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Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi

ÖNSÖZ
Ders kitapları, öğrencilerin geleceğine yön veren en önemli araçlarından biridir.
Öğrencileri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak amacıyla okullarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ders kitapları öğrencilere eğitsel, sosyal, dil ve bilimsel yönden önemli
katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle bilimsel ilke ve kurallara uygun hazırlanması,
seçilmesi ve incelenmesi zorunlu olmaktadır. Bu anlayışla hazırlanan kitapta;
 Sınıfta kullanmadan önce ders kitaplarını inceleme,
 Çeşitli ders kitapları arasından en uygun olanını seçme,
 Ders kitaplarının işlemeyen yönlerini belirleme,
 Ders kitapları hakkında ilgililere önerilerde bulunma,
 Ders kitapları konusunda öğretmen adaylarını yetiştirme,
 Öğrencilere ders kitabı yazma, amaçlanmaktadır.
Kitabın ilk iki bölümünde ders kitabına ilişkin temel kavramlar açıklanmakta, ders
kitabı hazırlama yaklaşım ve aşamaları üzerinde durulmaktadır. Sonraki bölümlerde ders
kitabının içerik özellikleri, dil ve anlatım özellikleri, basım özellikleri, resim ve şekil
özellikleri, incelenmesi ve seçilmesi ile ülkemizdeki uygulamalara ilişkin bilgiler
verilmektedir. Son bölümde ise ders kitaplarının geleceği tartışılmaktadır.
Bu kitabın hazırlanmasında yazarın 2002 yılında yayınlanan “Ders Kitaplarının
İncelenmesi” adlı kitabından yararlanılmıştır. Bazı bölümler genişletilmiş, güncellenmiş
ve yeniden düzenlenmiştir.
Kitabın alandaki akademisyen, yazar, eğitimci, öğretmen ve öğretmen adaylarına
katkı getirmesi dileğiyle.
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara 2022
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1. BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda eğitim ve bilime ağırlık vermeyen ülkeler,
geleceğe kapılarını kapatmış demektir. Kalkınma için sadece ekonomi, sanayi, ticaret,
sermaye gibi alanlardaki ilerlemeler yeterli değildir. Ülkelerin gelişmesi dil, zihinsel ve
sosyal becerileri üst düzeyde gelişmiş bilgili insanlarla ileri teknolojiye dayanmaktadır.
Teknoloji insansız kullanılamaz, bilimsel birikim ve eğitim olmaksızın teknoloji
üretilemez. Kalkınma için eğitim ve bilime önem vermek, nitelikli bireyler yetiştirmek
zorunlu olmaktadır.
Eğitimin amacı, bireyin dil, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel gibi çeşitli becerilerini
geliştirmektir. Bunların başında dil ve zihinsel beceriler gelmektedir. Zihinsel gelişmenin
en önemli aracı bilgidir. Bilgiye ulaşan ve kullanan birey kendisini her yönden
geliştirmektedir. Bilginin yokluğu ya da eksikliği bireyi güçsüz kılmakta ve gelişimini
olumsuz etkilemektedir. Bu durumu önlemek için eğitim sürecinde öğrencilere sistemli
ve aşamalı bilgiler verilmekte, çeşitli beceri ve değerler kazandırılmaktadır. Bu süreçte
düşünme, anlama, sorgulama, sorun çözme, karar verme gibi beceriler üzerinde önemle
durulmaktadır.
Okulda öğrencileri yetiştirme, bilgi verme, geleceğe hazırlama görevi ağırlıklı
olarak öğretmen tarafından yürütülmektedir. Öğretmenin yanı sıra, başta ders kitapları
olmak üzere, radyo, televizyon, bilgisayar, CD gibi araçlarla da bilgi sunulmaktadır.
Öğrenciler sunulan bilgileri dinleme, izleme ve okuma yoluyla almaktadır. Bunlar içinde
en etkilisi okuyarak bilgi almadır. Bilgisayar, tablet, televizyon, radyo gibi araçlar ne
kadar gelişirse gelişsin, sözlü bilgi aktarmada sınırlı kalmaktadır. Örneğin bir spiker, bir
aktör ya da öğretmen, dinleyicilere sözlü olarak saatte en fazla 9000 kelime
aktarabilmektedir. Oysa yavaş bir okuyucu saatte 15.000 kelime, iyi bir okuyucu 36.000
kelime, hızlı bir okuyucu ise seçmeli okuma yöntemi ile 100.000 kelime
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okuyabilmektedir. Bu veriler sadece bugün için değil, gelecekte de okuma yoluyla bilgi
edinmenin geçerli olacağını göstermektedir (Güneş, 2002). Eğitim sürecinde okuyarak
bilgi edinmenin temel aracı ise ders kitapları olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarını
özenle hazırlamak gerekmektedir.
Ders kitapları tüm dünyada yaygın kullanılan eğitim araçlarıdır. Elektronik
gelişmelere rağmen öğrenci ve öğretmenlerin vazgeçilmez bir rehberidir. Her yerde, her
ülkede, her koşulda eğitim, sosyal ve ekonomik yönden ön planda yer almaktadır.
Bilimsel kurallara ve ülke koşullarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ders kitapları
öğrenmeyi kolaylaştırmakta, öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmekte,
eğitimin niteliğini artırmaktadır. Öğrencinin başarısına ve geleceğine yön vermektedir.
Günümüzde bilgi teknolojilerinin hızla ilerlemesi bilgi üretiminde olduğu kadar
bilginin dağıtımında da belirleyici olmaktadır. Eskiden kitap ve el yazmaları vardı. Bilgiler
bu yollarla yayılıyordu. Gutenberg’in matbaayı bulmasından sonra basım işleri gelişmiş,
bilginin basım ve dağıtımı ilerlemiştir. Derken bilgisayar, televizyon, radyo, video gibi
teknolojik araçlar gündeme gelmiştir. Bu araçlarla bilgi daha kolay ve daha rahat
paylaşılmaktadır. Çoğu kişiye gazete okumak yerine televizyon veya radyodan günlük
haberleri dinlemek daha kolay gelmektedir. Televizyondan bir belgeseli izlemek aynı
konuda kitap okumaktan daha çok ilgimizi çekmektedir. Bütün bu gelişmeler yani
elektronik ilerlemelerin iletişim ve kültür alanına yayılması, basılı ürünlerin sayısını
azalttığı yönünde iddiaları gündeme getirmiştir. İlk bakışta doğru gibi gözüken bu iddialar
incelendiğinde tam olarak gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Çünkü dünyamızda kitap,
gazete, dergi gibi basılı ürünlerin sayıları da nüfusa paralel artmaktadır. Basılı ürünlerin
büyük bir bölümünü ise ders kitapları oluşturmaktadır.
1. DERS KİTABI NEDİR?
Eğitim alanında kitap, ders, kitabı, okuma kitabı, alıştırma kitabı, kaynak kitap gibi
çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Her birinin hazırlanma amacı ve içeriği farklıdır.
Aşağıda ders kitabının ne olduğu, tanımları, özellikleri, kaynak ve danışma kitaplarından
farkı ile ilgili çeşitli bilgiler verilmektedir.
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1.1.

