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  Öz  
Kıssa, en etkili anlatım biçimlerinden biridir. Kutsal metinlerde yer verilmesi, kayna�ını 

ilahi vahiyden alması, kıssaların etkisini daha da artırdı�ı söylenebilir. 2006 yılından itibaren 
�lkö�retim DKAB programında Hz �brahim, Hz Eyyüp, Hz Yusuf ve Lokman kıssalarına yer verildi�i 
görülmektedir. Bu ara�tırmanın temel amacı �lkö�retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ö�retim 
programında mevcut olan Hz Eyyüp kıssasını 6. sınıflarda okuyan ö�rencilerin nasıl 
de�erlendirdiklerini ölçmek, söz konusu kıssada sunulan mesajların ö�renciler tarafından ne kadar 
anla�ılabildi�ini belirlemektir. Ara�tırma verileri dört açık uçlu soruyu içeren veri toplama formu 
aracılı�ıyla elde edilmi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Kıssa, Kuran, �lkö�retim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Din 
E�itimi, De�er. 

 
Abstract 
Story is one of the most effective forms of expression. Their being included in the 

Scriptures, their originating from divine revelation can be said to lift their effectiveness. Since 2006, in 
the Primary Education Religious Culture and Moral Knowledge curriculum,the stories of Abraham, 
Job, Joseph and Luqman it has been seen to be included. The main purpose of this research is to 
measure how the 6th grade students evaluate the story of Job and to determine how much they 
understand the messages given in the aforesaid story. The research datas were obtained by a data 
collection form containing four open-ended questions. 

Keywords: Tale, Holy Quran, Primary Education, Religious Culture and Moral Knowledge 
Course, Religious Education. Value.      
 
 
 
Giri� 
Hikâyeler en etkili anlatım tekniklerinden biridir. Bu teknik sayesinde en zor konular 

kolayca anlatılabilir (Bilgin, 1994: 51), çocukların ahlaki ve dini de�erleri daha iyi anlamaları, 
içselle�tirmeleri sa�lanabilir (Önder, 2013: 1290). Çünkü hikâye, e�itimde önemli bir yeri olan 
örnek alma ve özde�le�menin sa�lanabilmesi için güzel bir araçtır. 

Hikâyeler, kendini ifade edebilme ve kimli�ini bulma çabası içindeki ilkö�retim ça�ı 
çocuklarının kendilerini tanımalarında, toplumdaki rollerini belirlemelerinde, sa�lıklı sosyal 
ili�kiler geli�tirmelerinde ve her bakımdan hayata hazırlanmalarında büyük görevler üstlenen 
din e�itimcilerinin de en çok kullandıkları malzemelerden biridir (Pakdemirli, 2011: 153). Bu 
ba�lamda inanç ve ahlaki esasların ö�retilmesinde ve uygulanmasında Kuran’daki 
kıssalardan/hikâyelerden önemli ölçüde faydalanmak mümkündür. Kıssaların ilahi/dini 
yönünün olması ve tecrübe edilmi� olaylar olarak sunulması çok daha etkili olmasını 
sa�layacaktır (Bilgin, 1994: 51).           
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Hikâyelerle e�itim; olaylar kar�ısında akli ve ruhi canlılı�ı yenileyen, ö�üt almayı 
sa�layan, dü�ünmeye sevk eden ve Kuran’ın da belirgin �ekilde yer verdi�i bir e�itim/terbiye 
metodudur (�anver, 2004: 158; Akıncı, 54; Fersaho�lu, 2003: 127; Eyüpo�lu, 114). Kuran’daki 
kıssaların hacim itibariyle Kuran’ın yakla�ık yarısını olu�turması ( Yavuz, 2009: 120), bu 
metodun etkin bir �ekilde kullanıldı�ını göstermektedir. Nitekim bir ayette, “ Biz bu Kuran’ı 
vahyederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin” 
(Yusuf Suresi12/3) buyrularak kıssa metodunun önemine i�aret edilmi�tir. Hz Peygamber’in 
kendisi de insanların e�itiminde kıssa ve hikâyelerden yararlanmak suretiyle bu metodu etkili 
bir �ekilde kullandı�ı bilinmektedir (Özbek, 1991:196; Karacelil, 2007: 60).     

Kıssa kelime olarak, “bir haberin izini sürmek, onu açıklayıp bildirmek, anlatmak, 
nakletmek, bir olayı hikâye etmek” gibi anlamlara gelmektedir ( �engül, 2002: 498; Abay, 2007, 
11-12; Yavuz, 2009: 122). Terim olarak, �nsanların ibret almalarını ve hidayete ula�malarını 
sa�lamak amacıyla, ço�unlukla zaman ve mekândan soyutlanmı�, geçmi� peygamberler ve 
toplumlarla ilgili Kur’ân’da anlatılan olaylar” olarak tanımlanmaktadır (Demir, 2003: 73-74; 
Kara, 2011: 10). Kıssa ile hikâye arasında bir takım farklar oldu�u kaynaklarımızda ifade 
edilmekle birlikte ( Okuyan, 2013: 116; Abay, 2007: 13-14), hikâyeyi “olmu� bir hadise” 
manasında de�erlendirirsek, kıssa yerinde kullanmak mümkündür (Akıncı, 2004: 43). 

Kuran kıssalarının anlatılı� amacı sadece tarihi bir olayı dile getirmek de�ildir. Asıl 
amaç tarihi �ahsiyet, kavim ve olaylar üzerinden muhataba ders/ibret vermek, tevhit inancını 
benimsemesini ve hayatın her alanında ahlaki davranmasını sa�lamaktır (Özkan, 2010: 110; 
�kbal, 1996: 115; Cerraho�lu, 1993: 171). Dolayısıyla Kurandaki kıssaların sözü edilen amaçların 
gerçekle�mesinde bir araç görevi konumunda oldu�u söylenebilir. 

