1 1.3 5 0.9 

Cevapsız 4 1.1 4 3.9 2 2.6 10 1.8 

TOPLAM 353 100 101 100 77 100 531 100 

Tablo: 44’e göre, ankete katılanlar, en fazla (%34.2) kısa cevaplı soruları tercih 

etmişlerdir. Bunu, %23.3 oranı ile, öğrencinin ahlaki davranışlara  bakarak kanaat 

kullanılmalıdır cevabı ve %16’sı ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemelidir cevabı 
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izlemiştir. Uzun cevaplı sorular ile test türü sorular da fazla tercih edilmemiştir. Uzun cevaplı 

soruların tercih edilmemesinin en önemli sebebi, yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde 

getirdiği zorluklar olabilir. Test türü soruların hazırlanması, diğer sınav sorularına göre oldukça 

zordur. Buna, öğretmenlerin fazla alışkanlıklarının olmaması da eklenebilir. Ancak, öğrencilerin 

ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanma ve ahlaki davranışların notla değerlendirilmemesi 

ile ilgili bir önceki 43. Tablo ile ilgili yapılan yorum tekrarlanabilir. 

Öğretmenlerin şu anda ahlaki konularla ilgili değerlendirmeyi nasıl yaptıkları ile, idealde 

nasıl değerlendirmeleri ile (ankete katılanların tümünün) verdikleri cevapların karşılaştırılmaları 

da yapılmıştır. Veriler Tablo: 45’dedir. 

TABLO: 45 

Öğretmenlerin Şu Anda Kullandıkları Değerlendirme Yolları İle İdealde Olması Gereken 

Değerlendirme Şekillerinin Karşılaştırılması. 

CEVAPLAR                                             % Şimdi İdeal Fark 

Kısa cevaplı sorular 25.7 34.2 +8.5 

Öğrencinin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanılmalı 9.7 23.3 +13.6 

Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışlarını yoklayıcı kompozisyon 

türü 

6.4 9.0 -2.6 

Çok sorulu (test) 9.0 7.5 -1.5 

Uzun cevaplı ahlaki bilgilerini yoklayıcı soru 37.6 6.9 -30.7 

Başka 0.9 0.9 0 

Ahlaki konular notla değerlendirilmemelidir - 16.0  

Tablo: 45’e göre, öğretmenlerin şu anda kullandıkları değerlendirme yolları ile ankete 

katılanların tümünün idealde kullanılması tercih edilen değerlendirme yolları arasında en önemli 

fark %30.7 oranı ile “uzun cevaplı ahlaki bilgileri yoklayıcı sorular” arasında olmuştur. Yani 

öğretmenler şu anda, en çok klasik soru da denilen uzun cevaplı soruları kullanıyorlar, ancak 

idealde ise kullanılmaması isteniyor. Bunu, %13.6 oranı ile, “öğrencinin ahlaki davranışlarına 

bakarak kanaat kullanılmalı” cevabı ve %8.5 oranı ile de “kısa cevaplı soru” seçeneği izlemiştir. 

Çok sorulu test türü ve kompozisyon türü sorular hem şu anda pek kullanılmıyor, hem de 

kullanılması uygun görülmüyor. Bu sonuçların yorumu için Tablo: 43’de yapılan yorumlar 

geçerlidir denilebilir. 
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Ankete katılan öğretmen ve müfettişlere, “DKAB öğretmenleri öğrencilerin ahlaki 

davranışlar kazanması için "Okul Rehberlik Servisleri" ile ilişki içinde olmalı mıdır?” sorusu da 

sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 46’da verilmiştir. 

TABLO: 46 

DKAB Öğretmenleri Öğrencilerin Ahlaki Davranışlar Kazanması İçin  

"Okul Rehberlik Servisleri" İle İlişki İçinde Olmalı mıdır? 

 Öğretmen Müfettiş TOPLAM 

CEVAPLAR        f % f % f % 

Gerek yok 10 2.8 1 0.9 11 2.4 

Ara sıra 104 29.4 14 13.9 118 25.9 

Devamlı 227 64.3 83 82.1 310 68.2 

Cevapsız 12 3.4 3 2.9 15 3.3 

TOPLAM 353 100 101 100 454 100 

Tablo: 46’ya göre, öğretmen ve müfettişlerin çoğunluğu (%68.2) DKAB öğretmenleri 

öğrencilerin ahlaki davranışlar kazanması için "Okul Rehberlik Servisleri" ile devamlı ilişki 

içinde olması gerekir derken, %25.9’u da ara sıra demektedirler. Bu oldukça olumlu bir 

tutumdur. Ancak, bir önceki bölümde Tablo: 25’de öğretmenlerin ancak %25.5’i devamlı ilişki 

kurdukları ve %34.3’ünün ise hiç ilişki kurmadıklarını görmüştük. O halde, rehberlik servisleri 

ile ilişki kurmayanların çoğunluğu okullarda servisin olmamasından dolayı ilişki kuramıyorlar 

demektir denilebilir. Ancak bir kaç öğretmenin, bu sorunun kenarına “ rehberlik servisinde 

görevlilerin toplumun ahlaki değerlerine saygı göstermesi şartıyla” gibi ilaveler yaptıklarını da 

ilave etmek gerekmektedir.   

Ankete katılanlara, öğretmenlerin  idealde en çok kullanmaları gereken  öğretim yöntem 

ve teknikleri sorulmuştur. Verilen cevaplara göre oluşturulan Tablo: 47 ’de verilmiştir. 

TABLO: 47 
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Ahlaki Konuların Öğretiminde (İdealde) En Çok Hangi Öğretim Yöntem  

Ve Teknikleri Kullanılmalıdır? 

 Öğretmen Müfettiş Yönetici TOPLAM 

CEVAPLAR         %  %   f % 

Öğretmenin anlatımı (takrir) 191 54.1 12 11.8 31 40.2 124 23.3 

Örnek olay incelemesi 40 11.3 19 18.8 6 7.7 65 12.2 

Soru-cevap tekniği  40 11.3 6 5.9 13 16.8 59 11.1 

Tartışma teknikleri  17 4.8 29 28.7 11 14.2 57 10.7 

Öğrencinin anlatımı 19 5.3 4 3.9 5 6.4 28 5.2 

Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden 
yararlanma yaklaşımı 

15 4.2 3 2.9 2 2.6 20 3.7 

Konunun uzmanı kaynak bir kişinin 
sınıfa gelmesi 

5 1.4 9 8.9 - - 14 2.6 

Buldurma (Sokrates) yöntemi 9 2.5 4 3.9 - - 13 2.4 

Dramatizasyon (Rol oynama) 5 1.4 4 3.9 2 2.6 11 2.0 

Küme çalışması 4 1.1 3 2.9 2 2.6 9 1.6 

Gezi ve gözlem 2 0.5 1 0.9 1 1.3 4 0.7 

Başka 1 0.2 2 1.9 2 2.6 5 0.9 

Tablo: 47’ye göre, ankete katılanlar, idealde öğretmenlerin ahlaki konuların öğretiminde, 

en fazla (%23.3) öğretmenin anlatımı (takrir) yönteminin kullanılmasını önermektedirler. Bunu, 

%12.2 oranı ile, örnek olay incelemesi, %11.1 ile, soru-cevap tekniği ve %10.7 ile de tartışma 

teknikleri izlemektedir. Özellikle ahlaki konuların öğretiminde kullanılması uygun olan, 

öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımını tercih edenlerin oranı ancak %3.7, 

Buldurma (Sokrates) yöntemi %2.4 ve dramatizasyon (rol oynama) yöntemi %2.0 olmuştur. 

Gezi gözlem yönteminin zorluğu ve küme çalışmasının daha çok ilk sınıflarda kullanılması 

sebebiyle tercih edilmesini anlamak mümkündür. Örnek olay yönteminin ikinci olarak tercih 

edilmesi de olumlu bir tutumdur. Ancak, özellikle ahlak dersinde kullanılabilecek yöntemlerin 

yerine takrir yönteminin tercih edilmesi oldukça düşündürücüdür. Asıl düşündürücü olanı ise, 

takrir yöntemini idealde (özlenen) bir yöntem olarak gören öğretmenlerin oranı ise, ortalamadan 
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daha da yüksek olarak %54.1 oranında tercih edilmesidir. Soruda yer alan başka seçeneğine 2 

öğretmen “öğretmenin davranışlarıyla örnek olma” ve birisi de not tutturma yazmıştır.  

Tablo: 48’de öğretmenlerin şu anda birinci derecede kullandıkları yöntemlerle, ankete 

katılanların tümünün idealde kullanmasını istedikleri yöntemlerin karşılaştırılması yüzde olarak  

verilmiştir. 

TABLO: 48 

Öğretmenlerin Şu Anda Kullandıkları Yöntemlerle İdealde  

Kullanmayı İstedikleri Yöntemler Arasındaki Fark. 

CEVAPLAR                           % Şu anda İdealde Fark 

Öğretmenin anlatımı (takrir) 73.1 23.3 -49.8 

Soru-cevap tekniği  11.6 11.1 -0.5 

Öğrencinin anlatımı 5.9 5.2 -0.7 

Tartışma teknikleri  2.6 10.7 +4.8 

Örnek olay incelemesi 2.2 12.2 +10 

Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma 
yaklaşımı 

1.5 3.7 -2.2 

Buldurma (Sokrates) yöntemi 1.3 2.4 +1.1 

Dramatizasyon (Rol oynama) 0.6 2.0 +1.4 

Küme çalışması 0.2 1.6 +1.4 

Gezi ve gözlem 0.2 0.7 +0.5 

Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi - 2.6 +2.6 

Başka 0.2 0.9 +0.7 

Tablo:48’e göre, öğretmenlerin şu anda kullandıkları öğretim yöntemleri ile idealde 

kullanılması tercih edilen yöntemlerin arasındaki en yüksek fark, (%49.8) öğretmenin anlatımı 

(takrir) yönteminde olmuştur. Öğretmenler şu anda %73.1 oranında takrir yöntemini 

kullanırlarken idealde, ancak %23.3 oranında kullanılmasını önermektedirler. Yine 

öğretmenlerin şu anda %7.6 oranında kullandıkları tartışma tekniklerini idealde %10.7 oranında 
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kullanmak istemektedirler. Arada az da olsa  (%4.3) tartışma tekniklerinin kullanılması ideal 

bulunmaktadır. 

Tablo: 47 ve 48’e göre, öğretmenlerimiz takrirle ders anlatmayı sevmektedirler. Halbuki 

listede verilen diğer öğretim yöntemleri özellikle ahlak öğretiminde başarıyla kullanılabilir. O 

halde, araştırmanın denencelerinden “ öğretmenlerin, programdaki ahlaki konuların öğretilmesi 

için özel öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır” denencesi 

doğrulanmaktadır denilebilir. 