Tanım ve Açıklamalar

Kitap, günlük hayatta sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime, TDK Güncel
Türkçe Sözlükte, “ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt
yaprakların bütünü, Herhangi bir konuda yazılmış eser,” olarak açıklanmaktadır (TDK,
2022). Bu ifadelerde kitap kavramı genel anlamda verilmektedir. Oysa ders kitabı daha
farklı amaç ve içerik taşımaktadır. Ders kitabına ilişkin bazı tanım ve açıklamalar aşağıda
sıralanmaktadır.
Ansiklopedik Eğitim Sözlüğünde ders kitabı;
“Öğretimde kullanılmak üzere seçilen herhangi bir kitap, Belirli bir ders ve belirli bir
seviyedeki öğrenciler için yazılan ve içindeki konular öğretim programlarına uygun olan
kitap, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birtakım ölçülere göre incelenerek belirli bir okul,
sınıf ve ders için öğrenci ve öğretmenlere temel kaynak olarak önerilen kitaptır.”
(Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976) cümleleriyle açıklanmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı 2021 Yılı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 4.(f)
maddesinde ders kitabı;
“Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış, Kurulca örgün
ve yaygın eğitim kurumlarında okutulması uygun bulunan basılı veya dijital ortamdaki
kitap ve ekleri veya model prototipi” olarak verilmektedir (MEB, 2021).
Richard Bamberger’e (1975) göre ders kitabı, “çeşitli alıştırma ve tekrarlarla
hatırlama ve öğrenmeyi kolaylaştıran, bilgilerin aşamalı ve düzenli sıralandığı kitaptır”.
François Richaudeau’ya (1979) göre ders kitabı, “çeşitli disiplinlerle ilgili bilgileri
öğretmek amacıyla hazırlanan, kolaydan zora uzanan, sistemli ve programlı metinlerden
oluşan teknik bir kitap” olmaktadır.
Alain Choppin’e (1992) göre “ders kitabı denilince hangi dönem hangi yaş oluşa
olsun herkesin aklına okulda okunan, üzerinde çalışmalar yapılan okul kitabı akla
gelmektedir. Bu tanımlanması zor, çok yönlü ve çok işlevli bir kitaptır”.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

17

Temel Kavramlar
Jean-Pierre Robert (2002) ders kitabını, “eğitim öğretim süreçlerini kolaylaştırmak
için programda öngörülen bilgiler çerçevesinde öğrenciye yönelik hazırlanan basılı bir
eserdir” cümlesiyle açıklamaktadır.
Jean-Pierre Cuq ise ders kitabını, “eğitim sürecinde öğretmene destek veren
öğretime hizmet eden bir okul kitabı” olarak açıklamaktadır. Bunlar öğrenci kitabı,
öğretmen kitabı ve alıştırma kitabı gibi üçlü hazırlanmakta, bilgisayar, video, radyo gibi
eğitsel ve teknolojik araçlarla desteklenmektedir.
François-Marie Gérard ve Xavier Roegiers (2009), ders kitabını “öğrenme
süreçlerini kolaylaştırmak ve eğitimin niteliğini artırmak için hazırlanan sistemli ve iyi
düzenlemiş basılı bir eserdir” cümlesiyle açıklamaktadır.
Petit Robert (2022) sözlüğünde ders kitabı “okul programlarında öngörülen
bilgelere dayalı hazırlanan, bilimsel ve teknik temel kavramları içeren kullanışlı biçimde
sunulan öğretici bir eserdir” şeklinde vermektedir.
Tanım ve açıklamalarda da görüldüğü gibi ders kitabı her şeyden önce bir el
kitabıdır ve basılı bir üründür. Eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan görsel bir araçtır.
Bu ölçütler dikkate alındığında bir sözlük, bir atlas ve bir ansiklopedi de ders kitabı gibi
gözükmektedir. Oysa ders kitabı, dil matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi bilgileri
öğretmeye yarayan, öğrencilerin öğrenmelerine yardım eden, kolaydan zora uzanan ve
programlı metinlerden oluşan teknik bir kitaptır (Richaudeau, 1979).
Ders kitabı, öğrencilere dersin amaçları çerçevesinde bilgiler vermek ve onları
eğitmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu nedenle öğretilecek bilgiler özlü olarak
sunulmakta, öğretme-öğrenme etkinliklerini yönlendirecek, zenginleştirecek bir şekilde
düzenlenmektedir. Ders kitabı öğrencilere bilimsel düşünme, tutum ve davranışları
kazandırmaya yönelik bir yapı ve özelliğe de sahip bulunmaktadır.
Diğer taraftan eğitim sürecinde bütün basılı ürünler kaynak ve danışma kitapları,
gazete, dergi, broşür gibi yayınlar, teknik bilimsel ve felsefi metinler bir ders kitabı gibi
kullanılmaktadır. Ancak bunlar eğitim öğretim ilke ve yöntemleri ile öğrenci gelişim
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özelliklerine uygun olarak hazırlanmadığından ders kitabı yerine geçmezler. Bu ürünler
eğitim öğretim sürecinin çeşitli aşamalarında öğretmen ve öğrencilere kaynaklık eder,
bilgi verir ancak ders kitabı sayılmazlar.
Özetle ders kitabı, öğretim programları doğrultusunda hazırlanan, belirli düzeydeki
öğrenciler için yazılan, öğretim amacıyla kullanılan, öğrenmeyi ve hatırlamayı
kolaylaştıran, kolaydan zora uzanan, sistemli ilerleme ve gelişme sunan teknik bir kitap
olmaktadır.
1.2. Temel İlkeler
Ders kitabının etkili olması için bazı ilke ve kurallara uygun olması gerekmektedir.
Gray, Staiger ve Bamberger gibi uzmanlar, çeşitli araştırmalar sonucu ilk ve ortaokul
öğrencilerine yönelik ders kitaplarının temel ilkelerini belirlemişlerdir (Bamberger, 1975;
Gray, 1975; Güneş, 2002; Staiger, 1976). Bunlar genel ve özel ilkeler olmak üzere iki
grupta toplanmaktadır.
1.2.1.Genel İlkeler: İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ders kitaplarında
bulunması gereken genel ilkeler şöyledir:

 Sürükleyici olma: Ders kitabında yer alan bilgiler aşamalı ve düzenli bir biçimde
sıralanmalıdır. Ders kitabı çeşitli alıştırma ve tekrarlarla öğrenmeyi ve anımsamayı
kolaylaştırmalı, sürükleyici olmalıdır.

 Anlaşılır olma: Ders kitabının içeriğinde yer alan bilgiler öğrencinin anlama
düzeyine uygun olmalıdır. Seçilen metinler, öğrencinin ilgisini çekmeli, anlayacağı
düzeyde olmalı ve öğrenciyi okumaya güdülemelidir.