Kuran’daki kıssaların din ve ahlak e�itiminde en önemli katkılarından birisi din dilinin 
geli�mesine katkı sunmasıdır. Dini bilgilerin ve dinin do�ru anla�ılmasında din dilinin önemli 
bir rolü vardır. Çocukların din e�itimi için yapılması gereken ilk i�lerden birisi de, din dilini 
sade ve çocu�a uygun bir �ekilde kullanabilmek, onlarla anla�abilece�imiz bir din dili 
geli�tirmektir (Selçuk, 2009: 32-35; Önder, 2013: 1288). Bu ba�lamda güçlü bir muhtevaya sahip 
olması açısından kıssalar, çocukta dini kavramların geli�mesinde ve din dilinin 
zenginle�tirilmesinde önemli bir materyal olarak kullanılabilir (Akıncı, 2004: 56).     

�nsan fıtratı ve tabiatı, anlayı� ve kavrama yönünden soyut ve kuru fikirleri 
dinlemekten çok, somut fikirlere yatkındır. Kıssalarda fikirler adeta somutla�ır, dinleyenlerin 
anlaması kolayla�ır. Çünkü gere�inden fazla isimlere ve rakamlara bo�mamak kaydıyla ve 
uygun anlatımlarla tarihi olaylar, dinleyicide ilgi ve dikkat uyandırıcı, olayların akı�ını 
sürükleyici bir rol oynar (�anver, 2004: 158). Böylece fikirler, zihinde daha iyi yerle�ir ve kalıcı 
olur. Oysa çıplak gerçekler ve soyut anlamlar, hem daha çabuk unutulur, hem de aklı yorarak 
dikkatleri da�ıtabilir ( �engül, 1994: 137).  

Kıssa ile e�itimin insan psikolojisindeki en önemli etkilerinden birisi, ümitsizli�e 
dü�meyi önlemesi ve kararsız kaldı�ı zamanlarda ona yol göstermesidir. Zihninde kıssa bilgisi 
olan ki�iler ba�ından geçen olaylara daha so�ukkanlılıkla yakla�ır, geçmi�in tecrübeleriyle 
bugünü ve gelece�i de�erlendirme fırsatı bulur (Bayraklı, 2012: 198; Akıncı, 2004: 55). Nitekim 
Mekkeli mü�riklerin psikolojik baskılarına maruz kalan Hz Peygamber ve ashabının sıkıntı ve 
kaygılarının giderilmesi için Kuran’da di�er peygamberlerin kıssaları anlatılmı�tır. Anlatılan 
kıssalar Hz Peygamber ve ashabına moral ve teselli kayna�ı olmu�tur (Kasapo�lu, 2004: 72-80). 
Kuran kıssaları ile örgün e�itim ça�ındaki ö�rencilere, zorluklar kar�ısında ümitsizli�e 
dü�meyerek mücadele etmeyi, olumsuzluklara ra�men sabırlı ve kararlı olmayı ve �ükretmeyi 
ö�renebilir.     

E�itimde örnek olma-model sunma metodu günümüz din e�itimi sisteminde de 
vazgeçilmez bir nitelik arz eder. Yeti�kinlerde de etkili olmakla beraber özellikle çocukların din 
e�itiminde bu metot çok elveri�lidir (Gürel, 2013: 78). Çocuklara örnek �ahsiyetler ve 
kahramanlar, hikâye yöntemiyle model olarak sunulabilir. Bu tür hikâyeler aracılı�ıyla 
çocuklarda kahramanlarla özde�le�me arzusu uyandırılabilir ( Okumu�lar: 240; Karacelil, 2007: 
56-59). Kurandaki kıssaların kahramanları, ço�unluk itibariyle peygamberler olması çocuklara 
örnek olması açısından önemlidir. Bu nedenle e�itimciler peygamberlerin örnekli�inden ve 
kıssalarından istifade etmelidir.       
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Din ve ahlak ö�retiminde kıssaların daha verimli olabilmesi için dikkat edilmesi 
gereken bazı ilkelerden de bahsetmek yerinde olacaktır. 

Kuran kıssalarının, örgün e�itimde planlı bir �ekilde, bir teknik dâhilinde i�lenmesi 
gerekir. Kıssalarla amaçlanan ahlaki �uur ancak bu �ekilde olu�turulabilir. Din ö�retiminde 
kıssalar genelde örnek olay incelemesi yöntemiyle veya düz anlatım yöntemiyle verilir.  
Yöntemi belirlemeden önce kıssaların anlatımından beklenen amaçlar belirlenmeli, anlatım 
esnasında bu hedefleri gerçekle�tirecek yöntem ve teknikler seçilmelidir (Akıncı: 59). 

Seçilen kıssa(lar) muhatabın seviyesine uygun olmalıdır. Çocukların anlayamayaca�ı, 
soyut olayların anlatıldı�ı kıssalar seçilmemelidir. Çocu�un geli�im düzeyine uygun olmayan, 
ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeyen kıssaların din e�itiminde kullanılması yanlı� de�er 
yargılarının olu�masına ve buna ba�lı olarak yanlı� tutum ve davranı�ların ortaya çıkmasına 
neden olabilir (Pakdemirli, 20011: 163; Yılmaz, 2001: 58).   

 �lkö�retim ça�ındaki ö�rencilerin dikkatleri kısa süreli oldu�u unutulmamalı, çok 
uzun kıssalar seçilmemelidir. Ö�rencilerin kıssa üzerinde dü�ünmelerine ve kıssayı 
yorumlamalarına fırsat verilmelidir. Örne�in Hz Yusuf’un hayat hikâyesini bir ders saatinde 
anlatmak yerine, birkaç bölüme ayırarak ve farklı zamanlarda anlatmak daha do�ru olacaktır ( 
Akıncı, 2004: 60). 

Ö�retmen, ö�rencilerin derse ilgisini artırmak, kıssa/hikâye ile sunulan mesajların 
kalıcı olmasını sa�lamak amacıyla, video, slâyt, sunu gibi görsel malzemelerden de imkân 
ölçüsünde faydalanmalıdır( Pakdemirli, 2009:183).  
 