Ankete katılan öğretmenlere hizmet içi eğitim ihtiyacı hissedip hissetmedikleri de 

sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo: 49’da verilmiştir. 

TABLO:49 

Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Hissediyor musunuz? 

 Öğretmen 

CEVAPLAR        f % 

Hayır ihtiyaç hissetmiyorum 164 46.4 

Sadece dinin inanç, ibadet ve muamelatıyla ilgili konularında 

ihtiyacım var 
48 13.6 

Sadece ahlaki konularda ihtiyacım var 29 8.2 

Hizmeti içi eğitimde bir şey öğrenildiğine inanmıyorum 68 19.2 

Tüm konularda ihtiyacım var 17 4.8 

Cevapsız 27 7.6 

TOPLAM 353 100 

Tablo: 49’a göre, DKAB öğretmenlerinin %46.4’ü hizmet içi ihtiyacı hissetmediğini 

belirtmişlerdir. Hizmet içi eğitimde bir şey öğretilmediğine inananların oranı %19.2’dir. Sadece 

dinin inanç, ibadet ve muamelatıyla ilgili konularında ihtiyacım var diyenler, %13.6, Sadece 

ahlaki konularda ihtiyacım var diyenler, 8.2 iken, tüm konularda ihtiyacım var diyenlerin 4.8 

oranındadır. Buna göre, öğretmenler kendilerinin hizmet içi eğitime ihtiyacı olmadığını 

düşünmektedirler. 
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Ankete katılan öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılma ihtiyacı hissedip hissetmemeyle 

ilgili görüşleriyle, daha önce hizmet içi eğitime katılmaları arasındaki ilişkinin nasıl olduğu 

Tablo: 50’de verilmiştir. 

TABLO:50 

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Katılma İhtiyacı Hissedip Hissetmeme İlgili Görüşleriyle, 

Daha Önce Hizmet İçi Eğitime Katılmaları Arasındaki İlişki 

DAHA 

ÖNCE 

KATILDI 

İhtiyaç 

hisset-

miyor 

İnanç, 

ibadet, 

muame-

latla ilgili 

konularda 

Ahlaki 

konularda 

istiyor 

Bir şey 

öğrenil-

diğine 

inanmıyor 

Tüm 

konularda 

istiyor 

Cevapsız Toplam 

Katılmadı 106 27 21 51 11 20 236 

% 30.03 7.65 5.95 14.45 3.12 5.67 66.86 

1 defa 37 5 4 5 4 4 59 

% 10.48 1.42 1.13 1.42 1.13 1.13 16.71 

2 defa 12 3 1 5 2 1 24 

% 3.40 0.85 0.28 1.42 0.57 0.28 6.80 

3-4 defa 3 6 0 2 0 1 12 

% 0.85 1.70 - 0.57 - 0.28 3.40 

İHL dersleri 5 5 3 5 0 1 19 

% 1.42 1.42 0.85 1.42 - 0.28 5.38 

Cevapsız 1 2 0 0 0 0 3 

% 0.28 0.57 - - - - 0.85 

Toplam 164 48 29 68 17 27 353 

% 46.46 13.60 8.22 19.26 4.82 7.65 100 

Tablo: 50’ye göre, hizmet içi eğitim çalışmasına hiç katılmayan %66.8 oranındaki 

öğretmenlerin, %30’u aynı zamanda böyle bir ihtiyaç da duymuyor ve %14.4’ü bu kursların 

yararlı olduğuna inanmıyor. Hizmet içi çalışmasına katılan öğretmenler, katılma sayılarının 

artışına paralel olarak hizmet içi eğitim ihtiyacı duyma oranları da azalmaktadır. Yani 

katılanların tekrar  ihtiyaç hissetmeleri azalıyor.  Ancak, daha önce katılanlar, hiç katılmayanlara 
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oranla hizmet içi eğitim çalışmalarında hiç bir şey öğrenilmediği fikrine katılmıyorlar. Yani, 

katılanlara göre, hizmet içi eğitim yararlıdır. 

Tablo: 49 ve %50’ye göre, öğretmenlerin (%46.4 ) yarısına yakını hizmet içi eğitime 

ihtiyacını hissetmiyor ve bunların % 14.4’ü hizmet içi eğitimde bir şey öğretilmediğini söylüyor. 

Bu, %14.4’ü ihtiyaç hisseden %45.8’le toplarsak, %60.2 yapmaktadır. Buna göre, 

öğretmenlerimizin % 60.2 gibi bir çoğunluğu hizmet içi eğitim ihtiyacı hissetmektedir 

denilebilir. Buna göre, araştırmanın denencelerinden “öğretmenlerin, programdaki ahlaki 

konuların öğretilmesi için özel öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır” 

denencesi doğrulanmaktadır denilebilir. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

SONUÇLAR 

İstenen insan tipini yetiştirmek, yani eğitmek, çağlar boyunca en önemli sorunlardan 

birisi olmuştur. Günümüzde bu sorun, gittikçe karmaşık duruma gelmekte ve etkisini daha da 

yoğun bir şekilde duyurmaktadır. Bunun sonucu olarak eğitim, çok değişkenli deneysel bir bilim 

olarak ele alınmaktadır.  

Artık, yeni yetişen çocuk ve gençlerin en önemli eğitim kurumları okullardır. Çocuklar 

gittikçe çok küçük yaşlarda okula başlamakta ve uzun süre öğrenimine devam etmektedir. 

Neredeyse, yeni yetişen nesle, anne babadan çok okul ve çevre etkili olmaktadır. Örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarının başarılı olmaları iyi bir eğitim programına sahip olmaları ve 

uyguladıkları programları sürekli gözden geçirerek belirlenen eksik ve aksaklıkları 

düzeltmelerine bağlıdır. Bu da, program geliştirme çalışmaları ile mümkündür. Halbuki 

ülkemizde hazırlanan eğitim programlarının genellikle hiç bir değişikliğe uğratılmadan yıllarca 

uygulandığını görüyoruz. Halbuki program geliştirme alanında yapılan çalışmalar öğretmenlere 

rehberlik yapma açısından oldukça yeterli bir seviyeye gelmiştir.  Bunun sonucu olarak bir çok 

ders programı yeni anlayışa göre düzenlenmiştir. Ancak, mevcut DKAB ders programı Millî 

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı'nın program modeline uygun olarak hazırlanmış değildir. 

“İlköğretiminin  İkinci Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki 

Ahlaki Amaç Ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi” konulu bu 

araştırma, temel olarak anket tekniğine dayalı  bilgilere dayanmıştır. Bunun yanında, ilgili 

kaynaklardan elde edilen verilere de yer verilmiştir. 

Araştırmanın, evrenini Türkiye’deki tüm ilköğretim okullarının ikinci kademesinde 

DKAB dersi veren öğretmenler, illerde görev yapan ilköğretim müfettişleri ve ilköğretimin 

ikinci kademesinde (anketin yapıldığı 1997 yılındaki adıyla ortaokulda) görev yapan okul 

müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, random (tesadüf) yoluyla seçilen 
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Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki ilköğretimin ikinci kademesinde görevli 353 DKAB 

öğretmeni, 77 okul müdürü ve 101 DKAB branş müfettişi oluşturmaktadır. 

Araştırmada, öğretmen, ilköğretim müfettişi ve okul müdürlerinden elde edilen bilgiler 

ve literatür araştırması ışığında şu sonuçlara varılmıştır. 

1. Ankete katılanların yarıdan fazlası, DKAB dersinin tüm okullar için belirlenen genel 

amacının  (%58) ve ortaokullardaki özel amaçlarının (%61) kısmen gerçekleştiği görüşündedir. 

2. Dersin amaçlarına tamamen ulaşılamamasının sebepleri şöyle sıralanmıştır. 

A. Haftalık ders saatinin az oluşu %19.3. 

B. Programda konuların iyi belirlenmemesi; % 14.3, 

C. DKAB ders programının diğer ders programları ile desteklenmemesi;  % 11.2, 

D. Öğrencilerin ilgisizliği;   % 10.5, 

E. Ders programında amaçların iyi belirlenmemesi; %  9.6, 

F. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması;  % 9.6, 

G. Araç-gereç eksikliği; % 7.3, 

H. Öğretmenin (bilgi ve yetenek bakımından) yetersizliği; % 7.0, 

I. Başka sebepler; % 6.7, 

J. Öğretmenin okuttuğu haftalık ders saatinin fazla oluşu; % 2.0, 

K. Yöneticilerin ilgisizliği; % 1.9. 

3. Ankete katılanların çoğunluğu (% 79.9), bugünkü DKAB ders programındaki 

amaçların ifade ediliş bakımından, çok genel ve kapsamlı olup öğrenci davranışına 

dönüştürülmesinin oldukça zor veya kısmen açık olduğu görüşündedirler.  
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4. Ankete katılanların yarısı (%52.3) programda yeteri kadar ahlaki amacın ve çoğunluğu 

(%80.8) yeteri kadar ahlaki konunun yer aldığını söylemişlerdir. 

5. Ankete katılanların yarıdan fazlası (%56’4), programda ahlaki konuların sınıflara göre 

dengeli ve düzenli dağıtıldığını kabul etmektedir. 

6. Ankete katılanların çoğunluğu (%84.77) programdaki ahlaki amaçlarla, dersin 

muhtevası (konular) arasında uyum olduğu görüşündedir. 

7. Ankete katılanların üçte biri (%34.2), öğrencilerin DKAB dersindeki tüm konulara 

aynı derecede ilgili, üçte biri (%35.5) dersteki inanç, ibadet ve muamelat konularına daha çok 

ilgi göstermekte ve, %20.5 oranında ise, öğrencilerin dersin tüm konularına karşı ilgilerinin az 

olduğunu kabul etmektedir.  

8. Ankete katılanların çoğunluğu (%64.7), programdaki ahlaki konuların, öğrencilerin 

ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olduğunu kabul etmektedirler. 

9. Araştırmanın temel denencelerinden birisi olan “DKAB öğretmenleri derste dinin, 

inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularına ağırlık vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." 

görüşü, öğretmenler tarafından %66 oranında kabul edilmezken, müfettişlerin yarısından fazlası 

(%58.4) bunun doğru olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak, bu fikrin tamamen ve ya kısmen doğru 

olduğunu söyleyenlerin toplamı %43.8 oranındadır. Bu sebeple, bu denencenin kısmen de olsa 

doğrulandığı söylenebilir. 

