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Ö z e t – Kavramlar›n birbiri ile iliflkileri kavram haritas› arac›l›¤›yla ortaya
konur. Din e¤itim-ö¤retiminde de kavram haritalar› oluflturulabilir. Kav-
ram haritas› oluflturman›n aflamalar› flunlard›r: Beyin f›rt›nas› aflamas›,
grupland›rma aflamas›, yerlefltirme aflamas›, iliflkilendirme aflamas›,
gözden geçirme ve sonuçland›rma aflamas›. Oluflturulmufl bir kavram
haritas› do¤ruluk ve eksiklik, örgütleme, görünüm ve yarat›c›l›k yönle-
rinden incelenerek de¤erlendirilir. Kavram haritalar› ak›fl çizgesi, dönen
diyagramlar ve dayand›r›labilir a¤açlar fleklinde oluflturulabilir. Din ö¤-
retiminde kavram haritalar›, bir ö¤retim arac› olarak, ö¤renme arac› ola-
rak ve de¤erlendirme arac› olarak din ö¤retiminin plânlama, uygulama
ve de¤erlendirme aflamalar›nda kullan›labilir.

Anahtar Kelimeler– Kavram Haritas›, Kavram Haritas› Oluflturma
Aflamalar›, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi, Kavram Haritas›n› De-
¤ e r l e n d i r m e .

&
1. Girifl

Günümüzde bilgi h›zla ço¤almaktad›r. ‹nsanlar bir bilgi denizinde yüzer
hâle gelmifllerdir. Bu durum bir yandan insanlar›n ifllerini kolaylaflt›r›r-
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ken bir yandan da ö¤renilmesi gerekenlerin artmas›na ve karmafl›klafl-
mas›na yol açmaktad›r. Art›k bilgiyi iflleme, ay›klama, örgütleme, amaç-
lara uygun yap›land›rabilme önem kazanm›flt›r. Bu durum hem okulun
ifllevini ve rolünü daha da önemli hâle getirmifl, hem de zorlaflt›rm›flt›r.
Bilgi ça¤›nda art›k okulun, geleneksel bilgi aktarma görevinin yan› s›ra,
bilgiye ulaflma ve onu iflleme yollar›n› da ö¤retmesi gerekmektedir. Bu
durumda, okullarda içeri¤in ele al›n›fl›nda izlenen yaklafl›m›n de¤ifltiril-
mesi bir zorunluluk olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Bilgiye ulaflabilen, karfl›laflt›¤› verileri anlamland›rabilen, bilgiyi örgütle-
yebilen, bunlar› sorunlar›n çözümünde kullanabilen, problem çözme be-
cerileri geliflmifl bireyler yetifltirmek bir ihtiyaç hâline gelmifltir. Zira ar-
t›k bilgiyi sadece haf›zaya aynen almak ve bilgi depolar› hâline gelmek,
hayat› kolaylaflt›rmamaktad›r. Bu durum din konusu için de geçerlidir.
Y›llar›n bilgi birikimi bugün ne anlam ifade edecek, okullarda o bilgi y›-
¤›nlar› hangi düzeyde ve ne kadar› ile ö¤retim konusu yap›lacak bunla-
r›n tart›fl›lmas› okullar›n amaçlar›na göre yeniden gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. Bu çerçevede kültürel miras›n ö¤retime nas›l konu edilece¤i
sürekli sorgulanmaya devam edilmek durumundad›r (Selçuk, 2000). 

Dinle ilgili bilgilerin ö¤retiminde bilgilerin miktar› kadar bilgi birimleri-
nin birbiri ile iliflkisinin de ö¤retilmesi gerekmektedir. Din ö¤retiminde
belletici, bask› alt›na al›c› bir yaklafl›m›n yerini, konular› çözümleyici ve
yorumlay›c› bir yaklafl›m almal›d›r (Selçuk, 1997a). Bu durum anlaml›
ö¤renmelerin oluflmas›n› sa¤layacakt›r. Anlaml› ö¤renmeler davran›flla-
ra yans›yacak, dinin bireyin hayat› ile iliflkisi ve ona katk›s› berraklafla-
cakt›r. Bunu sa¤lamak için de din ö¤retimi, bilgi elde etme yollar›n› ve
akl› kullanma kabiliyetini gelifltirici, yönlendirici bir flekilde düzenlen-
melidir (Selçuk, 1997b).

Ö¤rencilerin din kültürü ve ahlâk bilgisi (DKAB) dersine olan ilgilerinin
y›llar geçtikçe azald›¤› gözlenmektedir. Ö¤rencinin bu derse ilgisinin de-
vam etmesi hatta artmas› için yöntemler araflt›r›lmas› gerekmektedir (Ay-
han, Hökelekli, Öcal, Mehmedo¤lu, & Ekfli 2002). Bugün DKAB dersle-
rinde ö¤renciye pek çok zihinsel yük yüklenmektedir. Oysa ö¤renciler,
DKAB ö¤retiminin hayatla ba¤›n›n kurulmas›n›, bilgilerin günümüz ile
iliflkilendirilmesini istemektedirler (Bilgin, 1990; O¤uzkan, 1991; Uçar,
1998). Din ile ilgili bilgi birikiminin bireye örgütlü bir flekilde sunulma-
s›n›n yan› s›ra bireyin dinî bilgiler aras›ndaki iliflkiyi nas›l kurdu¤unun
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bilinmesi bir ihtiyaçt›r. Bu ihtiyaçlar› gidermede e¤itim araç gereçlerinin
kullan›lmas› önemli bir bofllu¤u dolduracakt›r. 

‹ki boyutlu görsel araçlar, herhangi bir durumun ne oldu¤unun görülme-
sini, durumun nas›l geliflece¤ini tahmin etmeyi, bilinmeyenleri bulmay›
ya da yeni bilgileri oluflturmay› sa¤layabilen araçlard›r. ‹ki boyutlu gör-
sel araçlar, grafikler, flemalar, tablolar, haritalard›r. Bunlar “farkl› olay-
lar, durumlar ve kavramlar aras›ndaki ‘neden-sonuç’ iliflkilerini belirten
mant›k a¤lar›d›r” (Yal›n, 2002: 69). ‹ki boyutlu görsel araç-gereçler ö¤re-
timde kullan›larak, bireyin ö¤renmeleri aras›ndaki de¤iflik ba¤lant›lar›
kurmas› sa¤lanabilir; bilgileri örgütlemesi ve böylece uzun süreli haf›za-
da depolamas› kolaylaflt›r›labilir. Böylece bireyin bilgiyi örgütlemesine ve
anlamland›rmas›na yard›mc› olunabilir. Bu sayede ezber ö¤renmeden zi-
yade anlaml› ö¤renmeler gerçeklefltirilebilir. Ayr›ca kullan›lan iki boyut-
lu görsel araçlar arac›l›¤›yla bireyin üst düzey ö¤renme hedeflerini ger-
çeklefltirmesi sa¤lanabilir. ‹liflkileri görebilen ve gösterebilen bireyler, kav-
rama, uygulama, analiz ve sentez gibi üst düzey biliflsel davran›fllar› ser-
gileyebilirler. Ayr›ca harita ve flekiller, bireyin mant›ksal-matematiksel ve
görsel-uzamsal zekâs›n›n geliflmesine de yard›mc› olabilir (Yal›n, 2002). 