 �lkö�retim DKAB Programında Kuran Kıssaları 

Ça�ımızda hızla geli�en bilim ve teknoloji, e�itimin her alanını etkilemi� ve özellikle 
e�itim yakla�ımlarında köklü de�i�imleri zorunlu kılmı�tır. E�itimde ya�anan bu geli�meler din 
e�itimi açısından bazı de�i�imleri beraberinde getirmi�tir. Bu kapsamda 2006 yılında �lkö�retim 
DKAB ö�retim programı yeniden hazırlanarak 2007-2008 e�itim-ö�retim yılında uygulamaya 
konulmu�tur.   
 Programda Kuran kıssalarına müstakil bir ünite �eklinde ilk olarak yer verildi�i 
görülmektedir. “Kuran ve Yorumu” ö�renme alanı içerisinde 5. sınıf 4. ünite “Kuran’da 
Kıssalar” adını ta�ımaktadır. Bu ünitenin amacı programda, “ Kuran’daki kıssaların yer alma 
nedenlerini kavrar ve bu kıssalardan hisse çıkarma bilincine varır” �eklinde ifade edilmi�tir 
(MEB, 2006: 16). Ünite Hz �brahim, Hz Yusuf, Hz Eyüp ve Lokman kıssaları ile 
sınırlandırılmı�tır. Ünitenin açılımı �u �ekildedir.  

Tablo 1: Kuran’da Kıssalar Ünite açılım tablosu (MEB, 2006: 74) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Bu üniteyle ilgili 7 kazanım belirlenmi�tir. Ünitede öncelikle verilecek de�erler; 
bilimsellik, sevgi, iffet, do�ruluk-dürüstlük, sabır, sorumluluk, aile birli�ine önem verme ve 
mütevazı olma; beceriler ise: Kuran’ı Kerim mealini kullanma, problem çözme, ele�tirel 
dü�ünme, mekân, zaman ve kronolojiyi ara�tırma” �eklinde belirlenmi�tir. Ayrıca 
“Ara�tırıyoruz”, “Güzel Bir Anlatım Yolu: Kıssa”, “Bir Kıssam Var” ve “Bilge �nsandan 
Ö�ütler” adlı etkinlikler örnek olarak verilmi�tir.     
 2010 yılında �lkö�retim DKAB Programında eski programın felsefesine sadık 
kalınmakla birlikte kısmi de�i�iklik yapılmı�tır. Yeni programda Kuran kıssalarına müstakil bir 
ünitede yer verilmedi�i, “Kuran ve Yorumu” ö�renme alanında bulunan ünitelere da�ıtıldı�ı 
görülmektedir (Bkz: Tablo 2).        
 
 

Ünite Adı: Kuran’da Kıssalar 
1. Kıssa nedir? 
2. Kuran Kıssalarının Amacı 
3. Kuran’da Peygamber Kıssaları 
   3.1. Allah’ı Arayan �nsan: Hz �brahim 
    3.2. Sevgi ve Merhamet Örne�i: Hz Yusuf 
    3.3. Sabır Örne�i: Hz Eyüp 
    3.4. Bilge �nsan: Hz Lokman 
4. Fil Suresi ve Anlamı 
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Tablo 2: Kuran Kıssalarının sınıflara göre da�ılımı 

 
Tablo 2’de görüldü�ü üzere yeni programda Kuran Kıssaları 4, 5, 6 ve 8. sınıfın ünite 

konularına alt ba�lıklar halinde yer verilmi�tir. Eski programda kıssalarla verilmeye çalı�ılan 
kazanım ve de�erlerin yeni programda da aynı �ekilde yer verildi�i söylenebilir (MEB, 2010: 39, 
45, 52, 64).       
  Ayrıca programın “Ö�retmen Bilgi Notları” kısmında ayetleri anlamadaki rolü 
açısından kıssalara i�aret edilmi� ve konuyu Kuran kıssaları ile vermenin faydaları �öyle 
sıralanmı�tır (MEB, 2010: 212);  
 1- Ö�renciye ayetler üzerinde dü�ünme fırsatı verir. Bunlar üzerinde konu�ma, 
ö�rencinin yorum yapma ve ifade etme becerisinin geli�mesine katkıda bulunur.  
 2- Konu kıssa ile desteklendi�i için konunun kalıcılı�ı artar.  
 3- Ö�rencinin dikkati konuya daha kolay çekilir.  
 4- Ö�renci, kıssa ile dinleme ve anlama becerisi kazanır.  
 5- Ö�renci kıssanın kahramanıyla kendini özde�le�tirece�i için güzel davranı�ların 
benimsenmesi kolayla�ır ve ö�renci kendini düzeltme fırsatı bulur.  
    Ara�tırmanın Amacı  
 Bu ara�tırmanın temel amacı �lkö�retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ö�retim 
programında mevcut olan Hz Eyyüp kıssasını 6. sınıflarda okuyan ö�rencilerin nasıl 
de�erlendirdiklerini ölçmek, söz konusu kıssada sunulan mesajların ö�renciler tarafından ne 
kadar anla�ılabildi�ini belirlemektir. Bu amaç do�rultusunda �u sorulara cevap aranmı�tır; 
 1- 6. sınıftaki ö�renciler Hz Eyüp kıssasında verilen temel mesajları ne kadar 
anlayabilmi�lerdir?    
 2- Ö�renciler söz konusu kıssalarda verilen ahlaki de�erleri do�ru tespit edebilmi�ler 
midir? 
 3- Ö�rencilerin en fazla etkilendi�i kıssalar hangileridir? 
 4- Programda bu kıssa ile ilgili kazanımlar ne kadar gerçekle�mi�tir? 
 Ara�tırmanın Yöntemi   
 Bu ara�tırma bir durumu, bir problemi betimleme amacı ta�ıdı�ı için tarama modeli 
kullanılmı�tır. Ara�tırmada veri toplama formu ile elde edilen verilerin de�erlendirilmesinde de 
içerik analizi tekni�ine yer verilmi�tir. Bu ba�lamda ara�tırma betimsel bir durum saptaması 
niteli�indedir.  
 Ara�tırma 2013-2014 e�itim-ö�retim yılı bahar döneminde, Sivas il merkezinde bir 
ilkö�retim okulunda 6. sınıflarda ö�renim gören 40 ö�rencinin gönüllü katılımıyla 
gerçekle�mi�tir.    