10. DKAB öğretmenlerinin, inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, 

ahlaki konuları ihmal etmesinin sebepleri, şöyle sıralanmıştır: 

1. Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliği  % 18.2 

2. Zaman yetersizliği  % 11.4 

3. Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için % 6.4, 

4. Ahlaki konular dini konulara göre daha az önemlidir  % 2.2. 

5. Başka sebepler %2.8. 
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11. Öğretmenlerin çoğunluğu (%67.1), programdaki ahlaki konuların öğretiminde 

kendilerini yeterli görüyorlar. 

12. Öğretmenlerin yarısından fazlası (%54.3) üniversitede aldığı eğitimin, programdaki 

ahlaki konuları öğretmede yeterli olduğunu söylerken, kalan %45’i, kısmen ya da tamamen 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

13. Öğretmenlerin yarısı (%52.4) ahlaki konuların öğretiminde bazen hazırlanma ihtiyacı 

duymaktadır. 

14. Öğretmenlerin, yaklaşık üçte biri, öğrencilerin ahlaki davranışları kazanmasında okul 

rehberlik servisi ile ilişki kurarken, üçte biri çok nadir, dörtte biri de devamlı ilişki kurmaktadır. 

Ancak ilişki kurmamalarının en önemli sebebi okullarda rehberlik servisinin olmamasıdır. 

15. DKAB öğretmenleri, 1. 2. 3. derecede, %85.1 oranı ile, en çok takrir yöntemi ile ders 

işliyorlar. Yani, ders işlemiyorlar sadece kendileri anlatıyorlar. Bunu, %71.6 ile soru cevap 

tekniği, %44.1 ile öğrencinin anlatımı, %27.1 ile tartışma teknikleri, %22.1 ile örnek olay 

inceleme yöntemi ve %16.3 ile öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı 

izlemektedir. Derste en az kullanılan yöntemlere gelince, %0.7 oranı ile, konunun uzmanı 

kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi ve %1.1 ile gezi ve gözlem yöntemi gelmektedir. Bunları, %2 

oranı ile küme çalışması, % 3.6 ile drama (rol oynama) yöntemi ve %6.7 ile buldurma (Sokrates) 

yöntemi izlemektedir. Buna, göre, araştırmanın denencelerinden birisi olan, “DKAB dersi 

öğretmenlerinin, programdaki ahlaki konuların öğretilmesi için özel öğretim yöntem ve 

teknikleri  ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır”ı doğrulanmaktadır. 

16. Öğretmenlerin çoğunluğu (%67.2) DKAB ders kitaplarında, ahlaki konuların ele 

alınışının, öğrencilerin ihtiyaçlarına kısmen cevap verebilecek şekilde olduğu görüşündedir. 

17. Öğretmenler, ders kitaplarının dışında, yardımcı ders aracı olarak,  en çok  %32.2 

oranı ile yardımcı kitapları ve %30.8 oranı ile Kur’an-ı Kerim mealini, %19.6 oranı ile yazı 

tahtasını, %11.9 ile gazete, dergi ansiklopediyi kullanmaktadır. En az kullanılan ders aracı ise, 

%1.9 oranı ile sesli araçlar ve %3.7 ile de görüntülü (film, tepegöz vb.) araçlarıdır. Öğretmenlerin 

çoğunluğu (%58.5), bu araç gereçleri de çok sık olarak kullanmamaktadır. 
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18. Öğretmenler, derste yardımcı araç gereçleri kullanmamalarının en önemli sebebi 

olarak, %49.8 oranı ile ders saatinin yetersizliğini görmektedirler. Öğretmenlerin ders araç 

gereçlerini az kullanmaları, araştırmanın “programdaki ahlaki konuların öğretiminde ders araç 

gereçleri öğretmenler tarafından yeterince kullanılmamaktadır” şeklinde ifade edilen 

denencesini doğrulamaktadır. 

19. Öğretmenlerin çoğunluğu (%68.8), dersteki inanç, ibadet, muamelat ve ahlaki 

konuları aynı şekilde değerlendirdiklerini söylemişlerdir. Bu durum, araştırmanın 

denencelerinden olan, “programdaki ahlaki konuların öğretilmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik, özel öğretim ve değerlendirme yöntem ve teknikleri geliştirilememiştir” denencelerini 

doğrulamaktadır. 

20. Öğretmenler, sınavlarda en çok (% 64.8), kısa cevaplı soruları tercih etmektedirler. 

21. Ankete katılanların çoğunluğu (% 74.8), DKAB ders programında, konuların ağırlıklı 

olarak “İslâm dininin temeli ve uygulamaları” ile ilgili olmasını istemektedir. Bunu, “Millî birlik 

ve bütünlüğümüzde İslâm dininin yerini kavratıcı konular” ve “toplumsal ve sosyal konular”  

izlemektedir.  

22. Ankete katılanların yarısına (%52) göre, programda inanç, ibadet ve muamelatla ilgili 

konularla, ahlaki konular aynı ünite içerisinde karışık olarak verilmeli iken, %44 oranında ise 

ayrı ünitelerde olmalıdır. 

23. Ankete katılanlar tarafından, ahlaki konuların öğretiminde %38.9 oranı ile en çok 

kullanılması gereken ders aracı olarak Kur’anı-ı Kerim Meali önerilmektedir. Bunu, görüntülü 

araçlar (%26.1), yardımcı kitaplar (%23.3)  ve yazı tahtasının (%3.3) kullanılması izlemiştir.  

24. Ankete katılanların %41’i öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak öğretmenin 

kanaat kullanarak not vermesini istemektedir. Ancak,, %28 oranında, “ahlaki davranışlar notla 

değerlendirilmemelidir” seçeneğidir. Sözlü notu ile diyenlerin oranı %16.1 iken, yazılı notu 

verilmesini isteyenler %9.9 oranındadır. 

25. Ankete katılanlar, ahlaki konuların değerlendirilmesinde, sınavda en fazla (%34.2) 

kısa cevaplı soruları tercih etmişlerdir. 
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26. Öğretmen ve müfettişlerin çoğunluğu (%68.2) DKAB öğretmenleri öğrencilerin 

ahlaki davranışlar kazanması için "Okul Rehberlik Servisleri" ile devamlı ilişki içinde olması 

gerekir derken, %25.9’u da ara sıra demektedirler. 

27. Ankete katılanlar, idealde öğretmenlerin ahlaki konuların öğretiminde, en fazla 

(%23.3) öğretmenin anlatımı (takrir) yönteminin kullanılmasını önermektedirler. Bunu, %12.2 

oranı ile, örnek olay incelemesi, %11.1 ile, soru-cevap tekniği ve %10.7 ile de tartışma teknikleri 

izlemektedir. 

28. Öğretmenlerin şu anda kullandıkları öğretim yöntemleri ile idealde kullanılması 

tercih edilen yöntemleri arasında benzerlik vardır. Öğretmenlerimiz takrirle ders anlatmayı 

sevmektedirler. Ahlak öğretiminde başarıyla kullanılabilecek bir çok öğretim yöntemi olduğu 

göz önüne alınırsa, araştırmanın denencelerinden “öğretmenlerin, programdaki ahlaki konuların 

öğretilmesi için özel öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır” denencesi 

doğrulanmaktadır denilebilir. 

29. Öğretmenlerin (%46.4 ) yarısına yakını hizmet içi eğitime ihtiyacını hissetmiyor ve 

bunların %14.4’ü hizmet içi eğitimde bir şey öğretilmediğini söylüyor. Buna göre, araştırmanın 

denencelerinden “öğretmenlerin, programdaki ahlaki konuların öğretilmesi için özel öğretim 

yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır” denencesi doğrulanmaktadır denilebilir. 

ÖNERİLER 

Bu araştırmada ulaşılan sonuçlara dayanılarak, ilköğretimin ikinci kademesi DKAB ders 

programındaki ahlaki amaç ve konuların geliştirilmesine yönelik geliştirilen öneriler şunlardır: 

1. Bu araştırmanın benzerleri, daha geniş kapsamlı olarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, 

daha çok kişinin katıldığı anketler yapılmalı ve yine aynı konuda öğrencilerin, velilerin, eğitim 

uzmanlarının ve konuyla ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmalıdır. 

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programları, çağdaş program geliştirme anlayışına 

göre yeniden geliştirilmelidir. Bu amaçla, Millî  Eğitim Bakanlığı içinde, uygulayıcı 

öğretmenler, İlâhiyatçı bilim adamları, din eğitimi bilimi uzmanları, eğitim psikologları, 

program geliştirme uzmanları ile öğrenci ve veli temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon 
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kurulmalı ve DKAB öğretim programı yeniden geliştirilmelidir. Bu çerçevede, programda, 

dersin amaçları, davranışları, işlenişi ve değerlendirme bölümleri yer almalıdır. Geliştirilecek 

programda, amaçlar açık-seçik belirlenmeli ve amaçlar öğrenci davranışına dönüştürülebilecek 

şekilde olmalıdır. Programda, öğretmenlere rehberlik edecek şekilde, öğretim yöntemleri ve araç 

gereçleri hakkında bilgi veren dersin işlenişi bölümü bulunmalıdır. Aynı şekilde, her konunun 

davranışlarını (bilgi, tutum, beceri vb.) yoklayacak değerlendirme sorularına yer verilmelidir.  

3. Mevcut DKAB ders programındaki konular gözden geçirilmelidir. Bu çerçevede, dinin 

inanç, ibadet, muamelat ve ahlakla ilgili konuları, öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yeniden 

düzenlenmelidir. Yeni programda, tüm ilgililerin görüşleri doğrultusunda fazlalıklar ve tekrarlar 

çıkarılmalı, yetersiz ve eksik konular ilave edilmelidir. 

4. Mevcut DKAB ders kitapları, yeniden ele alınmalıdır. Bu çerçevede, M.E.B.’nın kendi 

kitapları yenilenmeli ve özel sektöre, biraz daha esnek davranılarak, yarışma havası içinde özgün 

ders kitapları hazırlama imkanı verilmelidir. 

5. Ders kitaplarının yanında, yönetmelikte olmasına rağmen, uygulamaya geçirilemeyen 

öğretmen kitabı konusunun üzerinde titizlikle durulmalıdır. Bu konuda, din eğitimi bilimcileri 

de çalışmalar yapmalıdırlar. 