Bugün e¤itim-ö¤retim faaliyetini etkinlikle yürütebilmede araç-gereçlerin
kullan›lmas›n›n gere¤i aç›kt›r. Ancak DKAB ö¤retmenleri ö¤retimde
araç-gereç kullanma yönünden istenen düzeyde de¤ildirler (Özdemir,
1998; Ayd›n, 1996; Ayd›n, 1998).1 Bu konuda ö¤retmenlerin bilgi eksik-
li¤inin yan› s›ra buna yönelik olumlu tutum tak›nmamalar›n›n da rolü
vard›r. Ö¤retim araç-gereçlerini gelifltirme konusunda önceki y›llara na-
zaran geliflmeler olmakla birlikte henüz yolun bafl›nda oldu¤umuz görül-
mektedir. DKAB derslerinde çeflitli ö¤retim materyalleri gelifltirilmeli, ö¤-
retmenlerin bu konuda bilgi ve beceri kazanmalar› için çal›flmalar yap›l-
mal›d›r. DKAB derslerinde kullan›labilecek ö¤retim materyallerinden bi-
ri de kavram haritalar›d›r.  

Bu makalede DKAB derslerinde kavram haritalar›n› kullanman›n ge-
re¤ine, nerelerde ve nas›l kullan›labilece¤ine iflaret edilecek, kavram
haritalar›n›n ö¤retim alan› d›fl›ndaki kullan›mlar›na girilmeyecektir.
‹lkö¤retim DKAB program›ndaki konulardan hareketle gelifltirmifl
oldu¤umuz kavram haritas› örneklerine yer verilecektir. DKAB ö¤ret-
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menlerinin kavram haritalar›n› kullan›p kullanmad›klar›, kullan›-
yorlarsa ne derecede etkili kulland›klar› ya da kavram haritalar›na
karfl› tutumlar› ele al›nmayacakt›r. 

2. Kavram Haritas›

Kavram, bireyin yaflant›lar› sonucu obje ve olaylar›n ortak özelliklerin-
den soyutlanarak elde edilen ve sembollerle ifade edilen düflünme ürünü-
dür. Kavramlar zihinsel ifllemlerin temel yap› tafllar›d›r ve di¤er kavram-
larla iliflkisi anlafl›lmaks›z›n tam olarak ö¤renilemez. Bu yönüyle bak›ld›-
¤›nda kavramlar, sadece özelliklerin muhtemel da¤›l›m› ya da zorunlu ve
yeterli özelliklerin basit bir listesi de¤ildir. Kavram, tan›m ve özelliklerle
birlikte iliflkili kavramlar›n bir bütünüdür. Bu bütünlük kavram›n tan›-
m›na da yans›maktad›r. Kavram›n tan›m› içerisinde bir çok kavram yer
almaktad›r. Ayr›ca kavramlar hemen her zaman di¤er kavramlarla iliflki-
li bir yap›da bulunurlar. Bu iliflkili yap›, kavramsal alan› oluflturur. Kav-
ramlar›n birbiri ile iliflkisi “kavram haritas›” arac›l›¤›yla ortaya konur. 

Kavram haritas›, bireyin belli bir konudaki bilgi yap›s›n›n görsel bir tem-
silidir (Zimmaro & Cawley, 1998). Bu yönüyle kavram haritas›, bireyin
o konu ile ilgili bilgilerini ve bilgilerin birbiri ile iliflkisini gösteren flema-
tik bir yap›d›r. Bu nedenle kavram haritas› “zihin haritas›” olarak da bi-
linir (Concept Mapping). Ancak iki boyutlu görsel araçlar olan kavram
haritas›, bilgi haritas› ve zihin haritas›n›n birbirlerinden farkl› olduklar›
da ifade edilmektedir (Yal›n, 2002). Kavram haritas›n›n bilgi ve zihin ha-
ritalar› ile ortak yönleri ve farkl›l›klar›n› ortaya koymak bu makalenin
s›n›rlar›n› aflacakt›r.2

Kavram haritalar›n›n ortaya ç›k›fl›nda inflac›l›k (constructivizm)’›n
büyük etkisi olmufltur. Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner,
Howard Gardner ve Nelson Goodman’›n çal›flmalar› inflac› paradig-
man›n dayanaklar›d›r. ‹nflac›l›¤›n temel varsay›m›/say›lt›s›; bilginin
objektif bir gerçeklik olarak “d›flar›da” olmad›¤›d›r. Bilgi, aktif ola-
rak ö¤renen taraf›ndan ve onun içinde infla edilir. Yeni bilgi önceki
bilgi ile bütünleflerek ö¤renilir. Ö¤renme, ö¤rencilerin yapt›klar› in-
flac› bir eylemdir. Ö¤renciler aktif ö¤renenlerdir. Ö¤retmenin görevi,
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ö¤rencilerin bilgi infla etmesine f›rsatlar sa¤lamakt›r (Concept Map-
ping and Curriculum Design). Bu düflüncenin uzant›s› olarak da
kavram haritalar› oluflturma üzerinde yo¤unlafl›lm›flt›r. 

Kavram haritas›, yol haritas› gibi iki boyutlu bir flekilde düzenlenen ve bir
konu alan›n›n kavramsal yap›s›n› temsil eden bir araçt›r. Bir kavram ha-
ritas›n› oluflturan dört temel unsur vard›r: ana kavram, iliflkili kavramlar,
kavramlar aras›ndaki iliflkiyi ifade eden önerme v e y a i l i fl k i, iliflki yönü.

Kavram haritas›n› oluflturan unsurlara farkl› adlar da verilebilmektedir.
Örne¤in “dü¤üm” ve “ba¤” gibi. Kavram haritalar›, dü¤üm ve ba¤lar-
dan oluflur. Dü¤ümler haritadaki kavramlar›, ba¤lar (çizgiler) kavramlar
aras›ndaki iliflkileri yani önermeleri gösterirler (Concept Mapping and
Curriculum Design). Kavramlar aras› iliflkiler sadece çizgilerle gösterile-
bilece¤i gibi, daha aç›kça ortaya koymak için önermeler fleklinde de gös-
terilebilir. Önermeler, iki ya da daha çok kavram› kelimelerle birbirine
ba¤larlar. Bunlar kavramlar aras›ndaki ba¤lant›lar› tasvir ederler ya da
iliflkiler hakk›nda bilgi temin ederler (The Use of Concept Maps in the Te-
aching and Learning). Önermeler yard›m›yla haritada bulunan kavram-
lar aras›ndaki iliflki daha aç›k bir flekilde görülebilir. 