 Çekici olma: Ders kitabı eğitim ilke ve tekniklerine uygun olmalı, öğrencinin
ilgisini çekmelidir. Metinler öğrencinin seveceği türde hazırlanmalı ve basım yönüyle
çekici olmalıdır. Kısaca hem basım hem de içerik yönüyle ders kitabı ilgi çekici biçimde
düzenlenmelidir.
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1.2.2.Özel İlkeler: Ders kitaplarının bazı özel ilkelere sahip olması gerekmektedir.
Bu ilkeler aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

 Dil bilgisi yönünden ilkeler: Ders kitabında kullanılan metin, paragraf, cümle ve
kelimelerin uzunluğu, türü, kullanım biçimi, niteliği gibi ilkeler.

 Eğitim yönünden ilkeler: İçeriğin seçimi, bilgilerin sunumu, tekrarlar, öğretim
yöntemleri, verilen mesajların eğitici özelliği gibi ilkeler.

 Sosyolojik yönden ilkeler: Ders kitabı, öğrencinin içinde yaşadığı sosyolojik
özellikleri yansıtmalıdır. Örneğin, öğrencinin okula gitmesi, oyun oynaması, aile ve
çevredeki rolleri gibi konuların ders kitabına yansıtılması ile ilgili ilkeler.

 Basım yönünden ilkeler: Ders kitabının basım yönüyle renkli, resimli, çekici ve
kolay taşınabilir olması oldukça önemli olmaktadır. Kitabın sayfa düzeni, öğrencinin
anlama ve görme etkinliklerine kolaylık sağlamalıdır. Harflerin büyüklüğü, başlangıçta
öğrencinin rahat görebileceği büyüklükte olmalıdır. Ders kitabında kullanılan kâğıtlar
dayanıklı ve ışığı emen türden olmalıdır. Cilt yönüyle kolay açılmalı ve açıldığında hemen
kapanmayacak şekilde ciltlenmiş olmalıdır (Bamberger, 1975; Gray, 1975; Güneş, 2002;
Staiger, 1976).
1.3. Özellikleri
Ders kitabı öğrencilere yönelik hazırlanan eğitsel bir araçtır. Özel ve teknik bir
kitaptır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan eğitim öğretim programına göre
yazılmaktadır. İçeriği, görünümü, formatı, kalınlığı, basımı, kâğıt türü bu özel kullanım
dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Zaman geçirmek, eğlenmek, tatile götürmek, yatakta
uykuya dalmak için seçilen kitaplardan farklıdır. Ders kitabının kullanımı, zaman ve
mekân olarak çok nettir. Sınıfta öğretmen tarafından öğrencilere ders vermek amacıyla
kullanılır. Açıkça tanımlanmış bir ihtiyaca cevap verir. Belirli bir yaş grubuna yönelir.
Matematik, fen gibi bir alanı kapsar.
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Richaudeau, bir ders kitabında olması gereken temel özellikleri dört başlık altında
toplamaktadır. Bunlar; bilginin değeri, uygunluğu, sunumu ve eğitime uygunluk
olmaktadır.
1. Bilginin Değeri: Ders kitabına yazılacak bilginin her zaman bilimsel bir değeri
olmalı ve özenle seçilmelidir. Yani sunulan bilgiler, araştırma, inceleme, deney, gözlem
gibi çeşitli bilimsel çalışmalar sonucu elde edilmiş nitelikli bilgiler olmalıdır.
2. Bilginin Uygunluğu: Ders kitabına yazılan bilgiler ülkenin ideolojisine, kültür
politikalarına ve öğrencinin içinde bulunduğu çevre gibi birçok duruma uygun
bulunmalıdır.
3. Bilginin Sunumu: Ders kitabında bilgi sunulurken tablo, grafik, şekil, dizin,
özetleme, hatırlatma kolaylıkları ile yazım-noktalama ve dil bilgisi yönlerine dikkat
edilmelidir.
4. Eğitime Uygunluk: Ders kitabı eğitim açısından; eğitim teorileri, yaklaşımları,
yöntem ve tekniklerine, eğitim ve öğretim programlarına uygun olmalıdır. Ders kitabının
eğitim yönüyle uygunluğu iki açıdan ele alınmaktadır. Bunlar dış ve iç uygunluktur.

 Dış uygunluk: Dış uygunluk denildiğinde bir ders kitabının öğretmen ve öğrenci
düzeyi ile eğitim teori, yöntem ve tekniklerine uygunluğu akla gelmektedir.