6. Ahlaki konuların öğretimi ile ilgili, özel öğretim yöntem ve teknikleri geliştirilmelidir. 

Bu çerçevede, çocukların gelişim basamaklarına göre, şu anda ülkemizde bilinen genel öğretim 

yöntem ve tekniklerinin ahlaki konuların öğretiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili örneklerin 

yer aldığı çalışmalar yapılmalıdır. Aynı şekilde, ülkemizde fazla tanınmayan, ancak başka 

ülkelerde ahlak öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri alanında araştırmalar 

yapılmalıdır. Ahlak özel öğretim yöntemleri konusunda eşsiz bir tarihi birikime sahip, İslâm 

dünyasındaki çalışmalar ortaya çıkarılmalıdır. Bütün bu çalışmalar sonunda, okullarımızda tüm 

eğitimcilerimizin uygulayabilecekleri ahlak özel öğretim yöntemleri ile ilgili özgün çalışmalar 

ortaya konulmalıdır. Bunlar yapılırken, önce genel olarak, ahlaki konuların öğretiminde 

kullanılabilecek yöntem ve teknikler üzerinde çalışılmalı, daha sonra, her bir konu için ayrı özel 

öğretim yöntemleri üzerinde durulmalıdır. (Örneğin, doğru sözlü olma, insanları kıskanmama, 

dedikodu yapmama vb. ahlaki davranışların öğrencilere nasıl kazandırılacağı konuları ortaya 

konulabilir.) 
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7. Ahlaki konuların öğretiminde kullanılabilecek ders araç ve gereçleri konusunda 

kuramsal çalışmalar yapılmalı ve bunlar ışığında araç gereçler üretilmelidir. Bu çerçevede, bir 

önceki maddede, öğretim yöntemleri ile ilgili önerilen tüm çalışmalar, ders araç ve gereçleri için 

de yapılmalıdır. 

8. Haftalık ders saatinin azlığından şikayetleri önlemek amacıyla, isteyen öğrenciler için 

zorunlu dersin yanında seçmeli din ve ahlak dersi konulmalıdır. 

9. DKAB öğretmenlerinin, gerek hizmet öncesi, gerekse hizmet içi eğitim çerçevesinde 

ahlaki konuların öğretiminde kullanabilecekleri, öğretim yöntemleri, araç ve gereçleri 

konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede, DKAB öğretmenlerinin yetiştiği 

İlâhiyat Fakültelerinde bu konular üzerinde özenle durulmalıdır. Hizmet içi eğitim 

programlarında, ahlaki  konuların öğretimi de yer almalıdır.  

10. Din ve ahlak öğretimi ile ilgili yeni ve özgün çalışmaların öğretmenlerimize 

ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

11. Ahlaki davranışların öğretilmesinin sadece DKAB dersi ve öğretmenin görevi 

olmadığı, bu görevin tüm okul görevlilerinin ortak görevi olduğu düşüncesi benimsenmeli ve 

buna göre tedbirler alınmalıdır. 
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EKLER 

EK: 1 

 

İlköğretim 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ders Programı Örneği 

  EĞİTİM DURUMLARI 
 

HEDEF VE 

DAVRANIŞLAR İÇERİK 

Kaynak, 
Araç, 

Gereçler 

Yöntem  
ve  

Teknikler 
İŞLENİŞ 

DEĞERLEN-

DİRME 

HEDEF: Topluma kar-
şı ahlaki görevlerimizi 
yerine getirmemizin se-
bep ve sonuçlarını açık-
layabilme. 

DAVRANIŞLAR: 

1. Topluma karşı ahlaki 
görevlerimizi yerine ge-
tirmemizin sebeplerini  
söyleme/yazma. 

2. Topluma karşı ahlaki 
görevlerimizi yerine ge-
tirmemizin sonuçlarını 
söyleme/yazma. 

3. Verilen bir dizi cüm-
le içinden topluma kar-şı 
ahlaki görevlerimizi 
yerine getirmemizin 
olumlu sonuçlarını se-
çip işaretleme. 

4. Verilen bir dizi cüm-
le içinden topluma karşı 
ahlaki görevlerimizi 
yerine getirmemizin 
olumsuz sonuçlarını se-
çip işaretleme. 

5. Topluma karşı ahlaki 
görevlerimizi yerine ge-
tirmemizin olumlu so-
nuçlarına örnekler ver-
me. 

6. Topluma karşı ahlaki 
görevlerimizi yerine ge-
tirmemizin olumsuz so-
nuçlarına örnek verme. 

- Topluma 
karşı ahla-
kî görevle-
rimizi yeri-
ne getirme-
mizin se-
bepleri. 

 -Topluma 
karşı ahlaki 
görevleri-
mizi yerine 
getirmemi-
zin sonuç-
ları. 

 

-Ders ki-
tabı 

-Yazı 
tahtası 

-Film 

-Örnek 
olay ince-
leme yön-
temi 

-Takrir 

-Buldurma 

yöntemi 

-Soru-ce-
vap tek-
niği 

- Önceki derste işlenilen, 
topluma karşı ahlaki gö-
revlerimizin neler olduğu 
başlıklar halinde hatırlatıla-
rak konuya dikkat çekilir. 

- Topluma karşı ahlaki gö-
revlerimizden olan kamu 
mallarını koruma (ya da 
başka birisi) ile ilgili, so-
nuçları olumlu bir örnek olay 
anlatılır (ya da film 
seyrettirilir). 

- Soru cevap tekniği ile örnek 
olayda geçen  durumun 
olumlu sonuçları öğrencilere 
buldurulur. 

-Bulunan sonuçlar maddeler 
halinde yazı tahtasına yazılır. 

-Aynı şekilde topluma karşı 
ahlaki görevlerimizi yerine 
getirmemizin olumsuz so-
nuçları da tahtaya yazılır. 

-Soru-cevap tekniği ile top-
luma karşı ahlaki görevle-
rimizin sebepleri ortaya ko-
nulur ve maddeler halinde 
tahtaya yazılır. 

-Öğrencilerin soruları ce-
vaplandırılır. 

-Konu özetlenir. 

-Soru cevap (ya da kısa bir 
test) ile konunun ne kadar 
öğrenildiği kontrol edilir. 

-Eksikler tamamlanır, doğru 
cevaplar pekiştirilir, yanlışlar 
düzeltilir. 

1.Topluma karşı 
ahlaki görev-
lerimizi yerine 
getirmemizin 
olumsuz sonuç-
ları nelerdir? 

2. Topluma 
karşı görevleri-
mizi yerine ge-
tirmemiz niçin 
gereklidir. 

3. Aşağıdaki 
hikayede geçen 
olayı  topluma 
karşı ahlaki gö-
revlerimiz açı-
sından değer-
lendiriniz. 

4. Aşağıdakiler-
den hangisi  
topluma karşı 
ahlaki görev-
lerimizi yerine 
getirmemizin 
olumlu sonuçla-
rından birisi 
değildir? 

a. Toplumda 
düzen olur. 

b. Herkes birbi-
rine saygılı olur. 

c. Toplumda suç 
oranı azalır. 

d. Herkes ver-
gisini verir. 
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EK: 2 

İlköğretim 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Program Örneği 

AMAÇ: İslâm’da doğruluk bilgisi 

DAVRANIŞLAR: 

1. Doğruluğun anlamını söyleme/yazma. 

2. Doğrulukla ilgili ayetler söyleme/yazma. 

3. Doğrulukla ilgili hadisler söyleme/yazma. 

AMAÇ: Doğruluğun önemini kavrayabilme. 

DAVRANIŞLAR:  

1. Doğru insanın özelliklerini söyleme/yazma. 

2. Doğruluğun birey ve toplum açısından yararlarını söyleme/yazma. 

3. Doğru olmanın, niçin dinin ve hayatın temeli olduğunu açıklama. 

4. Doğru olmayan insanın, topluma vereceği zararları açıklama. 

5. Doğru olmayan insanın vereceği zararlara kendi yaşadığı ortamdan örnekler verme. 

AMAÇ: Doğruluğun önemini takdir etme. 

DAVRANIŞLAR: 

1. Yeri ve zamanı geldiğinde, çekinmeden doğruluğu savunan konuşmalar yapma. 

2. Okul gazetesinde, doğrulukla ilgili yazılar yazma. 

3. Kendisine, ne sorulsa yalan söylememe. 

4. Onurunu geçici çıkarlara değişmeme. 

5. Olaylar karşısında doğru tanıklık yapma. 

6. Arkadaşlarını aldatmama. 

7. Verdiği sözleri yerine getirme. 

8. Sınavlarda kopya çekmeme. 
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KONULAR: 

A. İSLÂM’DA DOĞRULUK 

1. Doğruluğun anlamı. 

2. Doğrulukla ilgi ayetler. 

3. Doğrulukla ilgili hadisler. 

4. Doğru insanın özellikleri. 

5. Doğruluğun birey ve topluma getirdiği yararlar. 

6. Doğruluğun birey ve topluma verdiği zararlar. 

7. Doğruluğun önemi. 

YÖNTEMLER: 

1. Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

2. Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

3. Soru-cevap tekniği. 

4. Takrir yöntemi. 

5. Örnek olay inceleme yöntemi. 

6. Dramatizasyon (rol oynama) yöntemi.  

KAYNAK, ARAÇ VE GEREÇLER: 

1. Ders kitabı. 

2. Kur’an Meali. 

3. Ahlak Hadisleri (Edebu l-Mufred) Buhari. 

4. Dinî Hikayeler. 

5. Tepegöz. 
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İŞLENİŞ: 

- Dinî hikayelerden, “bir çocuğun, eşkıyaların kervanı bastığı sırada, kendisine yanında 

ne olduğu sorulduğu zaman, doğru söylediği” kıssa anlatılır. Öğretmen tarafından, burada 

çocuğun doğru mu ya da yanlış mı yaptığı sorulur. Niçin doğru diye öğrencilerin konuşması 

sağlanır. Sonuçlar tahtaya yazılır. 

- Doğruluğun tanımı yapılır. Konuyla ilgili ayet ve hadislerden seçilen bir kaç tanesi 

okunur ve tahtaya yazılır (ya da tepegözle yansıtılır).  

- Doğru insanın özellikleri nelerdir? Soru cevap tekniği ile buldurulmaya çalışılır. 

Bulunan özellikler, tahtaya yazılır. Öğrencilerin bulamadıkları özellikler öğretmen  tarafından 

tamamlanır. 

- İçinde yalan söyleyen bir öğrencinin rol aldığı bir olay, öğrenciler tarafından 

oyunlaştırılır (dramatize edilir). Öğretmen, yalan söyleyen kişinin neler hissetmiş olabileceğini 

sorar. Bu cevaplardan, doğruluğun bireye getirdiği yararları ve tersinin zararları ortaya konulur. 

Aynı şekilde, doğruluğun toplam açısından getirdiği sonuçlar ortaya çıkarılır. 

- Öğrencilerin doğrulukla ilgili yaşadıkları tecrübeleri anlatmaları istenir. 