3. Din Ö¤retiminde Kavram Haritas›n›n Yap›l›fl›

Din e¤itimi bilimi, hem e¤itim bilimleri hem de ilâhiyat bilimleri ve din
bilimleri ile iliflki içerisinde olan disiplinler aras› bir bilimdir (Tosun,
2001). O dinin nas›l ö¤retim konusu edilece¤i ile ilgilenir. Bu iflin ilke ve
yöntemlerini araflt›r›r. Din ö¤retimi uygulamalar›n› inceleyerek teoriler
gelifltirir, uygulamaya veriler ve öneriler sunar. Bu çerçevede din e¤itimi
biliminin yararland›¤› bilimlerden biri de e¤itim bilimleridir. Din e¤iti-
mi bilimi, e¤itim biliminin verilerini al›r ve onlar› din alan›n›n özellikle-
ri do¤rultusunda kullan›r. Bunu yaparken zaman zaman aynen al›r, za-
man zaman da de¤ifltirir ve gelifltirir. Din ö¤retiminde kavram haritas›
yap›l›rken din alan›n›n özellikleri dikkate al›nmal›d›r. Dinin geçmifl, bu-
gün ve gelecek boyutlar› göz önüne al›narak onun zengin kültürel mira-
s› ve yorum zenginli¤i bir veri kayna¤› olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca
din dilinin özellikleri, dinin insan kiflili¤ini kuflat›c› yönü, onun günlük
yaflant›larla ba¤› düflünülerek kavram haritalar› oluflturulabilir.  

Kavram haritas› oluflturmak pek çok zihinsel ifllemin yap›ld›¤› bir süreç-
tir ve bu süreçte baz› aflamalardan geçilir. Bu aflamalar› bilmek hem ö¤-
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retimi düzenlerken ö¤retmene yard›mc› olacak ve ö¤retimin etkilili¤ini
art›racak hem de ö¤renmenin kal›c›l›¤›na yard›mc› olacakt›r. Kavram
haritas› oluflturman›n ad›mlar› flunlard›r: 

a. Beyin f›rt›nas› aflamas›: Bu aflamada konu ile ilgili bütün kavramlar
listelenir. Bafllang›ç olarak, kavramlar aras› iliflkinin varl›¤›, iliflkinin
önemi veya kavram say›s›n›n fazlal›¤› dikkate al›nmaz. Mümkün ol-
du¤unca fazla kavram ve iliflki belirlenmeye çal›fl›l›r. 

b. Grupland›rma aflamas›: Kavramlar› aralar›ndaki iliflkilere göre grup-
lara ve alt gruplara ay›rma aflamas›d›r. Bu aflamada baz› kavramlar
birkaç gruba girebilir. Bu durum iliflkilendirme aflamas›nda önemli
olacakt›r. 

c. Yerlefltirme/çizim aflamas›: Grupland›r›lan kavramlar›n haritada ne-
relere yerlefltirilece¤inin belirlendi¤i aflamad›r. Genel ve en önemli
kavramlar haritan›n tepesinde ya da merkezinde yer al›r. Di¤erleri ge-
nel kavramla ve di¤er kavramlarla iliflkisine göre yerlefltirilir. Bu afla-
mada kavramlar aras›ndaki iliflkiler de göz önünde bulundurularak
bir ön yerlefltirme yap›l›r. Henüz kavramlar› yerlefltirme ve iliflkilendir-
meye son flekil verilmedi¤i için yeni düzenlemelere gidilebilir.  

d. ‹liflkilendirme aflamas›: Bu aflamada oklar ve çizgilerden yararlan›l›r.
Oklar›n yönü iliflkinin yönüne de iflaret eder. Kavramlar aras›ndaki
iliflkiyi belirginlefltirmek için kelime veya cümlecikler kullan›l›r. Bir
kavram birçok kavramla bir kaç iliflki içinde olabilir. 

e. Gözden geçirme aflamas›: Haz›rlanan kavram haritas› tasla¤› gözden
geçirilir. Kavramlar›n yerleri ve iliflkiler gözden geçirilir. Yeni iliflkiler
ve kavramlar eklenebilir veya var olanlardan baz›lar› ç›kar›labilir. 

f. Kavram haritas›n› sonuçland›rma aflamas›: Kavram haritas›n›n grup-
la veya s›n›fla tart›fl›larak son fleklinin verildi¤i aflamad›r (White,
2001). 

Bu çerçevede bir kavram haritas› oluflturulurken yap›lacak ifllemler flöy-
le s›ralanabilir:  

(i)   Kavram haritas› yap›lacak bilgi alan›, konu veya problemin belirle-
nerek “odak soru”nun haz›rlanmas›. Bu soru taraf›ndan yönlendiri-
len, soruya uygun kavramlar›n belirlenerek listelenmesi. Burada
kavram adlar› tek veya en fazla iki-üç kelimeden oluflmal›d›r.
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(ii)  Haz›rlanan kavram listesini ifle koflarak, ihtiyaç duyulursa daha faz-
la kavram ekleme. Kavram listesi haz›rlan›rken iki yol izlenebilir. Ya
ana kavram ve haritada kullan›lacak kavramlar›n bir listesi ö¤ret-
men taraf›ndan verilir ya da konu verilir ve ö¤renciden bir kavram
haritas› haz›rlamas› istenir. Burada kavramlar›n listesini ö¤renci
oluflturur (Erricker & Erricker). 

(iii) En genifl ve kapsaml› kavram›n haritan›n tepesine yerlefltirilmesi. Ba-
zen en genifl ve en kapsaml› kavram› belirlemek güç olabilir. Bu nok-
tada odak soruya yeniden dönülerek gerekirse yeniden bir odak so-
ru oluflturulabilir. Genellikle haritan›n tepesinde bir, iki veya üç ge-
nel kavram bulunabilir.

(iv) Her bir genel kavram›n alt›na yerlefltirmek için iki, üç veya dört alt
kavram›n seçilmesi yani alt gruplar›n ve kavramlar›n belirlenmesi.
Bir temel kavram›n veya alt kavram›n alt›na, ona ait alt› veya yedi
kavram varsa orta kapsaml›l›kta uygun baz› kavramlar› tan›mla-
mak genellikle mümkündür. Böylece haritada baflka bir hiyerarfli
düzeyi oluflturulur.