 İç uygunluk: Ders kitabında bölüm ve ünitelerin sıralaması; testlerin ve kontrol
sorularının yerleştirilmesi ile alıştırma ve okuma parçalarının sunuluş uygunluğu
olmaktadır (Güneş, 2002; Richaudeau, 1979).
Çeşitli bilim dallarında bu özelliklere uygun ders kitapları hazırlanmaktadır.
Özellikle dil, matematik, sosyal ve fen bilimleri alanındaki ders kitapları yukarıdaki
özelliklere uygun olması gerekmektedir. Çünkü bu tür ders kitapları sınıfta öğretmen ve
öğrencinin işini kolaylaştırmakta ve öğretmenin rehberi olmaktadır. Ayrıca öğretmenle
birlikte eğitimin akışını da yönlendirmektedir. Bu nedenle ders kitapları hazırlanırken
öğretim stratejileri iyi saptanmalı ve öğretmenin kullanabileceği biçime getirilmelidir.
Bunların yanı sıra bazı ders kitapları öğretmen kılavuzu, öğrenci kitabı ve alıştırma kitabı
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şeklindeki üçlü set halinde hazırlanmaktadır. Set halinde hazırlanan ders kitapları eğitimöğretim sürecine katkı sağlayıcı olmaktadır.
1.4. İşlevleri
Eğitim öğretim sürecinde ders kitaplarının çeşitli işlevi vardır. Bunlar bilgi aktarma,
çeşitli beceri ve yetenekleri geliştirme, öğrenilenleri pekiştirme, değerlendirme,
öğrencileri yönlendirme, günlük yaşamla ilişkilendirme gibi sıralanmaktadır (Gérard &
Roegiers, 2009). Öğretmen boyutuna gelince öğrencilerin öğrenme durumlarını izleme,
dersi yönetme ve değerlendirme gibi işlevleri vardır. Bu işveler nedeniyle Gérard (2005)
ders kitaplarını alıştırma kitabı, okuma kitabı, danışma ve kaynak kitap gibi türlere
ayırmaktadır.
Choppin’e (2005) göre ders kitaplarının dört işlevi vardır. Birincisi kaynak olma,
yani eğitim programını ve içeriğini yansıtmaktadır. İkinci işlevi araç olma, öğrenme
aşamalarına yardım etme ve öğrenmeyi kolaylaştırmadır. Üçüncüsü içindeki metin ve
sorularda verilen bilgiler yönüyle doküman olma, son işlevi ise genç nesillere geleceğe
uygun şekilde yetiştirme yönüyle kültür ve ideoloji işlevi bulunmaktadır (Choppin, 2005).
Seguin (1989) eğitim etkinliklerinden hareketle ders kitaplarının işlevlerini üç
grupta toplamaktadır. Bunlar bilgilendirme işlevi, öğrenmeyi düzenleme işlevi ve
rehberlik etme işlevi olmaktadır. Bu işlevlerin ayrıntıları aşağıda eğitsel işlevler içinde
verilmektedir.
Alandaki inceleme ve araştırmalardan hareketle ders kitabının uygulamadaki
işlevleri üç grupta toplanmaktadır. Bunlar bilimsel, eğitimsel ve kurumsal işlevler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Güneş, 2002). Aşağıda söz konusu işlevler açıklanmaktadır.
Bilimsel İşlevleri: Bir ders kitabı sadece bazı bilgilerin sunulduğu bir kitap değildir.
Bilgilerin yanı sıra bilimsel bakış, tutum ve davranışlar ile teknik yapıyı da kapsamalıdır.
Bilimle ilgili önemli kavramları, çeşitli dallara ilişkin terimleri ve dikkat edilmesi gereken
dil bilimsel kuralları da öğrenciye kazandırmaya çalışmalıdır. Ders kitabında sürükleyici
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bilgilerin yanı sıra kültür, tarihi aydınlatma ve sosyal amaçları içeren bilgiler de yer
almalıdır.
Eğitsel İşlevleri: Ders kitabı, öğrencinin anlama düzeyine uygun olmalı ve öğrenciyi
ilginç etkinliklerle bağımsız öğrenmeye yönlendirmelidir. Ayrıca bir ders kitabı eğitici
yönden üç önemli işleve sahip olmalıdır. Bunlar, bilgilendirme, öğrenmeyi düzenleme ve
rehberlik etmedir (Seguin,1989).
1. Bilgilendirme: Ders kitabı öğrencilere bazı alanlardaki bilgileri seçme, bunlardan
önemlilerini ayıklama, bilim ve teknikle ilgili olanlarını öğrenme gibi konularda yardımcı
olmalıdır.
2. Öğrenmeyi Düzenleme: Ders kitabının öğrenmeyi düzenleyebilmesi için üniteler
halinde yazılması ve her ünitenin diğerine bağlanması gerekir. Öğrencinin deneyiminden
hareketle genellemeye gitmeli ve öğrenilenler etkinliklerle pekiştirilmelidir. Bunun
yanında, öğrenciye gözlem, analiz ve inceleme alışkanlığı kazandırmalı, bu bağlamda
resim, şekil, semboller ve örnekler sunmalıdır.
3. Rehberlik Etme: Ders kitapları öğrencilere;
 Dış dünyayı anlama konusunda rehberlik etmeli,
 Bilgilerin öğrenilmesinde yol ve yöntemler göstermeli,
 Öğrencilerin deneyimlerini geliştirmeye katkı sağlamalı,
 Öğrencilerin özel deneyimlerini birleştirerek üreticiliklerini artırmalı,
 Konunun tekrarını kolaylaştırmalı,
 Etkili öğrenme ile ilgili modeller sunmalı,
 Öğrenme alışkanlığı kazandırmalıdır (Seguin,1989).
Kurumsal İşlevleri: Ders kitabının kurumsal yönden işlevlerini yerine getirebilmesi
için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir. Ders
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kitabı eğitim sisteminin yapısına uygun olmalıdır. Sınıflar ve bilimler arası geçişleri
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Yöneldiği düzeydeki programlara uygun
hazırlanmalıdır. Ayrıca ders kitapları okul etkinliklerinin yürütülmesi ile yönetilmesinde
öğretmene yeterli özgürlük vermelidir. Bu işlevler çerçevesinde ders kitabı hazırlanırken
farklı yazarların, öğretmenlerin, müfettişlerin, akademisyen ve bakanlık sorumlularının
iş birliği yapmaları yararlı olmaktadır.
2. KAYNAK VE DANIŞMA KİTAPLARI
Eğitim öğretim sürecinde kullanılan kitaplar iki grupta toplanmaktadır. Birinci
grupta sistemli ilerleme sunan kitaplar bulunmaktadır. Bunlar ders kitaplarıdır. İkinci
grupta ise zaman zaman bilgi alma amacıyla kullanılan kaynak ve danışma kitapları yer
almaktadır. Her iki grupta yer alan kitapların birbirine benzer ve farklı özellikleri
bulunmaktadır. Aşağıda kaynak ve danışma kitaplarına ilişkin açıklamalar ile bunların
ders kitaplarından ayrılan yönleri verilmektedir.
2.1. Kaynak Kitaplar
Kaynak kitaplar ders kitaplarında işlenen konu veya yazılarla ilgili bilgi ve becerileri
artıran, eksiklikleri tamamlayan kitaplardır. Bunlar öğrenci düzeyine göre sınıf ya da okul
kitaplıklarında bulunmaktadır. Bu kitaplar tarih, coğrafya, eğitim gibi çeşitli bilim
dallarına ilişkin bilgiler veren kitaplar ile anılar, biyografiler, araştırma-inceleme kitapları
ve çeşitli belgeler olmaktadır. Ansiklopedik Eğitim Sözlüğünde kaynak kitaplar;
“Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan ana kitaplar, raporlar, araştırmalar,
belgeler vb. kaynak kitaplar denilmektedir. Kaynak materyal ise bir belge, bir anı, bir olayı
gözüyle görmüş kimsenin anlattıkları kaynak materyal sayılmaktadır. Araştırma ve
incelemelerde bunlara dayanılarak sonuçlara gidilmekte ve birtakım yargılarda
bulunulmaktadır” (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976) olarak açıklanmaktadır.
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2.2. Danışma Kitapları
Bir dersin yürütülmesi sırasında, ders kitabı dışında belirli konularda ayrıntılı
bilgilere başvurmak üzere seçilen kitaplardır. Danışma kitapları Ansiklopedik Eğitim
Sözlüğünde;
“Okuyucularla kütüphanecilerin çeşitli sorunlarını çözümlemede başvurdukları
genel eserler ve başvuru kitaplarıdır. Bunlar, ansiklopedi, sözlük, yıllık, dizin, istatistik,
bibliyografya vb. eserlerdir” (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976) şeklinde açıklanmaktadır.
2.3. Kılavuz Kitaplar
Danışma kitapları içerisinde yer alan kılavuz kitaplar Ansiklopedik Eğitim
Sözlüğünde şöyle açıklanmaktadır:
“Bir konu hakkında bilgi veren, yol gösteren, uygulama biçimini anlatan danışma
kitaplarına kılavuz kitap denilmektedir. Örneğin yazım kılavuzu, öğretmen kılavuzu gibi”
(Alaylıoğlu

ve

Oğuzkan,

1976).