Verilerin Toplanması, Çözümlenmesi ve Yorumlanması 
Ara�tırma verileri dört açık uçlu soruyu içeren veri toplama formu aracılı�ıyla elde 

edilmi�tir. �lk üç soru Hz Eyüp kıssasına yöneliktir. Dördüncü soru ise di�er kıssaları da içine 
alacak �ekilde daha genelleyicidir. Ara�tırma için sorular hazırlanırken ilgili alan yazın 
incelenmi� ve bir soru havuzu olu�turulmu�tur. DKAB ö�retmenleri ve Türkçe ö�retmenlerinin 
görü�leri do�rultusunda dört sorudan olu�an veri toplama formunun yeterli olaca�ı kanaatine 
varılmı�tır. Ayrıca soruların açık ve anla�ılır olup olmadı�ını anlamak için bir ön uygulama 
yapılmı�tır. Veri topla formundaki sorular �u �eklidedir; 

1- Hz Eyyüp kıssasında hangi ahlaki-dini de�erlere yer verilmi�tir? (Gerekçesi ile 
birlikte yazınız) 

2- Hz Eyyüp kıssasından hangi ilkeleri/ö�ütleri çıkarabiliriz? 

Ö�renme 
Alanı 

Sınıflar Kıssaların Yer Aldı�ı Ünite Adı Kıssa Adı 
K

ur
an

 v
e 

Y
or

um
u 

4   Kur’an-ı Kerimi Tanıyalım  Bilge �nsan: Hz Lokman 
5   Kur'an-ı Kerim'in Temel E�itici Nitelikler  Allah’ı Arayan �nsan: Hz �brahim 
6 Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları  Kıssalar 

Sabır Örne�i: Hz Eyüp 
8 Kuran’da Akıl ve Bilgi Sevgi ve Merhamet Örne�i: Hz Yusuf 
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3- Hz Eyyüp kıssasında sizi etkileyen en önemli olaylar nelerdir? 
4- Kuran’da dikkatinizi çeken ve sizi en fazla etkileyen kıssa(lar) hangileridir? Niçin?  
Ara�tırmanın uygulama kısmı Nisan 2014’te ara�tırmacı tarafından gerçekle�tirilmi�tir. 

6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ünitelendirilmi� yıllık plan do�rultusunda Eyyüp 
kıssası ö�rencilere Mart ayı içerisinde anlatılmı�tır. Ö�rencilerin kıssayı hatırlamaları için 
uygulama öncesi tarafımızdan bir kez daha tekrar edilmi�tir.  Ayrıca uygulama için okul 
yönetiminden izin alınmı� ve gönüllü olan ö�renciler ara�tırmaya dâhil edilmi�tir.    

Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmı�tır. Verilerin analizine 
ba�lamadan önce veri toplama formu 1’den 40’a kadar numaralandırılmı�tır. Veri toplama 
formundaki her madde tek tek okunarak ortak dü�ünceler bir cevap altında kodlanmı�tır. 
Ö�rencilerin her bir soruya verdikleri cevaplara göre frekans da�ılımları yapılarak tablo haline 
getirilmi�tir. Tablolar yorumlanıp ö�rencilerin ifade etti�i görü�lerden örnekler verilmi�tir. 

Bulgular 
 Bu bölümde ara�tırmada elde edilen bulgular de�erlendirilmi�tir. 

Tablo:3 Ö�rencilerin Hz Eyyüp Kıssasından Çıkardıkları Dini ve Ahlaki De�erler 
 

 
“Hz Eyyüp kıssasında hangi dini ve ahlaki de�erlere yer verilmi�tir?” sorusuyla 6. sınıf 

ö�rencilerinin bu kıssadaki dini ve ahlaki de�erleri tespit edebilmelerini belirlemeye yöneliktir. 
Tablo 3’e baktı�ımız zaman ö�rencilerin on ahlaki-dini de�er tespit ettikleri, sabır de�erinin ilk 
sırada yer aldı�ı, bir ö�renci hariç bütün ö�rencilerin bu de�eri belirleyebildi�i görülmektedir. 
Programda da bu kıssayla ilgili öncelikle verilecek de�erin sabır oldu�u vurgulanmı�tır. Sabır 
de�erinden sonra sırasıyla “�ükür”, “Cömertlik-Yardımseverlik”, “Allah’a isyan etmemek” ve 
“�badete devam etmek” de�erleri gelmektedir. En az tespit edilen de�erler ise “�nancını 
Kaybetmemek/ Ümitsizli�e Dü�memek” ve “Saygı” de�erleridir.          
 Hz Eyyüp ba�ına gelen musibet ve hastalı�a gö�üs gerip dirençli duru�uyla bütün 
insanlı�a model �ahsiyet olmu�, sabrından taviz vermemi�tir. Allah Kuran’da; “Gerçekten biz 
Eyyüp’ü sabırlı bulmu�tuk. O ne iyi kuldu, daima Allah’a yönelirdi.” (Sad Suresi 38/44) 
buyurarak,  kar�ıla�tı�ı zorluklara ve sıkıntılara sabreden Eyyüp peygamberi övmü� ve bizlere 
örnek göstermi�tir.   
 Sabır; sözlükte “engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak, olaylar kar�ısında 
umutsuzlu�a dü�meyip tahammül etmek” gibi anlamlara gelmektedir (Ça�rıcı, 2008:337; 
Karacelil, 2014: 35). Terim olarak sabır kavramını, “üzüntü, ba�a gelen sıkıntı ve belalar 
kar�ısında direnç göstermek; olumsuzlukları olumlu kılmak için metanette bulunmak” �eklinde 
tarif etmek mümkündür (Ça�rıcı, 2008:337). Sabır bireysel ve toplumsal anlamda büyük 
ehemmiyet ta�ıdı�ından insan ve toplum huzurunun yapı ta�ı mesabesindedir ve Kuran’da en 
çok tekrar edilen ahlaki kavramlardan biridir. �nsanların sahip olması beklenen di�er pek çok 
de�er ve erdem gibi sabır de�erinin de kendi kendine elde edilebilir oldu�u söylenemez. 
Çocuklara sabır ö�retiminde Eyyüp kıssası ve Kuran’daki di�er kıssalardan yararlanmak 
mümkündür. Ö�rencilerin yakla�ık yarısının Hz Eyyüb’ün sabrından etkilenmesi (bkz: Tablo: 
5), dini ve ahlaki de�erlerin ö�retiminde kıssaların önemli bir materyal olarak 
kullanılabilece�ini göstermektedir.         
 Ö�rencilerin bu kıssadan çıkardıkları di�er bir de�erde �ükürdür. Hz Eyyüp sıkıntılı 
zamanları sabırla, sevinçli ve huzurlu zamanları �ükürle kar�ılayan bir kul olmu�tur (Derveze, 
1997: 394-395). Hz Eyyüp, �slam inancı ve ahlakında önemli yeri olan sabır ve �ükür arasında 