(v) Kavramlar› birbiriyle iliflkilendirme. Burada kavramlar çizgiler ve ok-
lar kullan›larak iliflkilendirilir. Çizgiler bir veya birkaç ba¤lay›c› ke-
lime ile önerme fleklinde de gösterilebilir. Ba¤lay›c› kelimeler iki kav-
ram aras›ndaki iliflkiyi göstermelidir. 

(vii) Üst düzey kavramlar› ekleme, ç›karma veya de¤ifltirmeyi içeren ifl-
lemleri yapmak için haritay› yeniden gözden geçirme. Bu çal›flma
birkaç kez yap›lmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu durum haritan›n daha
do¤ru ve tutarl› bir flekilde oluflturulmas›na yard›mc› olur.

(viii) Haritan›n farkl› bölümleri aras›ndaki kavramlar aras› çapraz ilifl-
kilerin araflt›r›lmas›. Burada iliflkileri göstermede çizgiler ve kelime-
ler kullan›labilir. Çapraz iliflkiler, konu alan›ndaki yeni, yarat›c› ilifl-
kileri görmeye yard›m edebilir (Novak, 1998).

Bu ad›mlar çerçevesinde ö¤retimde kavram haritalar› oluflturulabilir.
Ö¤retmen bir ana fikir seçer ve onu kâ¤›d›n merkezinde bir daire içine
yazar. Ana fikrin etraf›na anahtar kavramlar yaz›l›r. Anahtar kavram-
lar, ana fikre çizgi ile ba¤lan›r. Destekleyici detaylar, anahtar kavramla-
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r›n etraf›na yerlefltirilir. En genel ve soyutlar haritan›n en tepesinde ya da
merkezî noktas›nda yer al›rlar. Ana fikri temsil eden kavram merkezde
ya da tepede yer al›rken, tali fikirler ona yak›nl›klar›na göre s›ralan›r-
lar.Detaylar, uygun bir önerme ile kavrama ba¤lan›r. Ba¤lant› çizgileri
fikirler aras›ndaki iliflkiyi gösterir. Fikirler aras›ndaki iliflkiler, fiil veya
k›sa cümleciklerle ifade edilir (Arends, 1998: 309; Concept Mapping; The
Use of Concept Maps in the Teaching). ‹ngilizce dilbilgisi yap›s›nda bir
harita rahatl›kla anlaml› cümlelere dönüfltürülebilir. Kavram haritas›n-
daki cümleler özne, fiil ve nesne fleklinde bir cümle kal›b›ndan oluflmufl-
tur. Fakat Türkçe haz›rlanan kavram haritalar›nda durum böyle de¤il-
dir. Bu durum Türkçe ve ‹ngilizce’nin farkl› dil guruplar›nda olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Sondan eklemeli Ural Altay dil ailesinde bulunan
Türkçe’de ekler kelime sonuna getirilerek türetilir ve fiil cümlenin sonun-
da bulunur. Bu yüzden Türkçe kavram haritas›nda okuma özne, nesne
ve yüklem yönünde olmal›d›r. Eklere de dikkat edilmelidir. Ya da ara
ba¤lant›lar adland›r›lam›yorsa ara ba¤lant› oklar›n›n üzerine hiçbir ek-
leme yap›lmamal›d›r (Bahar, 2001).

Kavram haritalar› ö¤retme-ö¤renme ortam›nda oluflturulabilir. Kav-
ram haritalar›n› etkili bir flekilde oluflturabilmek için ö¤rencilere reh-
berlik etmek gerekmektedir. Kavram haritas› oluflturma süreci, çok
yönlü düflünmeyi ve soyutlaman›n farkl› düzeylerinde ileri geri git-
meyi gerektirir. Kavram haritas› olufltururken haritada yer alacak
kavramlar› belirlemek oldukça önemlidir. Haritada yer alacak kav-
ramlar flu flekillerde belirlenebilir: 

(i)   Ö¤retmen haritada yer alacak olan kavramlar›n listesini oluflturur ve
sadece bu kavramlarla bir harita yap›lmas›n› ister. Burada ö¤renci-
lere kendi kavramlar›n› listeye ekleme imkân› verilmez. 

(ii)  Ö¤retmen listeyi oluflturur. Fakat, ö¤rencilere kendi kavramlar›n› lis-
teye ekleme f›rsat› verir. 

(iii) Belirli bir konuda tamamen ö¤rencilerin oluflturdu¤u bir kavram lis-
tesi belirlenebilir (Zimmaro & Cawley, 1998). 

Kavram haritalar› bireyin kavramlar› nas›l iliflkilendirdi¤ini gösterir. Bu
nedenle bireyin ön ö¤renmeleri ve geçirmifl oldu¤u yaflant› çeflidi ile nite-
li¤i kavram haritalar›na yans›r. Bu durum kavram haritalar›n›n fleklin-
de ve iliflkinin çeflitlerinde farkl›l›¤a yol açabilir. Bu çerçevede kavram
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haritalar›, ayn› kavram setinin farkl› formlar›nda yap›labilir. Bir kavram
haritas› çizmenin tek bir yolu yoktur. Kavramlar aras›ndaki iliflkileri an-
lama bireyden bireye fark edebilece¤i için, farkl› kavram haritalar› olufl-
turulabilecektir (Novak, 1998). Kavram haritas›nda bulunan kavramlar
ve bunlar›n örgütlenmesi flu flekilde bir kavram haritas›nda gösterilebilir;
bu, kavram haritas›n›n kavram haritas›d›r:

Kavram haritas› oluflturmak oldukça güç ve karmafl›k ifllemleri gerekti-
ren bir süreçtir. Oluflturulan haritan›n incelenmesi hem ö¤rencinin ken-
di ö¤renmeleri hakk›nda bilinçlenmesine hem de ö¤retmenin ö¤rencinin
kurdu¤u ba¤lant›lar› görmesine yard›mc› olur. Kavram haritalar›n› de-
¤erlendirmek, ö¤rencilerin kendi eksiklerini görmelerine, di¤er ba¤lant›-
lar konusunda bilinçlenmelerine, elefltirel düflünme becerilerinin geliflme-
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fiekil 1
Bir kavram haritas›n›n yap›l›fl›n› gösteren kavram haritas› örne¤i (Novak,
1998: 32).