Derslerin

işlenmesinde

bu

kitaplardan

da

yararlanılmaktadır.
Görüldüğü gibi kaynak ve danışma kitapları eğitim öğretim sürecinde verilen bilgiyi
derinleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrencinin sadece ders kitabındaki bilgiyle
sınırlı kalması yerine daha geniş bilgiye ulaşması ve yorumlamasını sağlamaktadır.
2.4. Ders Kitaplarından Ayrılan Yönleri
Kaynak ve danışma kitaplarında bilgiler bütün ve genel bir çerçevede
sunulmaktadır. Bu bilgiler her yaş ve eğitim düzeyine yönelik olmaktadır. Öğrenci ihtiyaç
duyduğu bilgileri seçerek almaktadır. Ancak bu kitapların hiçbiri ders kitabı yerine
geçmemektedir. Çünkü ders kitabı gibi öğrenci yaş ve eğitim düzeyine veya öğretim
programına göre hazırlanmamaktadır. Dil ve anlatım olarak genel ifadeler kullanılmakta,
bunların bazıları öğrencilerin anlayacağı düzeyin üstünde olabilmektedir.
Ders kitaplarında olduğu gibi kaynak ve danışma kitaplarında da verilen bilgilerin
bilimsel değeri olmakta ve özenle seçilmektedir. Bunlar ülke ideolojisine, kültür
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politikalarına ve öğrencinin içinde bulunduğu çevre gibi birçok duruma uygun
olabilmektedir. Yine kaynak ve danışma kitaplarında da bilgi sunulurken tablo, grafik,
şekil, dizin özetleme, hatırlatma kolaylıkları ile yazım-noktalama ve dil bilgisi yönlerine
dikkat

edilmektedir.