De�er Adı F 
Sabır 39 
�ükür 26 
Cömertlik-Yardımseverlik 21 
�nancını kaybetmemek/ Ümitsizli�e 
dü�memek 

5 

Allah’a isyan etmemek 18 
�badete devam etmek 10 
Dua etmek 4 
Fedakârlık 5 
Saygı 1 
Vefa 4 
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kurdu�u uyumla örnek bir hayat ya�amı�tır. Kuran’da “çok sabredenler” ve “çok �ükredenler “ 
birlikte zikredilmi�, Peygamberimiz de sabır ve �ükür de�erini inancın iki yarısı olarak 
nitelendirmi�tir. 
 Hz Eyyüp, fakirlere, misafirlere, yetimlere çok yardım eden, onların dertleriyle 
ilgilenen, sıkıntılarına çare bulmaya çalı�an cömert ve yardımsever bir kimse idi (Harman, 1995: 
17). Hz Eyyüb’ün bu özelli�inden dolayı ö�rencilerin yarısı kıssadan cömertlik ve 
yardımseverlik de�erini tespit ettikleri görülmektedir. Ça�ımızda cömertlik ve yardımla�mak 
gibi erdemlerin di�er birçok de�er gibi yozla�maya yüz tuttu�u, hemen her alanda 
bireyselli�in, bencilli�in ön plana çıktı�ı bir gerçektir. Bu durumun ne bireyin ne de toplumun 
yararına bir yöneli� olmadı�ı pek çok kimse tarafından kabul edilmektedir. Cömertlik ve 
yardımseverlik gibi payla�mayı önceleyen erdemlere i�levsellik kazandırılması insanlı�ın 
selameti ve mutlulu�u açısından kaçınılmaz olacaktır (Hökelekli, 2013: 260-261). Dolayısıyla bu 
tür de�erlerin benimsetilmesinde kıssalarda anlatılan kahramanları model olarak sunmak 
mümkündür. Bazı ö�rencilerin Hz Eyyüb’ün cömertli�inden etkilenmesi bu görü�ümüzü 
destekler mahiyettedir (bkz: Tablo: 5). Ayrıca payla�mak ve yardımseverlik gibi de�erlerin 
do�u�tan insana hazır olarak verilen bir karakter olmaktan çok, ö�renilen bir ki�ilik özelli�i 
oldu�u unutulmamalıdır (Kanger, 2012: 43-45; Hökelekli, 2013: 268).            

Fedakârlık, vefa ve saygı de�erleri Hz Eyyüp’ün e�i ile ilgili ö�rencilerin tespit ettikleri 
de�erlerdir. Eyyüp’ün e�i, hastalı�ı süresince ona hizmetten bir an bile geri durmamı�tır 
(Karaman vd, 2007: 584). Bir ö�rencinin görü�ü �öyledir: “Hz Eyyüp’ün e�i, onu hiçbir zaman 
yalnız bırakmamı�, her türlü zorluklarla mücadele ederek fedakârlık örne�i göstermi�tir.”      
 Sonuç olarak 6. sınıf ö�rencileri Eyyüp kıssasını beklenenin çok üzerinde bir anlayı�la 
de�erlendirmi� ve bu kıssadan son derece isabetli dini-ahlaki de�erler çıkarabilmi�lerdir. Dini-
ahlaki de�erler ve bu de�erlere yönelik kavramlar kıssalar aracılı�ıyla çocukların bilinçaltında 
yer etmesi sa�lanabilir, böylece onların olumlu ki�ilik geli�imleri ve do�ru davranı�lar 
kazanmaları desteklenebilir.  

Tablo:4 Ö�rencilerin Hz Eyyüp Kıssasından Çıkardıkları �lkeler/Ö�ütler 
Ö�rencilerin Belirledikleri �lkeler F 
Zorluklara ve Ba�ımıza gelen musibetlere kar�ı sabretmek 32 
Hastalıkta da, sa�lıkta da Allah’a daima �ükretmek 17 
Her ne olursa olsun umutsuzlu�a dü�memek, zorluklara kar�ı 
mücadele etmek 

8 

Olumsuzluklar kar�ısında Allah’a asla isyan etmemek 21 
�nsanların rabbine ve birbirlerine kar�ı sadakatinden ödün vermemek 7 
Musibetler kar�ısında Allah’tan yardım istemek/Allah’a dua etmek 8 

 
Kıssaların anlatılı� amaçlarından biri de dinleyenlerin bir takım ö�ütler/ilkeler 

çıkarmalarını sa�lamaktır. “Kıssadan hisse” deyimi de bu amaca matuftur. �kinci soruyla 
ö�rencilerin kıssadan ilkeler belirlemeleri istenmektedir. Tablo 4’e baktı�ımız zaman, 
“Zorluklara ve ba�ımıza gelen musibetlere kar�ı sabretmek gerekir” ö�rencilerin en fazla 
belirledi�i ilkedir. Daha sonra “Olumsuzluklar kar�ısında Allah’a asla isyan etmemek” ve 
“Hastalıkta da, sa�lıkta da Allah’a daima �ükretmek” ilkeleri belirlenmi�tir.  Bu konuyla ilgili 
olarak DKAB programında, “ Hz Eyyüp kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve 
olumsuzlukları a�madaki rolünü kavrar” kazanımının büyük oranda gerçekle�ti�i söylenebilir.  

Hiç �üphesiz bu kıssadan çıkarılacak en önemli ilke zorluklara ve musibetlere kar�ı 
sabrederek, ba�arı ve huzura ula�mada sabrın önemli bir güç oldu�udur. Ö�rencilerin büyük 
ço�unlu�u da bu ilkeyi belirleyebilmi�tir. Yine olumsuzluklar kar�ısında Allah’a isyan 
etmemek, inancında kararlı olmak, ümitsizli�e dü�meden zorluklara kar�ı mücadele etmek, bu 
kıssada sunulan önemli mesajlardandır. 