sine yard›mc› olabilir. Kavram haritas›n› incelemek, ö¤retmenin ö¤renci-
lerine kazand›rmas› gereken bir beceridir ve bu konuda bir rehberli¤e ih-
tiyaç vard›r. Ö¤retmen ö¤renme ortam›nda ö¤rencilerle birlikte kavram
haritalar›n› de¤erlendirme çal›flmalar› yapmal›d›r. Böylece ö¤rencilere
kavram haritas› incelemenin ölçütleri de ö¤retilebilir. Oluflturulan kav-
ram haritas› flu yönlerden incelenerek de¤erlendirilebilir (White, 2001):

a. Do¤ruluk ve eksiklik yönünden: Haritada yer alan kavramlar›n ve
iliflkilerin do¤rulu¤u ve eksikli¤i incelenir. Burada flu sorulara cevap
aran›r: Kavramlar ve iliflkiler do¤ru mu? Önemli kavramlar kaybol-
mufl mu? Yanl›fl kavramlaflt›rmalar var m›?

b. Örgütleme yönünden: Kavramlar›n gruplanmas›nda ve alt gruplar›n
oluflturulmas›nda izlenen yol incelenir. Üst düzey kavramlarla/genel
kavramla, alt düzey kavramlar›n yerlefltirilmesi incelenir. 

c. Görünüm yönünden: Haz›rlanan kavram haritas›n›n derli toplu dü-
zenli mi, yoksa karmafl›k ve düzensiz mi oldu¤u araflt›r›l›r. 

d. Yarat›c›l›k yönünden: Kavramlar aras› iliflkilerin belirlenmesinde ve
kavramlar›n yerlefltirilmesinde yarat›c›l›¤›n olup olmad›¤› araflt›r›l›r. 

Yukar›daki ölçütler çerçevesinde kavram haritas›n›n ne derece iyi haz›r-
land›¤› büyük ölçüde tespit edilebilir. 

4. Din Ö¤retiminde Kullan›labilecek Kavram Haritas› Türleri
Din çok boyutlu ve genifl bir aland›r. Bu alan›n uzun bir gelene¤i vard›r.
Bu gelene¤in oluflturdu¤u bir bilgi birikimi vard›r. Bu bilgi birikiminin
aç›¤a ç›kar›lmas› ve kurulan kavramlar aras› iliflkilerin görülmesinde
kavram haritas› türlerinin pek ço¤u kullan›labilir. Din alan›n›n özellik-
leri çerçevesinde e¤itim bilimlerinin verileri do¤rultusunda din kültürü ve
ahlâk bilgisi derslerinde kavram haritas› örnekleri oluflturulabilir. 

Kavram haritalar›, haritadaki kavramlar›n birbiri ile iliflkilerine göre bir
çok flekilde düzenlenebilir. Novak ve Gowin üç farkl› kavram haritas›n-
dan söz ederler. Bunlar ak›fl çizgesi (flow charts), dönen diyagramlar
(cycle diagrams) ve dayand›r›labilir a¤açlard›r (predicability trees). Ak›fl
çizgesinde bir fikrin/düflüncenin, olay›n ak›fl› kavram haritas› fleklinde
sunulur. Dönen diyagramlar›n oluflturulmas›nda kavramlar›n›n birbiri
ile karmafl›k iliflkisi etkilidir. Kavram, bir noktaya dayand›r›lacaksa da-
yand›r›labilir a¤açlar kullan›labilir (Novak & Gowin, 1993). Bunlar›n
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yan› s›ra kavram haritas› hiyerarflik yap›da, örümcek a¤› fleklinde, girdi-
ifllem-ç›kt›y› gösteren sistem kavram haritas› fleklinde, görsel tasar›m yer-
lefltirme kavram haritas› veya üç boyutlu kavram haritas› olarak yap›-
land›r›labilir (Boysen, 1999).3 Kavram haritas›n› yap›laflt›rman›n tek
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3 Kavram haritas› türleri ile ilgili olarak bkz. 
http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/mind/graphics.

4 Burada sunulan kavram haritas› örnekleri araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. ‹l-
kö¤retim din kültürü ve ahlâk bilgisi program› çerçevesinde haz›rlanm›fl baflka kav-
ram haritas› örnekleri için bkz. Do¤an & Tosun, 2002.

fiekil 2
Namaz›n k›l›n›fl› örne¤inde ak›fl çizgezi kavram haritas›
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fiekil 3
Dönen diyagramlar ile ilgili kavram haritas› örne¤i

fiekil 4
Hiyerarflik ‹liflkiyi gösteren kavram haritas› örne¤i



do¤ru biçimi yoktur. Bireyin zihinsel flemalar› ve yarat›c›l›¤›, bilginin ya-
p›s› kavram haritas›n›n yap›land›r›l›fl biçimini etkiler. ‹lkö¤retim DKAB
program› çerçevesinde afla¤›da kavram haritas› örnekleri sunulmufltur.4

5. Din Ö¤retiminde Kavram Haritalar› Nerelerde ve Nas›l Kullan›labilir?

Kavram haritas›, anlam›n aç›kl›¤›n› ve önemli detaylar›n bütünlefltiril-
mesini talep eder (The Use of Concept Maps in the Teaching and Lear-
ning). Bu yönüyle kavram haritas› onu oluflturan›n bir konuda nas›l dü-
flündü¤ünü gösterir. Yani bilginin birey taraf›ndan nas›l örgütlendi¤inin
bir temsilidir. Ö¤retimde kavram haritalar› birçok amaç için kullan›la-
bilir ve kavram haritalar› arac›l›¤›yla baz› bilgiler edinilebilir. Kavram
haritalar›, ö¤retim arac› olarak, ö¤renme arac› olarak ve de¤erlendirme
arac› olarak (Zimmaro & Cawley, 1998) din ö¤retiminin plânlama, uy-
gulama ve de¤erlendirme aflamalar›nda çeflitli flekillerde kullan›labilir:  

a. Ö¤retimi Plânlamada 

Kavram haritalar›, içerikteki bilgi yap›s›n›n ve iliflkilerin görülmesine
yard›mc› oldu¤u için ö¤retim program›n›n haz›rlanmas›nda, y›ll›k plân-
lar›n ve günlük plânlar›n yap›lmas›nda bir plânlama arac› olarak kulla-
n›labilir. Bu durum din ö¤retiminde tekrara düflmeyi engelleyici bir rol
oynayabilir. 

Ö¤retmen ders öncesi haz›rl›k çal›flmalar›n› yaparken, kavram haritala-
r›ndan yararlanabilir ve kendisi kavram haritas› haz›rlayabilir. 

b. Ö¤retme-Ö¤renme Sürecinde

Kavram haritas› ö¤retme-ö¤renme sürecinde iki flekilde kullan›labilir: Ya
haz›r kavram haritalar› bir ö¤retim arac› olarak kullan›labilir ya da kav-
ram haritas› oluflturma bir ö¤retme ve ö¤renme tekni¤i olarak s›n›fta ifle
koflulabilir. 