- Doğruluğun önemi nereden geliyor, sorusu cevaplandırılır. 

- Konu özetlenir. 

- Eksikler tamamlanır, doğru cevaplar pekiştirilir, yanlışlar düzeltilir. 

DEĞERLENDİRME: 

1. Doğruluk niçin önemlidir? 

2. Doğrulukla ilgili bir ayet, bir hadis yazınız. 

3. Doğruluğun yararı ile ilgili bir olay anlatıp, sonuçlarını maddeler halinde yazınız.  

4. Doğru olmayan bir insanın duygularını açıklayınız. 

5. Hiç kimsenin doğru olmadığı bir toplumda insan ilişkileri nasıl olur? Açıklayınız. 
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EK:3 

M.E.B. EARGED PROGRAM MODELİ 
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EK:4 

M.E.B. EARGED PROGRAM DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 
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EK: 5 

 

ÖĞRETMENLERE UYGULANAN ANKET ÖRNEĞİ 

Değerli Öğretmen Arkadaşım, 

Bu anket, ortaokullarımızda (ilköğretimin 2. kademesinde) okutulan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi öğretim programında bulunan ahlaki amaç, ve ahlakla ilgili 

konuların öğretiminin mevcut durumunu tespit ve geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde 

bulunabilmeye imkan verecek gerekli verileri toplamak amacı ile hazırlanmıştır.  Vereceğiniz 

cevaplar, bilimsel amaçlarla ve gruplandırılarak değerlendirilecek, hiçbir şahıs ya da makama 

açık tutulmayacaktır. Bu nedenle anketi dolduranın isminin belirtilmesine gerek yoktur. 

Anket 3 bölümden oluşmaktadır.  

I. bölüm, DKAB öğretmenlerinin genel durumlarını belirlemeyi amaçlayan sorulardan 

meydana gelmiştir. 

II. bölümdeki sorular, DKAB eğitim ve öğretiminin bugünkü durumu ile ilgilidir.  

III. bölümdeki sorular da ideal durum ile ilgilidir. Burada, aslında istediğiniz ancak, şu 

anda çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğiniz, özlenen uygulamaları belirteceksiniz.  

Sizlerin vereceğiniz cevaplar sayesinde varılacak sonuçlar, ülkemizdeki DKAB eğitim 

ve öğretiminin gelişmesini etkileyeceğinden, bu durumu göz önünde bulundurarak, sizce en 

gerçek cevapları yazmanız rica olunur. Bu konuda kaynak kişiler ancak sizler olabilirsiniz. Bu 

nedenle, gerçekleri ne derece doğru yansıtabilirsek, o kadar yararlı olabileceğimizi belirtmek 

istiyorum. 

Son olarak ankete vereceğiniz cevaplarda sadece ortaokul (ilkokul ve lise hariç) 

programlarının ahlaki (dinin inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konuları değil) amaç ve 

konularını dikkate almanızı hatırlatıyor, teşekkür ediyorum. 

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

 Sivas C.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
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I ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1. Çalışmakta olduğunuz okul   (İl trafik kodu...................................) 

  (  ) a.  Lise ve orta ok. (  ) b.  Orta ok.  (  ) c.  İlköğretim okulu 

2. Cinsiyetiniz. 

 (  ) a.  Kadın (  ) b.  Erkek 

3. Mezun olduğunuz yüksek öğretim kurumu. 

 (Lütfen 

yazınız)............................................................................................................................... 

4. Meslekteki kıdeminiz. 

 (  ) a.  1-5 yıl   (  ) b.  5-10 yıl     (  ) c.  11-20 yıl 

 (  ) d.  21-30 yıl  (  ) e.  30 yılın üstünde 

5. Bulunduğunuz okulda ve eğer varsa diğer okullardaki görevlerinizle birlikte haftalık 

toplam ders saatiniz: 

 (  ) a.  1-10 saat  (  ) b.  11-17   (  ) c.  18-24  (  ) d.  24-30 

6. DKAB. eğitim ve öğretimi alanında, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katıldınız 

mı? 

 (  ) a.  Hiç katılmadım.  (  ) b.  1 defa katıldım.   (  ) c.  2 defa. v 

 (  ) d.  3, 4, defa.  (  ) e.  İ.H.L. Meslek dersi kursuna katıldım. 

7. DKAB öğretmenliği ile birlikte yürüttüğünüz göreviniz: 

 (  ) a.  Yakın bir branş öğretmenliği  (  ) b.  Rehber öğretmenlik 

 (  ) c.  Müdür yardımcılığı             (  ) d.  Müdürlük 
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II. DKAB DERS PROGRAMLARININ BUGÜNKÜ DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER 

8. Sizce bugünkü DKAB dersinin tüm okullar için geçerli genel amacı gerçekleşiyor mu? 

 (  ) a.  Tamamıyla gerçekleşiyor.    (  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor. 

 (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor.   (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 

9. Sizce bugünkü DKAB dersinin ortaokuldaki özel amaçları gerçekleşmekte midir? 

 (  ) a.  Tamamen gerçekleşiyor.      (  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor.   

  (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor.   (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 

10. Şayet tamamen gerçekleşmediğini düşünüyorsanız sizce dersin amaçlarına tamamen 

ulaşılamamasının sebepleri nelerdir. 

 (  ) a.  Öğretmenin (bilgi ve kabiliyet bakımından) yetersizliği. 

 (  ) b.  Araç-gereç eksikliği. 

 (  ) c.  Yönetici ilgisizliği. 

 (  ) d.  Öğrencilerin ilgisizliği. 

 (  ) e.  Ders saatinin az oluşu. 

 (  ) f.  Öğretim programında amaçların iyi belirlenmemiş olması. 

 (  ) g.  Öğretim programında konuların iyi belirlenmemiş olması. 

 (  ) h.  Okuttuğum haftalık ders saatinin fazlalığı. 

 (  ) ı.  Sınıfların kalabalık oluşu. 

 (  ) j.  DKAB programının diğer derslerin programları ile desteklenmemesinden. 

 (  ) k. Başka......................................................................................................................... 

11. DKAB dersinin amaçları öğrenci davranışına dönüştürülebilmesi açısından nasıl ifade 

edilmiştir? 

 (  ) a.  Amaçlar öğrenci davranışına dönüştürülme bakımından oldukça açık ifade edilmiştir. 

 (  ) b.  Kısmen açıktır. 

 (  ) c.  Amaçlar çok genel ve kapsamlı olup öğrenci davranışına dönüştürülmesi oldukça 

zordur. 
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12. DKAB dersinin amaçları arasında bulunan ahlaki amaçların durumu sizce nasıldır? 

 (  ) a.  Programda oldukça fazla ahlaki amaç bulunuyor. 

  (  ) b.        "       yeteri kadar ahlaki amaç bulunuyor  

  (  ) c.        "        az ahlaki amaç bulunuyor. 

  (  ) d.        "       çok az ahlaki amaç bulunuyor 

13. Programdaki ahlaki konuları yeterli buluyor musunuz? 

 (  ) a.  Yeterli buluyorum.   (  ) b.  Kısmen      (  ) c.  Yetersiz 

Lütfen yetersiz ve eksik olan konuları yazınız. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. .......... 

(  ) c.  Gereksiz konular var, diye düşünüyorum. 

Lütfen gereksiz bulduğunuz konuları yazınız. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

14. Programda ahlaki konular sınıflara göre dengeli ve düzenli bir şekilde dağıtılmış 

mıdır? 

 (  ) a.  Dengeli dağılmıştır.     (  ) b.  Kısmen dengelenmiştir. 

 (  ) c. Dengeli dağıtım yapılmamıştır. 

15. DKAB ders programında belirlenen ahlaki amaçlarla dersin muhtevası (konular) 

arasında uyum nasıldır? 

 (  ) a.  Tamamen uyumlu.      (  ) b.  Yeteri kadar uyumlu. 

 (  ) c.  Uyumlu.               (  ) d.  Hiç uyumlu değil. 

16. Öğrencilerin derste inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla, ahlaki konulara karşı 

ilgisi nasıldır? 

 (  ) a.  İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ilgisi çok fazla. 

 (  ) b.  Ahlaki konulara ilgisi çok fazla. 

 (  ) c. Tüm konulara aynı derecede ilgililer.  

 (  ) d.  Tüm konulara ilgileri azdır. 

 (  ) e.  Tüm konulara hiç ilgi duymuyorlar. 
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17. Programdaki ahlaki konular öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

düzenlenmiş midir? 

 (  ) a.  Tamamen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

 (  ) b.  Kısmen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

 (  ) c.  Yetersizdir. 

18. "DKAB öğretmenleri derste inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, 

ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşü sizce doğru mudur? 

 (  ) a.  Tamamen doğru.   (  ) b.  Kısmen doğru.  (  ) c. Yanlış. 

19. "DKAB öğretmenleri inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, 

ahlaki konuları ihmal ediyor" fikrine katılıyorsanız sebepleri neler olabilir? 

 (  ) a.  Zaman yetersizliği 

 (  ) b.  Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için. 

 (  ) c.  Ahlaki konular dinî konulara göre daha az önemlidir. 

 (  ) d.  Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliğinden. 

 Başka................................................................................................................................. .. 

20. Programda bulunan ahlaki konuların öğretiminde, kendinizi yeterli görüyor 

musunuz? 

 (  ) a.  Tamamen yeterliyim.      (  ) b.  Kısmen yeterliyim. 

 (  ) c.  Kendimi yeterli görmüyorum. 

21. Üniversitede aldığınız eğitim, programdaki ahlaki konuları öğretmede yeterli miydi? 

 (  ) a.  Evet yeterli eğitim almıştım. 

 (  ) b.  Kısmen yeterli eğitim almıştım. 

 (  ) c.  Yeterli değildi, sonradan kendimi yetiştirdim. 

 (  ) d.  Yeterli değildi, şimdi de aynı şekilde bazı ahlaki konularda yetersiz kalıyorum. 

22. Ahlaki konuların öğretiminde dersten önce hazırlanma ihtiyacı duyuyor musunuz? 

 (  ) a.  Hiç bir zaman ihtiyaç duymam. (  ) b.  Bazen hazırlanırım. 

 (  ) c.  Her zaman hazırlanma ihtiyacı duyarım. 
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23. Öğrencilerin ahlaki davranışları kazanmasında "Okul Rehberlik Servisi" ile ilişki 

kuruyor musunuz? 

 (  ) a.  Hiç kurmadım.               (  ) b.  Çok nadir.  

 (  ) c.  Devamlı ilişki kuruyorum. 

24. Ahlaki konuların öğretiminde hangi yöntem ve teknikleri kullanıyorsunuz? 

 (  ) a.  Tüm konularda aynı yöntem ve teknikleri. 