Bazı ö�rencilerin belirledi�i di�er bir ilkede “musibetler kar�ısında Allah’tan yardım 
istemek, Ona dua etmektir.”  Kuran’da Hz Eyyüp’ün duası �öyle ifade edilmi�tir: “ Eyyüb’ü de 
an. Hani rabbine ‘ba�ıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin’ diye dua 
etmi�ti.” (Enbiya Suresi21/83) Allah, Eyyüb’ün duasını kabul etmi�, onun dert ve sıkıntılarını 
gidermi�tir.  
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Allah’la kurulan derin ve samimi bir ili�ki tarzı olarak dua, ki�inin zorluklara kar�ı 
mücadele edebilme gücünü artırıcı, umutsuzlu�a dü�mesini engelleyici bir etkiye sahip oldu�u 
bilinmektedir (Kimter, 2002: 191-192; Hökelekli, 1998: 231).  Eyyüp kıssası ile bize, duanın; 
insanın fıtri bir e�ilimi, vazgeçilmez bir ihtiyacı oldu�u anlatılmaktadır. Bu tür kıssalar 
aracılı�ıyla çocuklara dua etme alı�kanlı�ının kazandırılması ve Kuran’dan bazı duaların 
ö�retilmesi mümkündür.  Ayrıca Kuran’ı anlama ve yorumlama yetene�i bu ya�larda Kuran 
kıssaları kullanılarak olu�turulabilir.  

Bu soruyla ilgili ö�rencilerin verdikleri cevaplardan bir kısmı �öyledir: 
  “Hz Eyyüp bütün mal varlı�ını, evlatlarını ve sa�lı�ını kaybetmesine ra�men hiç 
�ikâyetçi olmamı� ve sabretmi�tir. �mtihanı sabırla kazanmı�tır” (Ö21) 
 “Zorluklar sabır ve �ükrederek a�ılabilir” (Ö1) 
 “E�er zorluklar kar�ısında sabredersek Allah mutlaka yardım eder” (Ö7) 

“Sabır her kapının anahtarıdır ve her kapıyı açar” (Ö8) 
“Zorluklar kar�ısında ba�arıya ula�mada sabır önemli bir güçtür” (Ö13) 

 “E�i, onu terk etmeyerek umut a�ılamı� ve sadakat örne�i göstermi�tir” (Ö22) 
 “Sadece hastalandı�ımız zaman de�il her zaman Allah’a �ükreden kul olmalıyız. Eyyüp 
peygamber bu konuda bize örnektir” (Ö6)  
 “Hz Eyyüp sıkıntılar kar�ısında sabırlı olmu�, ibadetlerine devam etmi� ve her zaman 
Allah’a �ükreden bir kul olmu�tur” (Ö25) 
 “Hz Eyyüp zorluklar kar�ısında mücadele etmi�, hiçbir zaman ümitsizli�e 
dü�memi�tir” (Ö9) 
 3. soruda ö�rencilerin Eyyüp kıssasından etkilendikleri hususları yazmaları istenmi�, 
elde edilen veriler Tablo 5’te gösterilmi�tir.  

Tablo: 5 Ö�rencilerin Eyyüp kıssasından etkilendikleri hususlar 
Eyyüp Kıssasında Ö�rencilerin Etkilendikleri 
Hususlar 

F 

Hz Eyyüb’ün sabrı 17 
Hz Eyyüb’ün cömertli�i 5 
Hz Eyyüb’ün iyile�mesi 22 
E�inin Tutumu 11 
Hz Eyyüb’ün �syan etmemesi 9 
Allah’a �ükretmesi 11 

 
Tablo 5’ te de görüldü�ü üzere, ö�rencilerin Hz Eyyüp kısasından etkilendikleri en 

önemli husus Eyyüp peygamberin iyile�mesi olayıdır. Hz Eyyüb’ün sabrı, E�inin Tutumu, Hz 
Eyyüb’ün �syan etmemesi ö�rencileri etkileyen di�er olaylardır. Hz Eyyüb’ün iyile�mesindeki 
mucize olayı ö�rencilerin dikkatini çekti�i görülmektedir. Çocuklarda Allah’ın gücünün sınırsız 
oldu�u bilincinin kazandırılmasında bu tür kıssalardan yararlanmak mümkündür. Ö�rencileri 
etkileyen di�er bir husus ise, Hz Eyyüb’ün sabrıdır. Bütün de�erlerde oldu�u gibi, sabır 
e�itiminde de her çocuk bir modele yani örnek bir insana ihtiyaç duyar (Karacelil, 2014: 97). Bu 
ba�lamda çocu�un, sabır de�erini ö�renmesinde ve sabır e�itiminde Kuran kıssaları bize somut 
örnekler sunmaktadır.           
 Bazı ö�rencilerin bu konudaki görü�leri �öyledir:   
 “Her daim iyilik yapması, ne olursa olsun sabretmesi ve Allah’a �ükreden bir kul 
olması beni etkiledi” (Ö7) 
 “Bu kıssada beni etkileyen önemli hususlardan biri e�inin yaptı�ı fedakârlıktır.” (Ö2) 
 “Allah’ın emri ile aya�ını yere vurması ve yerden su çıkması ve bu su ile iyile�mesi beni 
etkilemi� ve dikkatimi çekmi�tir” (Ö4) 
 “�badet etmekten vazgeçmemesi ve her daim haline �ükretmesi” (Ö8) 
 “Zenginli�i ile övünmemi�, fakirlerle payla�mı�tır.” (Ö1) 

“Hasta oldu�u halde hâlâ Allah’a �ükretmesi ve isyan etmemesi” (Ö11) 
 “Eyyüp peygamberin vücudu kurtlandı�ı halde e�inin onu terk etmemesi ve sevmesi” 
(Ö16) 
 “Hz Eyyüb’ün sabrı beni etkiledi. Çünkü biz insanlar hiç sabırlı de�iliz. Bazı ö�renciler 
okula gitmemek için hasta olayım diye Allah’a dua ediyor” (Ö17)  
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 “Eyyüp peygamberin cömertli�i” (Ö26) 
 “Hz Eyyüb’ün hastalı�ının on sekiz yıl sürmesi, rabbine hiç isyan etmemesi ve sonunda 
yerden bir su çıkıp bütün dertlerinden kurtulması etkileyici bir durumdur” (Ö27) 
 Son soru 6. sınıf ö�rencilerinin kıssa bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Ö�rencilerden, 
kendilerini en fazla etkileyen ve dikkatlerini çeken Kuran kıssalarını sebepleriyle birlikte 
yazmaları istenmi�, çıkan sonuçlar Tablo 6’da gösterilmi�tir.  