Ö¤retmen kavram haritas›n›n yard›m›yla ö¤rencilerin hâlihaz›rda ne bil-
di¤ini keflfedebilir (Novak & Gowin, 1993). Ö¤rencilerin ön ö¤renmele-
rini tespit ederek, ö¤retimi buna göre düzenleyebilir. Ö¤retmen kavram›n
tan›m›n›, kritik özelliklerini ve örneklerini belirledikten sonra, ö¤rencile-
rin ön koflul kavramlar› bilip bilmediklerini belirlemelidir (Martorella,
1972). Bunun için bir ön test haz›rlayabilir. Böylece, ö¤rencilerin ön ko-
flul kavramlardan ne kadar›n› bildi¤ini belirleyebilir. Ön koflul kavram-
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lar›n ne oldu¤unu belirlemek ve ö¤rencilerin onlar› bilme düzeylerini tes-
pit etmek, kavram ö¤retiminin en temel unsurlar›ndand›r (Davis, 1974).
Ayr›ca kavram haritas›, ö¤rencilerin, fikirlerin nas›l ba¤lant›land›r›ld›¤›-
n› ve bilginin nas›l örgütlendi¤ini görmelerinde yard›mc› olur. Kavram
haritalar›, bireylerin sahip olduklar› kavramlardaki ve kavramlar aras›
iliflkideki yanl›fll›klar› gösterirler. Böylece ö¤retmen ö¤rencilerin konu
alan›ndaki anlamland›rmalar›n› daha iyi görebilir (Concept Mapping
and Curriculum Design). 

Kavram haritas›n›n yap›lmas›, somut ve kesin bir anlam›n anlafl›lmas›n›
ve kavramlar›n karfl›l›kl› iliflkisini kuvvetlendirir. Bu yüzden o ö¤renmeyi
pasif de¤il, aktif bir süreç yapar. Ö¤retmenler, ö¤rencilerden haz›rlanm›fl
kavram haritalar›n› aynen hat›rlamalar›n› veya ezberlemelerini istememe-
lidirler. Bu, ezber ö¤renmeyi teflvik eder. Bununla birlikte ö¤retmenler, ha-
z›r kavram haritalar›n› kullanarak, ö¤rencilerin örgütleme ve anlamlan-
d›rmalar›na yard›mc› olabilirler. Haz›r kavram haritalar›n› ezberlemeleri-
ni istemek, ö¤reneni aktif k›lma ve onu anlaml› ö¤renmeye teflvik etme
amac›n› y›kar (The Use of Concept Mapping). Kavram haritalar› ö¤renci-
lerin sadece alan tecrübelerinden anlaml› bilgi elde etmelerine yard›m et-
mekle kalmaz, ayn› zamanda tecrübe sonras› ve tecrübe esnas›nda onlar-
da ö¤renmeye karfl› olumlu duygu ortaya ç›kar›r ve ö¤rencileri eyleme yö-
neltir (Novak & Gowin, 1993). Bu da ö¤renciyi ö¤renmeye güdüler.

Haz›r kavram haritalar› ve/veya kavram haritas› oluflturma, ö¤rencinin
bilgiler aras›ndaki iliflkileri görerek anlaml› ö¤renmesini sa¤lar. Kavram
haritas› ö¤renciye temel bir çerçeve sunar. Böylece ö¤renci, ayr›nt› ile ana
nokta aras›ndaki iliflkiyi ve kendi ö¤rendiklerini nereye yerlefltirece¤ini
görür. Önceki ö¤rendi¤i kavramlar› aras›ndaki yerini belirlemeye yar-
d›m eder (Senemo¤lu, 2001). Kavram haritalar›n› ö¤retimde kullanmak,
anlaml› ö¤renmeyi teflvik eder ve ezber ö¤renmeyi engeller (Novak,
1998). Zaten kavram haritalar› temeli Ausubel’in Anlaml› Ö¤renme Te-
orisine dayanmaktad›r. Ö¤renci kavram haritas› ile bilgiyi anlaml› bir
flekilde örgütler. Böylece kavram›n yerini ve birbirleriyle iliflkisini görerek
bilgiyi uzun süreli belle¤e gönderebilir. Bu da anlaml› kodlama yapma-
y› ve bilgiyi geri getirmeyi kolaylaflt›r›r. 

Kavram haritas› haz›rlama, bir okuma ödevden veya dersten not ç›kar-
mak için (Concept Mapping; Novak & Gowin, s. 49) yani metinlerden
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anlam ç›karmak için kullan›labilir. Dinî metinlerin (ayet/hadisler) ana-
lizinde kavram haritalar› kullan›labilir. Metni okumaya bafllamadan ön-
ce, büyük kavramsal yolu görmede kavram haritas› oluflturmak ö¤renci-
ye yard›m eder (Novak & Gowin, 1993).

Ö¤retmenin kavram haritas› haz›rlamas›, onun fikirler aras› iliflkileri
ve örgütlenmeyi görmesini ve göstermesini sa¤lar. Kavram haritalar›
fikirler aras› iliflkileri görme ve göstermede kullan›labilir (Concept
Mapping). Bu yönüyle kavram haritas› bir ö¤retim arac›d›r ve ö¤ren-
cilerin ö¤renme stratejilerini gelifltirmelerinde ve onlara ö¤renmeyi ö¤-
retmede etkili araçlard›r (Novak, 1998; Arslan, 2000). Çünkü, kavram
haritalar› ö¤rencileri kendi düflünme biçimleri hakk›nda düflünmeye
teflvik için; bir kavram hakk›ndaki ve o kavram›n di¤er kavramlarla
iliflkisi hakk›ndaki anlamalar›n› somutlaflt›rmak için yararl› bilifl öte-
si (meta cognition) araçlard›r (Boysen, 1999).

Kavram haritalar›, çal›flmada kolayca odaklan›labilen kavramlar›n gör-
sel imaj›n› temin ederler. Gerekli herhangi bir zamanda kolayca gözden
geçirilebilirler. Bu yönüyle de ö¤renilenleri daha sonra hat›rlamada ve
gözden geçirmede yard›mc› olurlar. 

Kavram haritalar› haz›rlamak, ö¤renmedeki bireysel farkl›l›klar› ortaya
ç›kar›r (Zimmaro & Cawley, 1998). Bu da hem ö¤renciye dönüt sa¤lar
hem de ö¤retmene ö¤retimi düzenlemede yol gösterici bir rol oynar. Ö¤-
renme-ö¤retme sürecinde ö¤renciler bir çok kavram› yeterince ö¤reneme-
yebilirler. Ya da yanl›fl kavramlaflt›rmalara gidebilirler. ‹flte ö¤rencinin
yanl›fl kavramlaflt›rmalar›n› hem kendisinin hem de ö¤retmenin görme-
sinde kavram haritas› etkili bir araçt›r (Novak & Gowin, 1993). 