Ancak

bunların

öğrenci

düzeyine

uygunluğu

üzerinde

durulmamaktadır.
Kaynak ve danışma kitapları, ders kitapları için öngörülen ilkelere özellikle “eğitime
uygunluk” ölçütüne göre hazırlanmamaktadır. Öğrenci için sürükleyici, çekici, anlaşılır ve
eğitici olma gibi boyutlara ağırlık verilmemektedir. Yani kaynak ve danışma kitapları çoğu
zaman eğitim teorilerine, ilkelerine, yöntem ve teknikleri ile öğrenci düzeylerine uygun
olarak yazılmamaktadır. Bu kitaplar öğrenciye sadece gerekli bilgileri açıklayarak yol ve
yöntemleri göstermektedir.
3. DERS KİTABI TÜRLERİ
Yöneldiği hedef grubu, içerik, yapı ve kullanma durumuna göre ders kitapları
çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bunlar öğrenci ve öğretmen ders kitapları, temel ve yardımcı
ders kitapları, bireysel ve toplu öğrenme ders kitapları, kapalı ve açık ders kitapları ile
sıralama ve ilerleme ders kitapları şeklinde gruplandırılmaktadır.
3.1. Öğrenci ve Öğretmen Ders Kitapları
Bunlar öğretim sürecinde temel araç olarak hazırlanan ders kitaplarıdır. Öğretmen
veya öğrenci, hangisi için hazırlanmışsa ona yönelik eğitici mesajları içermektedir. Aynı
zamanda metinler, resimler ve metinler arası ilişkiler de hedef gruba göre
oluşturulmaktadır. Buna bağlı olarak kullanılan bilgi ve dil düzeyi de öğretmen ve
öğrenciye göre değişmektedir.
3.2. Temel ve Yardımcı Ders Kitapları
Temel kitaplar, eğitim öğretim sürecinde temel araç kullanılan ders kitaplarıdır.
Yardımcı ders kitapları ise ders kitabına yardımcı ve öğrenilecek bilginin anlaşılmasına
kolaylık sağlayan belirli konuları ayrıntılı olarak inceleyen kitap türüdür. Yardımcı ders
kitabına örnek olarak öğretmen ve öğrenci çalışma kılavuzları verilebilir. Bunlar “bir
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dersin yürütülmesinde özel olarak öğretmen ve öğrenciye yardım etmek, rehberlik etmek
üzere hazırlanmış kitaplar” olmaktadır (Alkan, 1992).
3.3. Bireysel ve Toplu Öğrenme Ders Kitapları
Ders kitapları çok çeşitli eğitim uygulamalarını içermektedir. Bazı ders kitapları
baştan sona kadar öğrencinin bireysel öğrenmesine, bazı ders kitapları da tamamen
sınıfta toplu öğrenmeye yönelik hazırlanmaktadır. Ancak eğitim sürecinde her ikisinin
harmanlanarak düzenlendiği ders kitapları daha etkili olmaktadır. Bu tür ders kitaplarının
bazı sayfaları öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayıcı uygulamaları içermektedir.
Bazı sayfaları ise sınıftaki toplu öğrenmelere yönelik olmaktadır. Bir ders kitabı
hazırlanırken genel olarak her iki durum da göz önüne alınmalıdır. Örneğin kitaptaki
resim, şekil, grafik, tablo ve alıştırmalar, genellikle öğrencinin bireysel çalışmasına dönük
olmalı, metinler ise sınıftaki toplu öğrenmeye yönelik hazırlanmalıdır. Bir ders kitabının
öğrencilerin hem bireysel hem de toplu öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde
düzenlenmesi daha etkili olmaktadır.
3.4. Kapalı ve Açık Ders Kitapları
Ders kitaplarında yer alan içeriğin tamamının öğrenciye zorunlu olarak verildiği,
ders kitabı dışında hiçbir kitap, kaynak ve bilginin önerilmediği kitaplara kapalı ders
kitapları denilmektedir. Bazı ders kitapları buna ters bir yapıda hazırlanmaktadır.
Öğrenci, ders kitabı dışında çeşitli kitap, kaynak, ansiklopedi ve belgelere
yönlendirilmekte, farklı seçim olanakları sunulmaktadır. Bu tür kitaplara açık ders
kitapları denilmektedir. Eğitim açısından her iki yöntemin birlikte kullanılarak
hazırlandığı kitaplar daha etkili olmaktadır. Yani ders kitabı zorunlu bir eğitim içeriğine
sahip olmalı, bu içerikle birlikte öğretmen ve öğrenciye geniş seçim olanakları
sunmalıdır. Bu durum eğitim anlayışına, ders kitabının yazıldığı bilim dalına ve sınıf
düzeyine göre değişmektedir. Ancak her ders kitabında hataların en az bulunduğu
zorunlu bir içerik mutlaka yer almalıdır. Bunun dışında ders kitabı esnek olmalı, öğrenci
ve öğretmene geniş seçim olanakları sunmalıdır.
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3.5. Sıralama ve İlerleme Ders Kitapları
Ders kitaplarındaki içerik düzenlemesi, eğitim anlayışları ile bilim dallarına göre
farklı özellikler taşımaktadır. Bazı ders kitaplarında içerik bilgi ve becerileri sıralamaya,
bazılarında ise ilerlemeye dayalı olmaktadır. Dolayısıyla bütün ders kitaplarında ortak bir
düzenlemeye gidilememektedir. Örneğin Türkçe ders kitaplarındaki metinler tamamen
sıralamaya dayalıdır. Oysa matematik ve fen gibi ders kitaplarında içerik ilerlemeye
dayalı olarak sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan ders kitapları içeriği ve düzeni ne
olursa olsun çevre koşullarına, eğitim düzeylerine ve çeşitli durumlara göre mutlaka
denenmelidir. Bu deneme sonucu ders kitabının eksik ve aksaklıkları saptanarak gerekli
önlemler alınmalıdır.
Görüldüğü gibi ders kitapları tek tip ve tek anlayışla hazırlanmamaktadır. Öğrenci
ve öğretmen, bireysel ve toplu öğrenme, kapalı ve açık, bilim dallarına göre ilerleme ve
sıralamaya dayalı olarak çeşitli türde hazırlanmaktadır.
4. YARARLARI
Alandaki araştırmalara göre ders kitapları öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisine
çeşitli yararlar sağlamaktadır. Farklı uzmanlarca belirtilen bu yararlar aşağıda
sıralanmaktadır.
4.1. Öğrenciye Yararları
Ders kitaplarının öğrencilere yararlı olduğu eğitimcilerin çoğu tarafından kabul
edilmektedir. Ancak bazı eğitimciler; ders kitabının öğrenciyi sınırlandırdığını, başka
kaynaklara yöneltmediğini ve öğretmen girişimlerini engellediğini öne sürmektedirler.
Bu iddialar ders kitabındaki bilgilerden çok ders kitabının hazırlanma ve kullanma
biçimlerinden kaynaklanmaktadır.
Araştırmalara göre ders kitapları öğrencilerin bireysel, eğitimsel, sosyal ve
duygusal gelişimine doğrudan katkı sağlamakta, dil ve zihinsel becerilerini geliştirici
olmaktadır. Bamberger (1990), Choppin (2005), Gerard ve Roegiers (2009), Güneş
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(2002), Jonnaert (2020), Richaudeau (1979), Parmentier ve Paquay (2001) gibi uzmanlar
tarafından belirtilen yararlar aşağıda harmanlanarak verilmektedir.
 Ders kitapları öğrencilere çeşitli bilgiler vermektedir. Bunlar tek bir alana yönelik
değil farklı alanları kapsamaktadır. Öğrenciler bu bilgilere ulaşarak hem öğrenmekte
hem de yaşam bilim ilişkisini kurmaktadır.
 Ders kitapları bilgiyi kuşaktan kuşağa taşıyarak zihinsel ve duygusal yaşamın
temel taşlarını oluşturmaktadır.
 Ders kitapları sundukları örneklerle öğrencilerin sosyal yönden model, ideal,
sevgi ve güven konularındaki gereksinmelerini karşılamaktadır.
 Ders kitapları, aktif öğrenmeyi sağlayan faaliyetler ve görevler vermekte,
öğrencileri aktif hale getirmekte, anlama ve zihinde yapılandırmayı kolaylaştırmakta,
öğrencileri faydalı ürünler üretmeye yönlendirmektedir.
 Ders kitaplarında verilen çeşitli problemler, öğrencilerin problem çözme
becerilerini geliştirmekte ve zihninde sorun çözme örnekleri oluşturmaktadır.
 Ders kitapları içerdiği özellikleriyle öğrencilerin yaşam boyu sürecek beceri ve
ilgilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle kararlı bireyler yetiştirmenin
temelini atmaktadır
 Ders kitapları öğrencilerin düşünce sistemlerini etkileyerek anlama, sorgulama,
sorun çözme gibi becerilerini geliştirmekte, eğitimin amacına katkıda bulunmaktadır.
 Ders kitaplarındaki metinler öğrencilerin okuma alışkanlığı oluşturmalarına katkı
sağlayan en önemli araçlardır.
 Ders kitapları, öğrenci düzeyi ile okunabilirlik ölçütlerine göre hazırlandığından
konuların işlenmesi ile kavranmasına katkı sağlamakta, öğrencinin anlama düzeyini
geliştirmektedir.
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 Ders kitapları, öğrencilere kendi kendine öğrenme alışkanlığı vermektedir. Bu
bağlamda, özellikle aktif öğrenme yöntemleri ders kitaplarının yerini ve önemini giderek
artırmaktadır.
 Ders kitaplarındaki bilgiler zaman zaman okunarak tekrar edildiğinden unutmayı
engelleyici olmakta ve bilgilerin kalıcılığını getirmektedir. Böylece öğrenci etkili bir
belleğe sahip olabilmektedir.
 Ders kitapları, verdikleri bilgilerle öğrenciyi derste not tutma güçlüğünden
kurtarmaktadır. Bu nedenle öğrenci derste öğretmen ve arkadaşlarını dinleyerek derse
etkili katılma olanağını bulmaktadır.
 Ders kitaplarındaki metinler, alıştırmalar ve örnekler, öğrencilere araştırma ve
inceleme yöntemlerini öğretici olmaktadır
 Ders kitabında verilen ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, öğrencinin kendisini
objektif ölçütlerle değerlendirme yapmasına yani öğrenci merkezli değerlendirmeye
teşvik etmektedir.
4.2. Öğretmene Yararları
Ders kitapları eğitim öğretim sürecinde öğrenciye olduğu kadar öğretmene de
sayısız yararlar sağlamaktadır. Bazıları şöyledir:
 Ders kitabı kullanma, öğretmenin öğrencilerle iletişimini kolaylaştırmaktadır.
 Öğrencilerin gelişimini izlemeye ve rehberlik etmeye yardım etmektedir.
 Öğretmenin sınıfta işleyeceği konuyu ders kitabı ile izlemesi daha kolay
olmaktadır. Örneğin sayfadaki etkinliği yapmaları ardından bir sonraki sayfaya geçmeleri
gibi yönlendirmeler kolay olmaktadır.
 Ders kitabında sunulan metinler, konu açıklamaları, çözülmüş problem örnekleri,
alıştırmalar, ders işleme yöntemlerine ilişkin açıklamalar vb. öğretmenin sınıf içi
etkinliğini artırmaktadır.
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 Öğrenciye verilecek ev ödevlerinin türü, kapsamı, düzeyi ve zamanı ders kitabı
aracılığıyla daha kolay olmaktadır.
 Kitaptaki sorular ve ölçme araçları, öğretmene öğrenciyi objektif olarak
değerlendirme olanağı vermektedir.
4.3. Veliye Yararları
Ders kitapları öğretmen ve öğrenciye yararlı olduğu kadar veliye de yaralar
sağlamaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:
 Velinin ders kitapları aracılığıyla okuldaki eğitim ve öğretim sürecinin her
aşamasını izlemesi kolay olmaktadır.
 Veli ders kitaplarından dersin içeriği, konu, metin, yöntem ve teknikleri hakkında
bilgi edinebilmektedir.
 Veli ders kitapları ile çocuğunun öğrenmesine katkı sağlayabilmektedir.
 Veli ders kitabındaki bilgiler doğrultusunda çocuğunu çeşitli kaynak ve danışma
kitaplarına yönlendirebilmektedir.
 Veli ders kitaplarındaki çeşitli alıştırma ve testlerle çocuğunun öğrenme
durumunu ölçebilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere veli ders kitapları aracılığıyla
okuldaki eğitim öğretim sürecine katılmakta ve yardımcı olmaktadır.
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2. BÖLÜM
DERS KİTABI HAZIRLAMA YAKLAŞIMLARI