 (  ) b.  Ahlaki konularda ayrı yöntem ve teknikleri. 

25. Ahlaki konuların öğretiminde kullandığınız öğretme yöntem ve tekniklerini kullanma 

sıklığına göre (1.2.3. şeklinde) sıralayınız. 

 (  ) a.  Öğretmenin anlatımı (takrir). 

 (  ) b.  Öğrencinin anlatımı. 

 (  ) c.  Küme çalışması. 

 (  ) d.  Soru cevap. 

 (  ) e.  Tartışma teknikleri. 

 (  ) f.  Gezi ve gözlem. 

 (  ) g.  Örnek olay incelemesi. 

 (  ) h.  Dramatizasyon (Rol oynama). 

 (  ) ı.  Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

 (  ) j.  Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

 (  ) k.  Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi. 

 Başka.................................................................................................................................. 

26. Okuttuğunuz ders kitabında, ahlaki konuların ele alınışı öğrencilerin ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek durumda mıdır? 

 (  ) a.  Tamamen.     (  ) b.  Kısmen.    (  ) c.  Hayır değildir. 

27. Ahlaki konuların işlenişinde ders kitabı dışında hangi yardımcı araç ve gereçleri 

kullanıyorsunuz? Kullanma sıklığına göre (1. 2. 3. şeklinde sıralayınız. 

 (  ) a.  Yardımcı kitaplar.      (  ) b.  Kur`an meali. 

 (  ) c.  Görüntülü (film, tepegöz vb.) (  ) d.  Sesli araçlar. 

 (  ) e.  Dergi, gazete, ansiklopedi.      (  ) f.  Yazı tahtası 

 Başka............................................. 

28. Yukarıda sayılan araç ve gereçleri kullanma sıklığınız ne kadardır? 
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 (  ) a.  Çok sık kullanıyorum.   (  ) b.  Arada sırada. 

 (  ) c.  Çok nadir veya hiç kullanmıyorum. 

29. Ders araç ve gereçlerini kullanmamanızın veya az kullanmanızın sebepleri nelerdir? 

 (  ) a.  Ders saatinin yetersizliği.    

 (  ) b.  Bunları bulamıyorum. 

 (  ) c.  Bunların ahlaki konuların öğretimi için uygun olmaması. 

 (  ) d.  Bunları kullanma alışkanlığım olmadığı için. 

 Başka.................................................................................................................................. 

30. Ahlaki konularla ilgili değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? 

 (  ) a.  Dinî konularla aynı şekilde. 

 (  ) b.  Ahlaki konuları ayrı olarak değerlendiriyorum. 

31. Sınavlarda ahlaki konularla ilgili nasıl soru soruyorsunuz? Lütfen kullanma sıklığına 

göre (1. 2. 3. şeklinde) sıralayınız. 

 (  ) a.  Uzun cevaplı ahlaki bilgilerini yoklayıcı soru. 

 (  ) b.  Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışlarını yoklayıcı kompozisyon türü. 

 (  ) c.  Kısa cevaplı sorular.        

 (  ) d.  Çok sorulu (test). 

 (  ) e.  Ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanıyorum. 

 Başka................................................................................................................................. 

III. DKAB ÖĞRETİMİNDE İDEAL (ÖZLENEN) DURUM 

32. Ortaokullarda DKAB dersinin konularında ağırlık, sizce hangi konularda 

bulunmalıdır? (Lütfen (1 .2. 3) şeklinde sıralayınız. 

 (  ) a.  İlkokuldaki bilgilerin geniş bir biçimde tekrarında. 

 (  ) b.  İslâm dininin temelleri ve uygulamaları yer almalı. 

 (  ) c.  İslâm ve Türk Tarihine yer verilmeli. 

 (  ) d.  Millî Birlik ve Bütünlüğümüzde İslâm Dininin yerini kavratıcı konularda. 

 (  ) e.  Toplumsal ve sosyal konular. 

 (  ) f.  Bilim ve tekniğin gelişmesi ve din ile ilişkisine. 

 (  ) g.  Ahlaki konular. 

 (  ) h.  Başka........................................................................................................................ 

33. Programda inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla, ahlaki konular aynı ünite 

içerisinde karışık olarak mı, yoksa ayrı ayrı üniteler halinde mi düzenlenmelidir? 
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 (  ) a.  İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili konular ayrı, ahlaki konular ayrı ünitelerde olmalı. 

 (  ) b.  Aynı ünitede tüm konular karışık olabilir. 

34. Ahlaki konuların öğretiminde en çok kullanılması gereken ders araç ve gereçler 

hangileri olmalıdır? Lütfen (1. 2. 3. şeklinde) sıralayınız. 

 (  ) a.  Yardımcı kitap.                      (  ) b.  Kur`an meali. 

 (  ) c.  Görüntülü (film, tepegöz vb.)        (  ) d.  Sesli araçlar. 

 (  ) e.  Dergi, gazete ve ansiklopedi.        (  ) f.  Yazı tahtası. 

 Başka.................................................................................................................................. 

35. DKAB öğretmenleri öğrencilerin ahlaki davranışlar kazanması için "Okul Rehberlik 

Servisleri" ile ilişki içinde olmalı mıdır? 

 (  )  a.Gerek yok.  (  )  b.Ara sıra.    (  )  c. Devamlı. 

36. Ahlaki konuların öğretiminde (idealde) en çok hangi yöntem ve teknikler 

kullanılmalıdır? Lütfen (1. 2. 3. şeklinde sıralayınız. 

 (  ) a.  Öğretmenin anlatımı (takrir). 

 (  ) b.  Öğrencinin anlatımı. 

 (  ) c.  Küme çalışması. 

 (  ) d.  Soru-cevap tekniği. 

 (  ) e.  Tartışma teknikleri. 

 (  ) f.  Gezi ve gözlem. 

 (  ) g.  Örnek olay incelemesi. 

 (  ) h.  Dramatizasyon (Rol oynama). 

 (  ) ı.  Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

 (  ) j.  Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

 (  ) k.  Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi. 

 Başka..................................................................................................... 
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37. Ahlaki konular nasıl değerlendirilmelidir? 

 (  ) a.  Yazılı notu ile. 

 (  ) b.  Sözlü notu ile. 

 (  ) c.  Öğretmen öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

 (  ) d.  Öğrenciye dönem ödevi verilmeli ve aldığı not ortalamaya katılmalıdır. 

 (  ) e.  Ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemelidir. 

38. Ahlaki konularda öğrencileri değerlendirmek için sınavlarda nasıl soru sorulmalıdır? 

 (  ) a.  Uzun cevaplı ahlaki bilgileri yoklayıcı sorular. 

 (  ) b.  Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışları yoklayıcı kompozisyon türü. 

 (  ) c.  Kısa cevaplı sorular. 

 (  ) d.  Çok sorulu (test). 

 (  ) e.  Öğretmen, öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

 (  ) f.  Ahlaki konular notla değerlendirilmemelidir. 

 Başka.................................................................................................................................. 

39.  Hizmet-içi eğitim ihtiyacı hissediyor musunuz? 

 (  ) a.  Hayır ihtiyaç hissetmiyorum. 

 (  ) b.  Sadece dinin inanç, ibadet ve muamelatıyla ilgili konularda ihtiyacım var. 

 (  ) c.  Sadece ahlaki konularda ihtiyacım var. 

 (  ) d.  Hizmet-içi eğitimde bir şey öğrenildiğine inanmıyorum. 
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EK:6 

OKUL MÜDÜRLERİNE UYGULANAN ANKET ÖRNEĞİ 

Sayın Okul Müdürü Meslektaşım, 

Bu anket, ortaokullarımızda (ilköğretimin 2. kademesinde) uygulanan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi (DKAB) ders programında bulunan ahlaki amaç, ve ahlakla ilgili konuların 

öğretiminin mevcut durumunu tespit ve geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunabilmeye imkan 

verecek gerekli verileri toplamak amacı ile hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar, bilimsel 

amaçlarla ve gruplandırılarak değerlendirilecek, hiçbir şahıs ya da makama  açık 

tutulmayacaktır. Bu nedenle anketi dolduranın isminin belirtilmesine gerek yoktur. Anket 3 

bölümden oluşmaktadır.  

I. bölüm, ankete cevap verenlerin genel durumlarını belirlemeyi amaçlayan sorulardan 

meydana gelmiştir. 

II. bölümdeki sorular, DKAB eğitim ve öğretiminin bugünkü durumu ile ilgilidir.  

III. bölümdeki sorular da ideal durum ile ilgilidir. Burada, aslında istenilen ancak, şu anda 

çeşitli sebeplerle gerçekleştirilemeyen, özlenen uygulamaları belirteceksiniz. 

Sizlerin vereceğiniz cevaplar sayesinde varılacak sonuçlar, ülkemizdeki DKAB eğitim 

ve öğretiminin gelişmesini etkileyeceğinden, bu durumu göz önünde bulundurarak, sizce en 

gerçek cevapları yazmanız rica olunur. Bu konuda kaynak kişiler ancak sizler olabilirsiniz. Bu 

nedenle, gerçekleri ne derece doğru yansıtabilirsek, o kadar yararlı olabileceğimizi belirtir, 

yardımlarınız için teşekkür ederim.  

Son olarak ankete vereceğiniz cevaplarda sadece ortaokul (ilkokul ve lise hariç) DKAB 

ders programlarının ahlaki (inanç, ibadet ve muamelatla ilgili değil) amaç ve konularını dikkate 

almanızı hatırlatmak istiyorum. 

  Yrd. .Doç .Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

  Sivas C.Ü. İlâhiyat Fakültesi 

I. YÖNETİCİLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
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1. Çalışmakta olduğunuz okul   (İl trafik kodu .....................) 

 (  ) a.  Lise ve orta ok (  ) b.  Orta ok.  (  ) c.  İlköğretim okulu 

2. Cinsiyetiniz. 

 (  ) a.  Kadın   (  ) b.  Erkek 

3. Mezun olduğunuz yüksek öğretim kurumu ve bölümü. 

 (Lütfen yazınız)............................................................................................................. ...... 

4. Meslekteki kıdeminiz. 

 (  ) a.  1-5 yıl     (  ) b.  5-10 yıl    (  ) c.  11-20 yıl 

 (  ) d.  21-30 yıl    (  ) e.  30 yılın üstünde 

5. Şu ana kadar DKAB dersi okuttunuz mu? 

 (  ) a.  Hiç okutmadım  (  ) b.  1 yıl okuttum  

 (  ) c.  2 ve daha fazla yıl okuttum.  