Tablo: 6 Ö�rencileri en fazla etkileyen Kuran kıssaları 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6’ya göre Ö�rencileri en fazla etkileyen kıssa Hz �brahim kıssasıdır. Hz Yusuf 

Kıssası, Hz Nuh Kıssası ve Hz Eyyüp kıssası da ö�rencileri en fazla etkileyen kıssalardandır. Bir 
ö�renci Ashab-ı Kehf Kıssasından; iki�er ö�renci de Hz Yunus ve Fil Kıssalarından 
etkilendikleri �eklinde görü� bildirmi�lerdir. 

Hz �brahim Kuran’da adı en fazla geçen peygamberlerden biridir. Ona ait kıssalar 
çe�itli surelerde de�i�ik üsluplarla tekrar edilmi�tir. Ö�renciler, Hz �brahim kıssasından 
etkilendikleri hususları; ı) Hz �brahim’in aklını kullanarak Allah’ı bulması, ıı) �nancı u�runa 
bütün zorluklara katlanması, ııı) Ate�in Hz �brahim’i yakmaması ve gül bahçesine dönü�mesi 
�eklinde ifade etmi�lerdir. Ö�rencilerin bir önceki sınıfta Hz �brahim kıssasını ö�renmeleri, bu 
kıssadan daha fazla etkilenmelerinde önemli rol oynadı�ı söylenebilir.   

Bu soruyla ilgili olarak dikkat çeken bir husus; ö�renciler genellikle etkilendikleri 
peygamber kıssalarında, mucizeleri ön plana çıkarmalarıdır. Bu ya�lardan itibaren çocukların 
olayları ola�an ve ola�anüstü diye ayırmaya ba�lamaları, mucizelere ilgiyi artırmada önemli bir 
etken oldu�u söylenebilir.  

Ö�renciler sadece kıssalardaki mucizelerden etkilenmemi�ler, peygamberlerin örnek 
ahlaki davranı�larından da etkilenmi�lerdir. “Hz Muhammed’in küçük ya�lardan itibaren 
güvenilir olması”, “Hz Yusuf’un sabrı, karde�lerini affetmesi, dürüst ve iffetli olması”, “Hz 
Eyyüb’ün sabrı ve �ükredicili�i”, “Hz Yunus’un tövbe etmesi”, “Hz �brahim’in Allah’a 
teslimiyeti” ö�rencileri etkileyen örnek ahlaki davranı�lardır. Kıssalardaki hayat sahneleri ve 
model �ahsiyetler çocuklar için etkileyici, ilgi çekici ve ikna edici özellikler ta�ımakla birlikte, 
dini ve ahlaki duygunun, irade ve vicdanın uyanmasına ve geli�mesine de katkı sundu�u 
söylenebilir. Dolayısıyla Kuran kıssaları çocuklarda din ve ahlak �uurunun olu�turulmasında 
etkili kaynaklardan oldu�u sonucuna varmak mümkündür.       

Bazı ö�rencilerin bu soruyla ilgili görü�leri �öyledir:  
 “Hz �brahim putlara tapanların aksine aklıyla Allah’ı bulmaya çalı�mı�, Güne�, Ay ve 
Yıldızların tanrı olamayaca�ını anlamı�tır. Hz �brahim inancından dolayı ate�e atılmı�, O, 
rabbine teslim olmu� ve dua etmi�tir. Allah, peygamberini korumu�, ate� �brahim’i yakmamı� 
ve gül bahçesine dönü�mü�tür. Kuran’da anlatılan bu kıssa beni çok etkilemi�tir.” (Ö3)  
 “Hz Nuh kıssası beni çok etkilemi�tir. Çünkü Hz Nuh, kendisine inanmayan o�lunu 
gemiye binmesi için defalarca uyarmı�, o�lu babasının bu ça�rısını kabul etmemi�tir. Hz Nuh 
son âna kadar o�lunu ve kavmini kurtarmak istemi�tir.” (Ö2) 
 “Yunus peygamberin balı�ın karnında ya�aması sonra tövbe edip kurtulması beni 
etkileyen kıssalardan biridir.” (Ö4) 
 “Hz �brahim kıssası etkileyicidir. Putları, güne�i, ayı ve gelip geçici her �eyi bir yana 
bırakıp sadece tek olan Allah’a teslim olmu�, ate�e atılmakta dâhil inancı u�runa bütün 
zorluklara katlanmı�tır.” (Ö5) 