Ders kitabı hazırlamada çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu yaklaşımlar
eğitime,

programa,

yönteme,

kitap

ve

yazara

dayalı

yaklaşımlar

şeklinde

adlandırılmaktadır. Bunların başında eğitim yaklaşımları gelmektedir. Ders kitapları
eğitim yaklaşımlardan doğrudan etkilenmektedir. Aşağıda bu yaklaşımlardan önemli
görülenler açıklanmaktadır.
1. EĞİTİM YAKLAŞIMLARI
Dünyamızda 1900’lü yıllardan günümüze kadar uygulanan eğitim yaklaşımları
“davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı” olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Bu
yaklaşımların amaçları, dayandıkları temel görüşler ve uygulama yöntemleri birbirinden
farklıdır. Eğitim alanında uygulanan en eski yaklaşım geleneksel ve davranışçı
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğrencilere bilgi ve davranışlar uyarıcı-tepki bağlamında
çeşitli tekrar, taklit, ezberleme ve şartlandırma yoluyla öğretilmiştir. Eğitim alanındaki
bu uygulamalar 1950’li yıllara doğru değişmiş ve bilişsel yaklaşım gündeme gelmiştir. Son
yıllarda ise çoğu gelişmiş ülkede yapılandırıcı eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır. Öğrenci
merkezli anlayıştan hareketle öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini
geliştirme ön plana alınmaktadır. Eğitim çalışmaları çeşitli etkinlik, görev, proje vb.
aracılığıyla yürütülmektedir. Eğitim alanını ve ders kitaplarını etkileyen bu yaklaşımlar
aşağıda verilmektedir.
1.1. Davranışçı Yaklaşım
Bu yaklaşımda kullanılan eğitim ilke ve yöntemleri laboratuvarda yapılan hayvan
deneylerinden elde edilmiştir. Pavlov köpekleri, Thorndike kedileri, Skinner ise fare,
maymun ve güvercinleri gözlemiştir. Bu deneyler sonucunda oluşturulan eğitim ilkeleri
insanlara aktarılmıştır. Davranışçı yaklaşımın amacı öğrencinin davranışlarını değiştirmek
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ve istenilen davranışları öğretmektir. Davranışlar uyarıcı-tepki ve pekiştirme bağlamında
kalıcı olarak değiştirilmeye çalışılır. Bir davranış veya bilgi bireyde otomatik hale
gelinceye kadar tekrar edilir. Bu süreçte uyarıcı-tepki formülü kullanılır. Verilen uyarıcıya
öğrencinin istenilen tepkiyi göstermesi öğrenme olarak kabul edilir. Öğrenme
davranışların değişmesidir. Bu durum bireyin gözlenebilir davranışlarıyla belirlenir. Bilgi
ise davranış haline gelen içeriktir. Öğrenciye öğretilecek bilgi ve davranışlar önceden
belirlenir, küçük parçalara ayrılır ve çeşitli tekrarlarla öğretilir. Olumlu davranışlar
pekiştirilir ve alışkanlık oluşturulur. Kısaca öğrenci değiştirilecek bir varlık olarak ele
alınır, kişilik ve bireysel farklılıklarıyla ilgilenilmez (Güneş, 2014).
Davranışçı yaklaşıma göre bütün bireyler ilkel ve işlenmemiş bir beyinle doğarlar.
Doğduktan sonra yaşadıkları deneyimler birer birer kaydedilir. Çocuklar okula gelmeden
önce öğrenmeye elverişli ve yatkın değildir. Çocuklar tıpkı hayvan eğitiminde olduğu gibi
‘vahşi bir birey olarak’ ele alınır ve her şeye temelden başlanır (Rocheleau, 2000).
Öğrencinin okul öncesinde öğrendikleri dikkate alınmaz. Öğrenci okulda çeşitli bilgilerle
doldurulacak bir kova olarak görülür. Öğretmenin okulda bilgileri aktarması ve
öğrencinin kafasını doldurması istenir (Alamargot, 2001).
Davranışçı yaklaşımda zihin kara bir kutuya benzetilir. Bu kutunun içindekiler yani
düşünme, anlama, sorgulama, zihinde yapılandırma gibi süreçlerle ilgilenilmez. Daha çok
bu kutuya girdi ve çıktılarla ilgilenilir. Davranış değiştirmeye odaklanıldığından zihinsel
becerileri geliştirmeye ağırlık verilmez. Skinner’e göre “Zihinle ilgilenmek yararsızdır.
Çünkü öğrencinin kafasından geçenler görülmez.” Eğitim sürecinde öğrencinin istekleri,
amaçları, öğrenme teknikleri, düşünme biçimleri, bilgileri seçme ve zihinde yapılandırma
durumları dikkate alınmaz (Alamargot, 2001; Barnier, 2005; Güneş, 2014; Rocheleau,
2000).
Davranışçı yaklaşımda eğitim ortamına önem verilir ve öğrenciler için çoklu
uyarıcıların olduğu ortamlar düzenlenir. Burada çeşitli uyarıcılarla, alıştırmalarla ve bilgi
sunumlarıyla öğretim yapılır. Öğrenciden genellikle bilgiyi tekrarlama, ezberleme,
olayları hatırlama, tanımlama, kavramları açıklama, resimleme vb. istenir. Öğretmen
doğru cevapları ödüllendirir, hatalı cevapları cezalandırır. Sözlü ödüller (aferin, çok iyi
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vb.) ile sözlü olmayan ödüller (not, madalya, teşekkür belgesi vb.) kullanılır.
Değerlendirme objektif özellikler taşıyan sınav araçlarıyla gerçekleştirilir. Sınavda
öğrenci doğru cevabı bildiğini göstermek durumundadır (Basque, Rocheleau & Winer,
1998; Basque, 1999; Kozanitis, 2005).
Davranışçı eğitimde tekrar etme, pekiştirme, davranış değiştirme ve olumsuz
davranışları önleme büyük önem taşır. Bir davranışı öğretmek, alışkanlık oluşturmak ve
başarıyı artırmak için tekrar etme gereklidir. Tekrar etme ve tekrar uygulamaları
öğrenmenin temel koşuludur. Davranışlar öğretilirken öğrenciyi cesaretlendirmek için
olumlu cevaplar pekiştirilir, dışarıdan güdüleme yapılır, ödül ve ceza verilir. Öğrenme için
olumlu ortamlar oluşturulur. Davranışçı yaklaşımda öğrenciye hep olumlu davranışlar
öğretilir, olumsuzlar önlenir. Eğer öğrenci olumsuz davranışlar gösteriyorsa ona
doğruları söylenir ve olumsuz davranışları önleme teknikleri uygulanır. Gerekirse ceza
verilir (Rocheleau, 2000).
Davranışçı öğretim programlarında öğretilecek bilgiler ve davranışlar aşamalı
olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada genellikle Bloom ve arkadaşlarının oluşturdukları
“Bloom Taksonomisi” kullanılır. Taksonomi, istendik davranışların basitten karmaşığa,
kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı
sıralanmasına denir. Bloom Taksonomisi’ne göre davranışlar bilişsel, duyuşsal, devinişsel
olmak üzere 3 alana ayrılır. Bilişsel alan, zihinsel etkinliklerin baskın olduğu ve
davranışların kodlandığı bir alandır. Bloom, bu alanı bilgi, kavrama, uygulama, analiz,
sentez ve değerlendirme olarak altı basamağı ayırmıştır. Bilgilerin öğretilmesi ve
değerlendirilmesi bu basamaklara göre yapılır. Ölçme ve değerlendirmede çoktan
seçmeli testler, soru bankaları vb. kullanılır (Basque,1999).
Davranışçı yaklaşımda öğrenme bireyin kontrolünde değil, çevredeki uyarıcılara ve
olaylara bağlıdır. Yani çevrenin kontrolündedir. Öğrenci çevresinde gördüklerini taklit
ederek ve uyarıcılara tepki vererek öğrenir. Bu nedenle birey öğrenme sorumluluğunu
üstlenmez. Çevreye ve çevredeki uyarıcılara bırakır. Bu durum öğrenme yerine
şartlandırmayı getirmektedir. Öğrenci okulda uyarıcılarla sürekli şartlandırıldığı için bunu
okul sonrasında da ister ve uyarıcıların olduğu çevre arar. Eğer uyarıcı yoksa öğrenmesini
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sürdürmez. İş yaşamında ise birileri uyarırsa öğrenir ve görevini yapar. Kendisi öğrenme
sorumluluğunu taşımaz, birilerinden yönlendirme bekler (Rocheleau, 2000). Yani
şartlandırma alışkanlığı bireyde okul sonrası yıllarda da sürer. Birey alışkanlık gereği
şartlandıran ve uyaran çevreleri, toplulukları ve kişileri tercih eder. Çünkü zihinsel
bağımsızlığını geliştirmiş değildir. Sürekli yönlendirilmeyi bekler.
Dünyamızda uzun yıllar uygulanan davranışçı yaklaşım, öğrencileri şartlandırdığı,
zihinsel becerileri geliştirmediği, sadece davranışları değil, duygu ve düşünceleri de
şartlandırdığı, gibi nedenlerle yoğun eleştiriler almış ve zamanla terk edilmiştir (Güneş,
2014; Kozanitis, 2005).
Davranışçı ders kitapları: Davranışçı yaklaşımın eğitim anlayışı ders kitaplarında da
görülmektedir. Ders kitaplarında davranış değiştirmek için tekrar etme, pekiştirme,
davranış değiştirme ve olumsuz davranışları önlemeye ağırlık verilir. Bir davranışı
öğretmek, alışkanlık oluşturmak ve başarıyı artırmak için tekrar etmek zorunludur.
Tekrar öğrenmenin temel koşuludur.
 Davranışçı ders kitaplarında doğru ve yanlış davranışlar verilir. Doğru davranışlar
pekiştirilir. Bu iyi bir davranış diyerek vurgu yapılır.
 Öğrenci taklit ederek öğrenir. Ders kitaplarda öğrencinin taklit etmesi için iyi
örnekler verilir. Bunları model alması istenir. Modeli uygularsa iyi sonuç alacağı
vurgulanır.
 Öğrenci uyarıcılara tepki vererek öğrenir. Kitaplarda öğrencinin tepki vermesi için
çeşitli uyarıcılar verilir. Yapması gerekenler sıralanır. İyi ve kötü diye etiketleme yapılır.
Öğrenme yerine şartlandırma söz konusudur.
 Tek yönlü düşünme vardır. Davranışlar doğru veya yanlıştır. İnsanlar iyi veya
kötüdür. Sorgulamaya yer verilmez.
 Öğrenci değiştirilecek bir varlıktır. Kitaplarda öğrencinin bireysel farklılıkları,
okuma ilgileri ve zihinsel becerileri dikkate alınmaz. Konuları büyükler belirler.
Büyüklerin istediği bilgiler verilir.
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 Hayvanların öğrenme biçimi insana aktarıldığından kitaplarda hayvan
hikâyelerine ağırlık verilir. Olaylar hayvanların ağzından aktarılır. Hayvan öğretici
konuma geçer ve öğrencilere ders verir.
1.2. Bilişsel Yaklaşım
Bilişsel yaklaşımda insan beyni bilgisayara benzetilmekte ve öğrenme süreci bu
çerçevede açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenme, beş duyu organıyla dışarıdan
alınan bilgilerin zihinde işlenmesiyle gerçekleşmektedir. Bunun için öğrencilerin sunulan
bilgilere dikkat etmeleri, bilgileri işlemeleri ve kodlama yaparak zihinde düzenlemeleri
gerekmektedir. Bilişsel yaklaşımın teorisyenleri arasında bazı farklılıklar olmasına
rağmen hemen hepsi, çevreden duyu organlarıyla alınan bilgilerin zihinde tıpkı bir
bilgisayarın verileri işlemesi gibi işlendiği görüşünde birleşmektedirler. Bilgi işleme
teorisinde