Kavram haritas› oluflturma ve bir ö¤retim arac› olarak kavram haritala-
r›n› kullanma, konuyla ilgili bilgi ve beceri gerektirir. Ö¤retmen ve ö¤ren-
cilerin harita oluflturmadaki yetersizli¤i kavramlar›n yanl›fl ö¤renilmesi-
ne, kavramlar aras›nda iliflkilerin yanl›fl kurulmas›na ve yanl›fl kavram-
laflt›rmalar oluflmas›na yol açabilir. Özellikle soyut kavramlar›n ö¤renil-
mesinde/ö¤retiminde sorunlar oluflturabilir. Bunun için ö¤rencilere reh-
berlik etmek gerekmektedir. Aksi takdirde kavram haritalar› ö¤renmeyi
kolaylaflt›r›c› bir rol oynamayabilir. Bu nedenle kavram haritalar›n› kul-
lan›rken ö¤renciye yap›lacak yard›mlar, kavram haritas›ndan daha etkin
faydalanmay› sa¤lar. Ö¤renciye flu noktalarda yard›m sa¤lanabilir: 
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(i) Haritan›n temeli olacak anahtar kavramlar›n seçimi için ö¤rencinin
dikkatli düflünmesini k›lavuzlamak. Dikkati bu seçime yöneltmek.

(ii) ‹lgili kavramlar hakk›nda kendi biliflsel yap›lar›n› araflt›rmalar› için
ö¤rencilere yard›m etmek.

(iii) Ba¤lay›c› kelimeleri seçmede hiyerarfliye uyan daha genel di¤er kav-
ramlar›n ne oldu¤unu fark etmelerini sa¤layarak sunulan kavramlar-
la bildikleri kavramlar aras›ndaki önermeleri oluflturmalar›na yar-
d›m etmek. 

(iv) Özel obje ve olaylarla bu olay ve objeleri temsil eden daha kapsaml›
kavramlar› birbirinden ay›rt etmelerine yard›m etmek (Novak & Go-
win, 1993). 

Kavram haritas› oluflturma çal›flmalar› bireysel olarak yap›labilece¤i gi-

bi grup çal›flmas› fleklinde de yap›labilir.5 Kavram haritas› haz›rlamak ve
onu di¤er ö¤rencilerle paylaflmak, tak›m çal›flmas› fleklinde düflünmenin
bir arac› olarak ifl görebilir. ‹ki veya üç ö¤rencili gruplarda kavram hari-
tas› yapmak, sosyalleflmeye ve canl› bir s›n›f ortam› oluflturmaya yol aça-
bilir (Novak & Gowin, 1993). Bu durum, ö¤renci-ö¤renci, ö¤retmen-ö¤-
renci etkileflimini art›r›r. Grup çal›flmas› becerisi kazand›rabilir. Ö¤ren-
cilerin kendi görüfllerini ve farkl› görüflleri görerek fikirlerinde de¤ifltir-
me/gelifltirme yapmalar›na yard›mc› olur.  

Kavram haritas› herhangi bir konu veya problemle ilgili olarak düflünce
gelifltirmede kullan›labilir. Bu yönüyle kavram haritas›, herhangi bir ko-
nu veya konu alan› için iyi bir beyin f›rt›nas› arac›d›r (Boysen, 1999).
Ayr›ca kavram haritas›n›n kendisinin oluflturulmas› süreci bir beyin f›r-
t›nas› etkinli¤ine dönüfltürülebilir. 

Yarat›c› düflünceyi teflvik etmek ve gelifltirmek için kavram haritas› olufl-
turma çal›flmalar› yap›labilir. Kavram haritas› haz›rlamak yeni iliflkileri
hatta yeni anlamlar› keflfetmede ö¤retmen ve ö¤renciye yard›m eder. Bu
anlamda kavram haritas› yapmak, yarat›c› bir eylem olabilir ve yarat›-
c›l›¤› da destekleyebilir (Novak & Gowin, 1993). Novak’a (1998) göre,
ezber ö¤renme al›flkanl›klar›n› kazanan orta ö¤retim ve üniversite ö¤ren-
cileri iyi bir kavram haritas›n›n nas›l yap›laca¤›n› çabucak ö¤reneme-
mekte, zorluk çekmektedirler. Bunda onlar›n ezber ö¤renmeye yatk›nl›k-
lar›n›n rolü büyüktür. Bu da, yarat›c› kavram haritalar› oluflturmalar›n›
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güçlefltirmektedir. Kavram haritas› oluflturma çabalar› ve bunun sonucu
olarak kavram haritalar›n› oluflturma, ö¤rencide problem çözme beceri-
lerini gelifltirir (Concept Mapping). Çünkü bir kavram haritas› haz›rla-
mak, bafll› bafl›na bir problemdir. 

c. Ö¤retimin De¤erlendirme Aflamas›nda 

DKAB ö¤retmenleri ö¤retimi ölçme ve de¤erlendirme becerileri yönünden
istenen düzeyde de¤ildirler (Güngör, 2000). Ö¤retmenlerin ölçme ve de-
¤erlendirme becerilerinin geliflmesine yard›mc› olman›n yan› s›ra, din
kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde kullan›labilecek çeflitli ölçme araç ge-
reçleri de gelifltirilmelidir. Din ö¤retimi, s›navlar›n yan› s›ra di¤er za-
manlarda da çeflitli ölçme araçlar› ile ölçülerek, ö¤retimin niteli¤i sürek-
li gözden geçirilmelidir. Kavram haritalar› din ö¤retimini de¤erlendirme-
de kullan›labilir. De¤erlendirme yap›l›rken de ö¤retimin bafllang›c›nda,
ö¤retim esnas›nda ve ö¤retim sonunda bir ölçme arac› olarak kavram ha-
ritalar›ndan yararlan›labilir. Kavram haritalar› ö¤rencilerin ön ö¤ren-
melerini tespit etmede, ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤renmelerdeki de¤ifl-
me ve ilerlemeleri belirlemede ve ders y›l› bitiminde hedeflerin gerçeklefl-
me düzeyini belirlemede kullan›labilir (Zimmaro & Cawley, 1998). 

Ö¤retmenler kavram haritalar› haz›rlatarak, zaman içerisinde ö¤renci-
nin kavram geliflimi hakk›nda bilgi edinebilirler. Ayn› flekilde ö¤renciler
kavram haritalar› yoluyla kendi kendilerini ölçebilirler. Bu da onlara ö¤-
renmeleri hakk›nda bir dönüt sa¤lar. Yap›lan haritalar üzerindeki karfl›-
laflt›rmalarla, yanl›fll›klar üzerinde müzakereler yap›l›r, düzeltmeler sa¤-
lanabilir. Kavram haritalar› ö¤renciye dönüt sa¤lamas›n›n yan› s›ra, ö¤-
retmene de düzenledi¤i ö¤retimin niteli¤i hakk›nda dönüt verir.