Ö�rencilerin En Fazla Etkilendi�i ve Dikkatini 
Çeken Kuran Kıssaları  

F 

Hz Yusuf Kıssası 7 
Hz �brahim Kıssası 22 
Hz Nuh Kıssası 6 
Hz Eyyüp Kıssası 11 
Hz �sa Kıssası 3 
Fil Kıssası 2 
Hz Süleyman Kıssası 3 
Hz Yunus Kıssası 2 
Hz Muhammed’in Kıssası 3 
Ashab-ı Kehf Kıssası 1 
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 “Hz Muhammed’in Ay’ı ortadan ikiye yarması mucizesi etkileyicidir.” (Ö8)  
 “Eyyüp kıssasından çok etkilendim. Hz Eyyüb’ün sabrı, sıkıntılara ra�men �ükretmeye 
devam etmesi, ümitsizli�e dü�memesi ve sonun da sa�lı�ına kavu�ması. Bu kıssa bize anlamlı 
mesajlar veriyor.” (Ö12) 
 “Hz Süleyman’ın hayvanlarla konu�ması, Alah’ın ona verdi�i bir mucize olmalı. Bu 
kıssa bana çok ilginç geldi.” (Ö12) 
 “Hz Yusuf’un sabrı, karde�lerini affetmesi çok etkileyicidir ve bizim için örnektir. Hz 
Yusuf kıssası, Kuran’da en güzel kıssa oldu�u ifade edilmi�tir.” (Ö15) 
 “Hz �sa’nın hayat hikâyesinin etkileyici oldu�unu dü�ünüyorum. Hz �sa be�ikte iken 
konu�mu� ve birçok mucize gerçekle�tirmi�tir.” (Ö16)  
 “Yusuf peygamber iftiraya u�rayarak zindana atılmı�, her türlü zorlu�a sabretmi�tir. 
Dürüstlük ve iffetiyle herkese örnek olmu�tur.” (Ö20) 
 “Hz Muhammed’in küçük ya�lardan itibaren güvenilir olarak anılması ve hayat 
hikâyesi beni etkilemi�tir.” (Ö21)  
 “Kuran’da anlatılan ashab-ı kehf kıssası etkilendi�im kıssalardan biridir. Gençler 
ma�arada uzun süre uyumu�lar ama hiç ya�lanmamı�lardır. Ayrıca bu kıssa dünyanın ne kadar 
hızlı de�i�ti�ini de göstermektedir.” (Ö22)  
 “Bana göre fil kıssası etkileyicidir.   Allah kutsal olan Kâbe’yi korumu�tur. Bu kıssa 
Allah’ın gücünün sınırsız oldu�unu göstermektedir.” (Ö25)  
 Sonuç ve Öneriler   
 Kıssa, en etkili anlatım biçimlerinden biridir. Kutsal metinlerde yer verilmesi, kayna�ını 
ilahi vahiyden alması, kıssaların etkisini daha da artırdı�ı söylenebilir. 2006 yılından itibaren 
�lkö�retim DKAB programında Hz �brahim, Hz Eyyüp, Hz Yusuf ve Lokman kıssalarına yer 
verildi�i görülmektedir. �lkö�retim 6. sınıfta okuyan ö�rencilerin Hz Eyyüp kıssasını nasıl 
de�erlendirdiklerini ve kıssada sunulan mesajları ne kadar tespit edebildiklerini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalı�mada �u sonuçlara ula�ılmı�tır. 

1- Birinci soruyla ilgili olarak Ö�rencilerin on ahlaki-dini de�er tespit ettikleri, sabır 
de�erinin ilk sırada yer aldı�ı görülmektedir. Programda da bu kıssayla ilgili öncelikle verilecek 
de�erin sabır oldu�u vurgulanmı�tır. Sabır de�erinden sonra sırasıyla “�ükür”, “Cömertlik-
Yardımseverlik”, “Allah’a isyan etmemek” ve “�badete devam etmek” de�erleri gelmektedir. 
En az tespit edilen de�erler ise “�nancını kaybetmemek/ Ümitsizli�e dü�memek” ve “Saygı” 
de�erleridir. 

2- �kinci soruda ö�rencilerin kıssadan ilkeler belirlemeleri istenmektedir. “Zorluklara ve 
Ba�ımıza gelen musibetlere kar�ı sabretmek gerekir” ö�rencilerin en fazla belirledi�i ilkedir. 
Daha sonra “Olumsuzluklar kar�ısında Allah’a asla isyan etmemek” ve “Hastalıkta da, sa�lıkta 
da Allah’a daima �ükretmek” ilkeleri belirlenmi�tir.  Bu konuyla ilgili olarak DKAB 
programında, “ Hz Eyyüp kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları a�madaki 
rolünü kavrar” kazanımının büyük oranda gerçekle�ti�i söylenebilir.  

3- Üçüncü soruyla ilgili olarak ö�rencilerin Hz Eyyüp kısasından etkilendikleri en 
önemli husus Eyyüp peygamberin iyile�mesi olayıdır. Hz Eyyüb’ün sabrı, E�inin Tutumu, Hz 
Eyyüb’ün �syan etmemesi ö�rencileri etkileyen di�er olaylardır.  

4- Son soru, 6. sınıf ö�rencilerinin kıssa bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Ö�rencilerin en 
fazla dikkatini çekti�i ve onları etkileyen kıssa Hz �brahim kıssasıdır. Hz Yusuf Kıssası, Hz Nuh 
Kıssası ve Hz Eyyüp kıssası da ö�rencileri en fazla etkileyen kıssalardandır. �lkö�retim 
ça�ındaki çocukların büyük oranda kıssalardan etkilendikleri görülmektedir. Çocuklar 
kıssalarda anlatılan olayları zihinlerinde canlandırmakta, anlatılanlarla özde�le�mektedir.       
  5- Sonuç olarak denilebilir ki; örgün e�itim kurumlarında, Kuran kıssalarının kullanımı 
çocukların, dine kar�ı do�al ilgilerini geli�tirmeye, din dilini do�ru kullanmayı ö�renmelerine 
katkı sunabilir. Ö�renciler, kıssalar yoluyla; gerçek ya�amla ili�kili olan kavram ve olayları 
inceleme, analiz etme ve kendi dü�ünceleriyle açıklama fırsatı bulabilirler. Ayrıca Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersinde soyut dini konuların daha kolay anla�ılmasını sa�lamak için hikâye 
destekli sınıf içi etkinlikler yapmak mümkündür.   
 Ara�tırmamızın sonunda �u önerilerde bulunulabilir: 
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 1- DKAB ö�retmenleri sadece programda yer alan kıssalarla yetinmemeli, Kuran’daki 
di�er kıssalardan “örnek olay incelemesi” yöntemiyle sınıf ortamına ta�ıyarak faydalanmalıdır. 
 2-  Kıssalar anlatılırken çocukların seviyesine uygun bir dil kullanılmalıdır.  

3- Kuran kıssaları yaygın din e�itimi açısından da önemlidir. Hedef kitleye kıssalar 
yoluyla bir takım dini-ahlaki de�erlerin kazandırılması mümkündür. Ancak örgün e�itimde 
oldu�u gibi yaygın e�itimde de kıssalar planlı bir �ekilde ele alınmalıdır.  

4- Kuran kıssalarının yanında Hz Peygamber tarafından anlatılan kıssalar da ö�retim 
konusu yapılmalı, din ve ahlak e�itiminde bu kıssalar da kaynak olarak kullanılmalıdır.  
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