II. DKAB DERS PROGRAMLARININ BUGÜNKÜ DURUMU  

6. Sizce bugünkü DKAB dersinin tüm okullar için geçerli genel amacı gerçekleşmekte 

midir? 

 (  ) a.  Tamamıyla gerçekleşiyor.   (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor. 

 (  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor. (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 

7. Sizce bugünkü DKAB dersinin ortaokuldaki özel amaçları  gerçekleşmekte midir? 

 (  ) a.  Tamamen gerçekleşiyor. (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor. 

 (  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor.  (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 
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8. Tamamen ulaşılamadığına inanıyorsanız dersin amaçlarına tamamen 

ulaşılamamasının sebepleri nelerdir? 

(  ) a.  Öğretmenlerin (bilgi ve yetenek) yetersizliği. 

(  ) b.  Araç-gereç eksikliği. 

(  ) c. Yönetici ilgisizliği. 

(  ) d.  Öğrencilerin ilgisizliği. 

(  ) e.  Ders saatinin az oluşu. 

(  ) f.  Öğretim programında amaçların iyi belirlenmemiş olması. 

(  ) g.  Öğretim programında konuların iyi belirlenmemiş olması. 

(  ) h.  Öğretmenlerin okuttuğu haftalık ders saatinin fazlalığı. 

(  ) ı.  Sınıfların kalabalık oluşu. 

(  ) j.  DKAB programının diğer derslerin programları ile desteklenmemesinden. 

(  ) k.  Başka........................................................................................................................ 

9. DKAB dersinin amaçları öğrenci davranışına dönüştürülebilmesi açısından nasıl ifade 

edilmiştir? 

(  ) a. Evet amaçlar öğrenci davranışına dönüştürülme bakımından  oldukça açık ifade 

edilmiştir. 

(  ) b. Kısmen açıktır. 

(  ) c. Amaçlar çok genel ve kapsamlı olduğundan öğrenci davranışına dönüştürülmesi 

oldukça zordur. 

10. DKAB dersinin amaçları arasında bulunan ahlaki amaçların durumu sizce nasıldır? 

(  ) a.  Programda oldukça fazla ahlaki amaç bulunuyor. 

(  ) b.          "        yeteri kadar ahlaki amaç bulunuyor. 

(  ) c.          "        az (yetersiz) ahlaki amaç bulunuyor  

(  ) d.          "       çok az ahlaki amaç bulunuyor 
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11. Programdaki ahlaki konuları yeterli buluyor musunuz? 

 (  ) a.  Yeterli buluyorum.   (  ) b.  Kısmen    (  ) c.  Yetersiz 

 Lütfen yetersiz ve eksik olan konuları yazınız. 

. .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 (  ) c.  Gereksiz konular var, diye düşünüyorum. 

 Lütfen gereksiz bulduğunuz konuları yazınız. 

. .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

12.  Programda ahlaki konular sınıflara göre dengeli ve düzenli bir şekilde dağıtılmış 

mıdır? 

 (  ) a.  Dengeli dağılmıştır.     (  ) b.  Kısmen dengelenmiştir. 

 (  ) c.  Dengeli dağıtım yapılmamıştır. 

13. DKAB ders programında belirlenen ahlaki amaçlarla, dersin muhtevası (konular) 

arasında uyum nasıldır? 

 (  ) a.  Tamamen uyumlu.       (  ) b.  Yeteri kadar uyumlu. 

 (  ) c.  Uyumlu.               (  ) d.  Hiç uyumlu değil. 

14. Öğrencilerin dersteki inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla, ahlaki konulara ilgisi 

nasıldır? 

(  ) a.  İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ilgisi çok. 

(  ) b.  Ahlaki konulara ilgisi çok fazla. 

(  ) c.  Tüm konularla aynı derecede ilgililer. 

(  ) d. Tüm konulara ilgileri azdır. 

(  ) e.  Tüm konulara hiç ilgi duymuyorlar. 

15. Programdaki ahlaki konular öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

düzenlenmiş midir? 

(  ) a.  Tamamen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

(  ) b.  Kısmen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

(  ) c.  Yetersizdir. 
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16. "DKAB öğretmenleri derste inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık 

vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşü sizce doğru mudur? 

 (  ) a.  Tamamen doğru.   (  ) b.  Kısmen doğru.  (  ) c.  Yanlış. 

17. "DKAB öğretmenleri inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, 

ahlaki konuları ihmal ediyor" fikrine katılıyorsanız sebepleri neler olabilir? 

(  ) a.  Zaman yetersizliği                                 

(  ) b.  Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için. 

(  ) c.  Ahlaki konular dinî konulara göre daha az önemlidir. 

(  ) d.  Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliğinden. 

Başka................................................... 

18. Okutulan ders kitabında, ahlaki konuların ele alınışı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek durumda mıdır? 

 (  ) a.  Tamamen.   (  ) b.  Kısmen. (  ) c.  Hayır değildir. 

III. DKAB ÖĞRETİMİNDE İDEAL (ÖZLENEN) DURUM 

19. Ortaokullarda DKAB dersinin konularında ağırlık, sizce hangi konularda 

bulunmalıdır? (Lütfen (1. 2. 3) şeklinde sıralayınız. 

(  ) a.  İlkokuldaki bilgilerin geniş bir biçimde tekrarında. 

(  ) b.  İslâm dininin temelleri ve uygulamaları yer almalı. 

(  ) c.  İslâm ve Türk Tarihine yer verilmeli. 

(  ) d.  Millî Birlik ve Bütünlüğümüzde İslâm Dininin yerini kavratıcı konularda. 

(  ) e.  Toplumsal ve sosyal konulara. 

(  ) f.  Bilim ve tekniğin gelişmesi ve din ile ilişkisine. 

(  ) g.  Ahlaki konulara. 

(  ) h.  Başka....................................................................................................................... 

20. Programda inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla ahlaki konular aynı ünite 

içerisinde karışık olarak mı, yoksa ayrı ayrı üniteler halinde mi düzenlenmelidir? 

(  ) a.  Ayrı ayrı üniteler halinde olmalı.  (  ) b.  Aynı ünitede karışık olabilir. 
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22. Ahlaki konuların öğretiminde (idealde) en çok hangi yöntem ve teknikler 

kullanılmalıdır? Lütfen (1. 2. 3.) şeklinde sıralayınız. 

(  ) a.  Öğretmenin anlatımı (takrir). 

(  ) b.  Öğrencinin anlatımı. 

(  ) c.  Küme çalışması. 

(  ) d.  Soru-cevap tekniği. 

(  ) e.  Tartışma teknikleri. 

(  ) f.  Gezi ve gözlem. 

(  ) g.  Örnek olay incelemesi. 

(  ) h.  Dramatizasyon (Rol oynama). 

(  ) ı.  Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

(  ) j.  Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

Başka.................................................. 

23. Ahlaki konular nasıl değerlendirilmelidir? 

(  ) a.  Yazılı notu ile. 

(  ) b.  Sözlü notu ile. 

(  ) c.  Öğretmen öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

(  ) d.  Öğrenciye dönem ödevi verilmeli ve aldığı not ortalamaya katılmalıdır. 

(  ) e.  Ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemelidir. 

24. Ahlaki konularda öğrencileri değerlendirmek için sınavlarda nasıl soru sorulmalıdır? 

(  ) a.  Uzun cevaplı ahlaki bilgileri yoklayıcı sorular. 

(  ) b.  Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışları yoklayıcı kompozisyon türü. 

(  ) c.  Kısa cevaplı sorular.        

(  ) d.  Çok sorulu (test). 

(  ) e.  Öğretmen, öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

(  ) f.  Ahlaki konular notla değerlendirilmemelidir. 

Başka................................................................................................................................. 
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25. Ahlaki konuların öğretiminde en çok kullanılması gereken ders araç ve gereçler 

hangileri olmalıdır? Lütfen (1.2.3.  şeklinde) sıralayınız. 

(  )  a.Yardımcı kitap.    (  )  b.Kur`an meali. 

(  )  c.Görüntülü (film, tepegöz vb.) (  )  d.Sesli araçlar. 

(  )  e.Dergi, gazete ve ansiklopedi. (  )  f.Yazı tahtası. 

Başka...................................................................................................................... 
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EK:7 

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE UYGULANAN ANKET ÖRNEĞİ 

Sayın Müfettiş Arkadaşım, 

Bu anket, ortaokullarımızda (İlköğretimin 2. kademesinde) uygulanan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi (DKAB) ders programında bulunan ahlaki amaç, ve ahlakla ilgili konuların 

öğretiminin mevcut durumunu tespit ve geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunabilmeye imkan 

verecek gerekli verileri toplamak amacı ile hazırlanmıştır.  Vereceğiniz cevaplar, bilimsel 

amaçlarla ve gruplandırılarak değerlendirilecek, hiçbir şahıs ya da makama açık tutulmayacaktır. 

Bu nedenle anketi dolduranın isminin belirtilmesine gerek yoktur. Anket 3 bölümden 

oluşmaktadır.  

I. bölüm, ankete cevap verenlerin genel durumlarını belirlemeyi amaçlayan sorulardan 

meydana gelmiştir.  

II. bölümdeki sorular, DKAB eğitim ve öğretiminin bugünkü durumu ile ilgilidir.  

III. bölümdeki sorular da ideal durum ile ilgilidir. Burada, aslında istenilen ancak, şu anda 

çeşitli sebeplerle gerçekleştirilemeyen, özlenen uygulamaları belirteceksiniz. 

Sizlerin vereceğiniz cevaplar sayesinde varılacak sonuçlar, ülkemizdeki DKAB eğitim 

ve öğretiminin gelişmesini etkileyeceğinden, bu durumu göz önünde bulundurarak, sizce en 

gerçek cevapları yazmanız rica olunur. Bu konuda kaynak kişiler ancak sizler olabilirsiniz. Bu 

nedenle, gerçekleri ne derece doğru yansıtabilirsek, o kadar yararlı olabileceğimizi belirtir, 

yardımlarınız için teşekkür ederim.  

Son olarak ankete vereceğiniz cevaplarda sadece  ortaokul (ilkokul ve lise hariç) 

DKAB ders programlarının ahlaki (inanç, ibadet ve muamelatla ilgili değil) amaç ve konularını 

dikkate almanızı hatırlatmak istiyorum. 

   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

   Sivas C.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
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I. MÜFETTİŞLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 Görev yaptığınız ilin trafik kodu .................................................. 

1. Cinsiyetiniz. 

 (  ) a.  Kadın (  ) b.  Erkek 

2. Mezun olduğunuz yüksek öğretim kurumu. 

(Lütfen yazınız)................................................................................................................... 