Kavram haritalar› biliflsel ö¤renmeyi ölçmede, yanl›fl kavramlaflt›rmala-
r› belirlemede, ö¤retimin sonundaki ö¤renmeyi ölçmede kullan›labilir
(Erricker & Erricker). Ö¤retim sonras› de¤erlendirme arac› olarak kav-
ram haritalar› kullan›labilir. Bunlar› kullanman›n temel güçlü¤ü anlam-
l› ba¤lant›lar, kavramsal alan ve içeri¤in do¤rulu¤undaki de¤ifliklikleri
ölçmek için çok fazla zaman gerektirmesidir. Ayr›ca kavramlar›n say›s›
ile önermelerin say›s› ve niteli¤i aç›s›ndan ö¤renciden ö¤renciye farkl›l›k
olaca¤› için ölçme kriteri oluflturmak da bir baflka sorundur (Boysen,
1999). Ancak ö¤retmenler, kavram say›s›, kavramlar aras› iliflkilerin sa-
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y›s› ve önermelerin do¤rulu¤unu temel alarak de¤erlendirme yapabilirler.

S›navlarda ö¤rencilere kavram listesi verilerek, bir kavram haritas› olufl-
turmalar› veya kavram haritas›nda bofl b›rak›lan yerlerdeki kavramlar›
ve iliflkileri belirlemeleri istenebilir. Örne¤in flöyle bir soru oluflturulabi-
lir: “Haritadaki verilerden yararlanarak afla¤›daki haritay› tamamlay›-
n›z.” Ya da haz›r bir kavram haritas›ndaki yanl›fll›klar› bulmalar› iste-
nebilir. “Afla¤›daki kavram haritas› örne¤inde baz› hatalar yap›lm›flt›r.
Edindi¤iniz bilgilerden yola ç›karak bu hatalar› bulup düzeltiniz.” 

6. Sonuç

Sonuç olarak; din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde kavram haritalar›-
n› haz›rlaman›n ve ö¤retimde kullanman›n ö¤renci, ö¤retmen ve prog-
ramc›lar için yararlar› vard›r. Ö¤renci için, ö¤renilecek anahtar kavram
ve önermeleri aç›k hâle getirir. Yeni bilgi ile hâlihaz›rdaki bilgi aras›nda
ba¤ kurmay› sa¤lar. Ö¤rencilerin kendi ö¤renmeleri üzerinde düflünmele-
rini sa¤lar. Karfl›lafl›lan bir metni analiz etme ve anlamay› kolaylaflt›r›r. 

Ö¤retmen için ise, ö¤retimi plânlama, uygulama ve de¤erlendirme afla-
malar›nda yararlar› vard›r. Ö¤retmene bilgiyi örgütlemede, ö¤rencinin
ön ö¤renmelerini ve yanl›fl kavramlaflt›rmalar›n› tespit etmede ve ö¤reti-
mi plânlamada yard›mc› olur. Ö¤retmen–ö¤renci, ö¤renci-ö¤renci etkile-
flimi ve iflbirli¤ini sa¤lar. Ö¤rencileri derse katmada ve güdülemede, ö¤-
renmeyi ö¤retmede, ö¤renme stratejileri gelifltirmede, yarat›c› düflünceyi
gelifltirmede önemli rol oynayarak din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin
etkilili¤ini art›r›r. 

Ders program›n› plânlama ve örgütlemede plânlay›c›lar›n önemli ile
önemsiz bilgileri görmelerine yard›mc› olur. Bununla birlikte kavram ha-
ritalar›n›n her ö¤renci veya ö¤retmen taraf›ndan kabul edilmesi ve her
durumda etkin bir flekilde kullan›lmas› da beklenmemelidir. Ö ¤ r e n m e
s t i l l e r i, düflünme biçimleri gibi bir çok bireysel farkl›l›klar› olan bireyle-
rin tümüne birden bir tekni¤in hitap etmesi de söz konusu olmasa gerek-
tir. Ancak ö¤renme-ö¤retme ortam›n›n özellikleri de dikkate al›narak bu
teknik, etkinlikle kullan›labilir. 

Bu makale çerçevesinde flunlar önerilebilir: 

• Din kültürü ve ahlâk bilgisi ö¤retmenlerinin kavram haritalar›n› kulla-
n›p kullanmad›klar›, kullan›yorlarsa bunu ne derecede etkinlikle kul-
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land›klar›, kavram haritas› kullanmaya yönelik tutumlar›n›n ne oldu-
¤u araflt›r›labilir. 

• Hizmet içi e¤itim faaliyetlerinde kavram ö¤retimi ve kavram haritas›
haz›rlama çal›flmalar› yap›labilir. 

• DKAB derslerinde kavram haritas› kullanman›n ö¤retim sürecine etki-
lili¤i deneysel araflt›rmalarla s›nanabilir. 

• DKAB ö¤retiminde materyal gelifltirme ve gelifltirilen materyallerin ö¤-
retime ne derece hizmet eder nitelikte oldu¤u araflt›r›labilir. Ö¤retmen-
lerin dersle ilgili materyal gelifltirip gelifltirmedikleri, gelifltirilen mater-
yaller varsa bunlar›n niteli¤i, alan araflt›rmalar› ile ortaya konabilir.

• DKAB programlar›nda yer almas› gereken kavramlar belirlenerek bun-
lar›n birbiri ile iliflkileri belirlenebilir. 
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Using Concept Maps in Religious Studies and Moral Knowlege
L e c t u r e s

Citation/©– Akyürek, S. (2003). Using Concept Maps in Religious
Studies and Moral Knowlege Lectures. / Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
derslerinde kavram haritalar›n›n kullan›m›. Journal of Values

Education (Turkey)/De¤erler E¤itimi Dergisi, 1 (3), 65-85.

A b s t r a c t - Interrelations among different but related concepts are
shown by concept maps. The process of the construction of a con-
cept map as follows: brain storming, organization of concepts, layo-
ut, linking, revising, and finalizing. The outcome, a concept map, is
evaluated by its accuracy, thoroughness, organization, appearance,
and creativity. There are different type of concept maps including
flow charts, cycle diagrams, and predictability trees. Concept maps
can be used as an instructional tool and/or an evaluation tool in the
process of planning, application, or evaluation of classroom activiti-
es. Among the widespread use of concept maps is in religious studi-
es. In the present study, concept maps are discussed as useful tools
in religious education.        

Key Words– Concept Mapping, the Stage of Concept Mapping,
Religious Education, the Evaluation of Concept Maps.
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