






Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl,
Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl..
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!
Kükremifl sel gibiyim: Bendimi çi¤ner, aflar›m;
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam taflar›m.

Garb’›n afak›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar;
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,
“Medeniyet!” dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

Arkadafl! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana vaadetti¤i günler Hakk’›n..
Kim bilir belki yar›n... Belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri “Toprak!” diyerek geçme, tan›!
Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›!
Verme dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?
fiüheda f›flk›racak, topra¤› s›ksan flüheda!
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Huda,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ‹lâhi fludur, ancak emeli:
De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki flahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vect ile bin secde eder -varsa- tafl›m,
Her cerihamdan, ‹lâhî, boflan›p kanl› yafl›m!
F›flk›r›r ruh-i mücerret gibi yerden naafl›m!
O zaman yükselerek Arfl’a de¤er belki bafl›m.

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl!
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl!
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl;
Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet;
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
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YAKKÖP’ün Yap›s› ve Temel Yaklafl›m›

YAKKÖP, çerçeve esnek program anlay›fl›na dayal› olarak ve ö¤renci merkezli yaklafl›mlar
temel al›narak düzenlenmifltir. Buna göre:

1. “Ö¤renciler, kat› program yap›lar› içinde belli hedeflere mutlaka ulaflmak durumunda
b›rak›lmamal›, bireysel özellik ve farkl›l›klar›na sayg› gösterilmelidir.” temel anlay›fl›na
sahip olan YAKKÖP, ö¤rencilerin bilgi ve becerilerine göre ayr›flt›r›lmalar›n› esas alan
“kur” sistemine göre yap›land›r›lm›flt›r.

2. YAKKÖP üç kur hâlinde düzenlenmifl olup her bir kur için üç haftal›k e¤itim süresi öne-
rilmektedir.

3. YAKKÖP’de “hedef”, “ö¤renci” ve “konu” üçlüsü birlikte de¤erlendirilmifltir.

4. YAKKÖP befl ö¤renme alan›n› kapsamaktad›r:

a. Kur’an-› Kerîm c. ‹badet e. Ahlâk

b. ‹tikat d. Siyer

5. Her kurda befl ö¤renme alan› ile ilgili belli düzeyde bilgi ve becerilerin kazand›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

6. Ö¤reticiler, ö¤renenlerin ilgi ve ihtiyaçlar› çerçevesinde e¤itim içeri¤inin s›n›rlar›n› be-
lirleyebilir; gerekli gördükleri konular› ö¤retime dâhil edebilir, öncelikle ifllenmesi gere-
ken konular› öne alabilir veya ileriki haftalara tehir edebilirler.

7. “Kur” sistemi, ö¤rencilerin bilgi ve becerilerine göre ayr›flt›r›lmalar›n› hedeflerken ayn›
zamanda bir ö¤rencinin ö¤renme alanlar›ndaki seviyelerine göre de yap›land›r›labilir.
Baflka bir deyiflle ö¤renci bir ö¤renme alan›nda 1. kurdayken bir di¤erinde 2. kurda ya
da 3. kurda olabilir. Bu noktada karfl›lafl›lacak sorunlar s›n›flardan sorumlu ö¤reticiler-
ce koordinasyon içinde çözülecektir. Birlefltirilmifl s›n›f/tek s›n›f olan kurslarda ise ilgili
ö¤retici, ö¤renciye özel tutaca¤› kay›tlarla bu hususu çözecektir.

8. Kur sisteminde 3. kur, nihaî ö¤renme noktas› niteli¤i tafl›mamaktad›r. Bu anlamda 3.
kuru baflar› ile tamamlayan ö¤renciler, ö¤reticinin belirleyece¤i e¤itim içeri¤ini de edi-
nebileceklerdir.

Temel Beceriler

Temel beceriler, e¤itim yaflam›nda, kiflisel geliflimde, sosyal yaflamda ve ifl yaflam›nda ba-
flar›y› do¤rudan etkileyen ve tüm alanlar için geçerli olan, mesle¤i ne olursa olsun tüm bi-
reyler için gerekli olan anahtar becerilerdir. YAKKÖP, ö¤rencilerin ö¤renme alanlar›ndaki
geliflimleriyle ba¤lant›l› olarak e¤itim sonunda kazanacaklar› ve hayat boyu kullanacakla-
r› bu beceriler toplam›n›n geliflmesine de katk› sa¤lamal›d›r. YAKKÖP’ün desteklemesi
beklenen temel beceriler flunlard›r:

YAKKÖP’ÜN UYGULAMASINA ‹L‹fiK‹N ‹LKE VE AÇIKLAMALAR
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De¤erler

YAKKÖP ahlâk eksenli bir din yaflant›s›n›n temellerini teflkil eden de¤erleri ö¤rencilere ka-
zand›rmay› hedeflemektedir. Bu de¤erlerin ö¤rencilere aktar›lmas›, ayr› bir ders olarak
de¤il, ö¤renme alanlar›ndaki ünite içerikleri verilirken, ünitelere yedirilmifl olarak yap›lma-
l›d›r. Zira bunlar dinin infla etmeye çal›flt›¤› de¤erler olmas› yönüyle sütteki ya¤ gibi tüm
dini alanlar›n içinde mevcuttur (mündemiçtir). YAKKÖP’le kazand›r›lmas› beklenen de¤er-
ler flunlard›r:

Ö¤renme Alanlar›

1. Ö¤renme alan›, birbiri ile iliflkili beceri, kavram ve de¤erlerin bir bütün olarak görüle-
bildi¤i, ö¤renmeyi organize eden yap›d›r. YAKKÖP befl ö¤renme alan› çerçevesinde
yap›land›r›lm›flt›r.

a. Kur’an-› Kerîm c. ‹badet e. Ahlâk

b. ‹tikat d. Siyer
2. Ö¤renme alanlar› bir ya da birden fazla akademik disiplinin ilgi alan›na girmektedir. An-

cak bu durum öncelikle ve sadece ö¤reticiyle ilgilidir. Yani bu disiplinlerden elde edilecek
bilgi ve birikim, ö¤reticinin ustal›¤›n› artt›rmal›, ö¤renciye ö¤renmek zorunda oldu¤u ye-
ni alanlar ya da içerikler olarak olarak dönmemelidir. 
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� Ahlâkl› ve hoflgörülü dav-
ranma  

� Amaç belirleme
� Araflt›rma
� Çevre bilinci
� De¤erlere önem verme

� Duygu yönetimi
� Etkileflim
� ‹letiflim kurma
� Karar verme
� Kat›l›m ve ifl birli¤i
� Kendini ifade etme

� Kendini tan›ma
�Ö¤renme ve kendini gelifltirme
� Sorumlu bir flekilde davranma
� Sorun çözme
� Zaman ve mekân› do¤ru al-

g›lama

� Adil olma
� Aile kurumuna önem verme
� Ba¤›ms›zl›k
� Cömertlik
� Çal›flkanl›k
� Dayan›flma
� Di¤erkâml›k
� Do¤ruluk
� Dostluk
� Duyarl›l›k
� Dürüstlük

� Fedakârl›k
� Güvenilir olmak
� Hoflgörü
� ‹yilik
� Kardefllik
� Misafirperverlik
� Özgürlük
� Özverili olmak
� Paylafl›mc› olmak
� Sa¤l›kl› olmaya önem verme
� Samimiyet

� Sayg›
� Sevgi
� Sorumluluk
� Sözünde durmak
� Temizlik
� Vatanseverlik
� Yard›mseverlik


































































































































































































































































































