3. Asıl branşınız nedir? 

 (Lütfen yazınız)............................................................................................................. ...... 

4. Meslekteki kıdeminiz. 

(  ) a.  1-5 yıl    (  ) b.  5-10 yıl     (  ) c.  11-20 yıl 

(  ) d.  21-30 yıl   (  ) e.  30 yılın üstünde 

II. DKAB DERS PROGRAMLARININ BUGÜNKÜ DURUMU 

5. Sizce bugünkü DKAB dersinin tüm okullar için geçerli genel amacı gerçekleşmekte 

midir? 

(  ) a.  Tamamıyla gerçekleşiyor.    (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor. 

(  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor.  (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 

6. Sizce bugünkü DKAB dersinin ortaokuldaki özel amaçları gerçekleşmekte midir? 

(  ) a.  Tamamen gerçekleşiyor.    (  ) c.  Kısmen gerçekleşiyor. 

(  ) b.  Büyük ölçüde gerçekleşiyor.  (  ) d.  Gerçekleşmiyor. 
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7. Dersin amacının tamamen gerçekleşmediğine inanıyorsanız dersin amaçlarına 

tamamen ulaşılamamasının sebepleri nelerdir. 

(  ) a.  Öğretmenlerin (bilgi ve yetenek) yetersizliği. 

(  ) b.  Araç-gereç eksikliği. 

(  ) c.  Yönetici ilgisizliği. 

(  ) d.  Öğrencilerin ilgisizliği. 

(  ) e.  Ders saatinin az oluşu. 

(  ) f.  Öğretim programında amaçların iyi belirlenmemiş olması. 

(  ) g.  Öğretim programında konuların iyi belirlenmemiş olması. 

(  ) h.  Öğretmenlerin okuttuğu haftalık ders saatinin fazlalığı. 

(  ) ı.  Sınıfların kalabalık oluşu. 

(  ) j.  DKAB ders programının diğer derslerin programlarıyla desteklenmemesinden.  

(  ) k.  Başka....................................................................................................................... 

8. DKAB dersinin amaçları öğrenci davranışına dönüştürülebilmesi açısından nasıl ifade 

edilmiştir? 

(  ) a.  Amaçlar öğrenci davranışına dönüştürülme bakımından oldukça açık ifade edilmiştir. 

(  ) b.  Kısmen açıktır. 

(  ) c.  Amaçlar çok genel ve kapsamlı olup öğrenci davranışına dönüştürülmesi oldukça 

zordur. 

9. DKAB dersinin amaçları arasında bulunan ahlaki amaçların durumu sizce nasıldır? 

(  ) a.  Programda oldukça fazla ahlaki amaç bulunuyor. 

(  ) b.         "       yeteri kadar ahlaki amaç bulunuyor. 

(  ) c.         "       az (yetersiz) ahlaki amaç bulunuyor. 

(  ) d.         "       çok az ahlaki amaç bulunuyor. 

10. Programdaki ahlaki konuları yeterli buluyor musunuz? 

(  ) a.  Yeterli buluyorum.  (  ) b.  Kısmen   (  ) c.  Yetersiz 

Lütfen yetersiz ve eksik olan konuları yazınız. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... ................. 

(  ) d.  Gereksiz konular var, diye düşünüyorum. 

Lütfen gereksiz bulduğunuz konuları yazınız. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ ................... 
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11. Programda ahlaki konular sınıflara göre dengeli ve düzenli bir şekilde dağıtılmış 

mıdır? 

(  ) a.  Dengeli dağılmıştır.      (  ) b.  Kısmen dengelenmiştir. 

(  ) c.  Dengeli dağıtım yapılmamıştır. 

12. DKAB ders programında belirlenen ahlaki amaçlarla dersin muhtevası (konular) 

arasında uyum nasıldır? 

(  ) a.  Tamamen uyumlu.       (  ) b.  Yeteri kadar uyumlu. 

(  ) c.  Uyumlu.               (  ) d.  Hiç uyumlu değil. 

13. Öğrencilerin derste dinin inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla ahlaki konulara 

ilgisi nasıldır? 

(  ) a.  İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ilgisi çok fazla. 

(  ) b.  Ahlaki konulara ilgisi çok fazla. 

(  ) c.  Tüm konulara aynı derecede ilgililer. 

(  ) d.  Tüm konulara ilgileri azdır. 

(  ) e.  Tüm konulara hiç ilgi duymuyorlar. 

14. Programdaki ahlaki konular öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

düzenlenmiş midir? 

(  ) a.  Tamamen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

(  ) b.  Kısmen cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

(  ) c.  Yetersizdir. 

15. "DKAB öğretmenleri derste inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık 

vererek, ahlaki konuları ihmal etmektedir." görüşü sizce doğru mudur? 

(  ) a.  Tamamen doğru.   (  ) b.  Kısmen doğru.    (  ) c.  Yanlış. 

16. "DKAB öğretmenleri inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konulara ağırlık vererek, 

ahlaki konuları ihmal ediyor" fikrine katılıyorsanız sebepleri neler olabilir? 

(  ) a.  Zaman yetersizliği. 

(  ) b.  Ahlaki konular bilgi olarak verilemediği için. 

(  ) c.  Ahlaki konular dinî konulara göre daha az önemlidir. 

(  ) d.  Ahlaki konuların nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem bilgisi eksikliğinden. 

Başka................................................................................................................................. 
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17. Okutulan ders kitabında, ahlaki konuların ele alınışı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek durumda mıdır? 

(  ) a.  Tamamen.   (  ) b.  Kısmen.   (  ) c.  Hayır değildir. 

18. DKAB öğretmenleri ahlaki konuların öğretiminde hangi öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanıyorlar? (Lütfen kullanma sıklığına göre (1. 2. 3.) şeklinde 

sıralayınız.) 

(  ) a.  Öğretmenin anlatımı (takrir). 

(  ) b.  Öğrencinin anlatımı. 

(  ) c.  Küme çalışması. 

(  ) d.  Soru cevap tekniği. 

(  ) e.  Tartışma teknikleri. 

(  ) f.  Gezi ve gözlem. 

(  ) g.  Örnek olay incelemesi. 

(  ) h.  Dramatizasyon (rol oynama). 

(  ) ı.  Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

(  ) j.  Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

(  ) k.  Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi. 

Başka................................................................................................................................. 

19. DKAB öğretmenleri öğrencilerin ahlaki davranışları kazanması için "Okul Rehberlik 

Servisleri" ile ilişki kuruyorlar mı? 

(  ) a.  Hiç kurmuyorlar (  ) b.  Çok nadir. 

(  ) c.  Devamlı ilişki kuruyorlar. 

III. DKAB EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE İDEAL (ÖZLENEN) DURUM 

20. Ortaokullarda DKAB dersinin konularında ağırlık, sizce hangi konularda 

bulunmalıdır? (Lütfen (1. 2. 3) şeklinde sıralayınız. 

(  ) a.  İlkokuldaki bilgilerin geniş bir biçimde tekrarında. 

(  ) b.  İslâm dinînin temelleri ve uygulamaları yer almalı. 

(  ) c.  İslâm ve Türk Tarihine yer verilmeli. 

(  ) d.  Millî Birlik ve Bütünlüğümüzde İslâm Dinînin yerini kavratıcı konularda. 

(  ) e.  Toplumsal ve sosyal konular. 

(  ) f.  Bilim ve tekniğin gelişmesi ve din ile ilişkisine. 

(  ) g.  Ahlaki konulara. 

(  ) h.  Başka....................................................................................................................... 
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21. Programda inanç, ibadet ve muamelatla ilgili konularla, ahlaki konular aynı ünite 

içerisinde karışık olarak mı, yoksa ayrı ayrı üniteler halinde mi düzenlenmelidir? 

(  ) a.  İnanç, ibadet ve muamelatla ilgili konular ayrı, ahlaki konular ayrı ünitelerde olmalı. 

(  ) b.  Aynı ünitede tüm konular karışık olabilir. 

22. Ahlaki konuların öğretiminde (idealde) en çok hangi yöntem ve teknikler 

kullanılmalıdır? Lütfen (1. 2. 3. şeklinde sıralayınız. 

(  ) a.  Öğretmenin anlatımı (takrir). 

(  ) b.  Öğrencinin anlatımı. 

(  ) c.  Küme çalışması. 

(  ) d.  Soru-cevap tekniği. 

(  ) e.  Tartışma teknikleri. 

(  ) f.  Gezi ve gözlem. 

(  ) g.  Örnek olay incelemesi. 

(  ) h.  Dramatizasyon (Rol oynama). 

(  ) ı.  Öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yaklaşımı. 

(  ) j.  Buldurma (Sokrates) yöntemi. 

(  ) k.  Konunun uzmanı kaynak bir kişinin sınıfa gelmesi. 

Başka..................................................................................................... 

23. Ahlaki konular nasıl değerlendirilmelidir? 

(  ) a.  Yazılı notu ile.  

(  ) b.  Sözlü notu ile. 

(  ) c.  Öğretmen öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

(  ) d.  Öğrenciye dönem ödevi verilmeli ve aldığı not ortalamaya katılmalıdır. 

(  ) e.  Ahlaki davranışlar notla değerlendirilmemelidir. 

24. Ahlaki konularda öğrencileri değerlendirmek için sınavlarda nasıl soru sorulmalıdır? 

(  ) a.  Uzun cevaplı ahlaki bilgileri yoklayıcı sorular. 

(  ) b.  Uzun cevaplı tüm ahlaki davranışları yoklayıcı kompozisyon türü. 

(  ) c.  Kısa cevaplı sorular.  

(  ) d.  Çok sorulu (test). 

(  ) e.  Öğretmen, öğrencilerin ahlaki davranışlarına bakarak kanaat kullanmalıdır. 

(  ) f.  Ahlaki konular notla değerlendirilmemelidir. 

Başka................................................................................................................................. 
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25. Ahlaki konuların öğretiminde en çok kullanılması gereken ders araç ve gereçler 

hangileri olmalıdır? Lütfen (1. 2. 3. şeklinde) sıralayınız. 

(  ) a.  Yardımcı kitap.                      (  ) b.  Kur`an meali. 

(  ) c.  Görüntülü (film, tepegöz vb.)        (  ) d.  Sesli araçlar. 

(  ) e.  Dergi, gazete ve ansiklopedi.        (  ) f.  Yazı tahtası. 

Başka.............................................................................................................................. 

26. DKAB öğretmenleri öğrencilerin ahlaki davranışlar kazanması için "Okul Rehberlik 

Servisleri" ile ilişki içinde olmalı mıdır? 

(  ) a.  Gerek yok. (  ) b.  Ara sıra. (  ) c.  Devamlı. 