birleşmekte,

insan

beynini

bir

bilgisayar

gibi

düşünmekte

ve

açıklamaktadırlar. Bu yaklaşıma göre öğrenme, dışarıdan verilen uyarıcıların zihinsel
süreçlerle işlenmesi yoluyla oluşmaktadır. Öğrenciler öğretim sırasında kendilerine
sunulan uyarıcıları pasif biçimde almak yerine çeşitli çalışmalarla belleklerine
yerleştirmektedirler. Bunlar sunulan bilgilere yani uyarıcılara dikkat etme, önbilgileri
bellekten çağırma, yeni ve eski bilgileri ilişkilendirme, düzenleme, kodlama, gibi çeşitli
zihinsel işlemler olmaktadır.
Bu yaklaşımda zihinsel süreç, düşünme, kavram oluşturma, bilginin edinilmesi gibi
kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırmacılar bellek sistemi ile bellekte bilgi
işleme sürecini açıklamak için yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalara göre zihnimizde
bir değil birden fazla bellek vardır. Bunlar duyusal, sözel, simgesel, anlamsal, hızlı, yavaş,
bilinçli, bilinçsiz bellekler olarak sıralanmaktadır. Çevreden alınan bilgiler önce duyusal
belleklere gelmektedir. Burada kısa süre kalmakta, bazıları işlenmek üzere hızlı belleğe
gönderilmekte, bazıları da atılmaktadır. Hızlı bellekte işlenen ve önemli görülen bilgiler
yavaş belleğe gönderilmektedir. Bu işleme kodlama denilmektedir. Kodlama, bir bilginin
belleğe kaydedilmesi için yapılan dönüştürme işlemidir. Bu işlemi önce hızlı bellek
ardından

da

yavaş

bellek

yapmaktadır.

Kodlanan

bilgiler

yavaş

bellekte

depolanmaktadır. Burada bilgiler sıralama, sınıflama ve ilişkiler kurma yoluyla
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yerleştirilmektedir. Belleğin çalışması, genel olarak bu sıralamayı izlemekte, hızlı ve
yavaş bellekler uyum içinde çalışmaktadırlar.
Yavaş bellekte bilgiler türüne göre sözel, simgesel ve anlamsal belleklerde
depolanmaktadır. Bu bellekler dil öğrenme ve kelime tanıma çalışmalarında aktif rol
oynamaktadır. Sözel bellek, bilinen bütün kelimelerin saklandığı bir bellektir. Bu bellek
tıpkı bir sözlük gibi çalışmakta, her kelimenin yazılışı, okunuşu, sıralaması, sınıflaması vb.
yönlerini kaydetmekte ve öğrenci kelimelerle yazılı veya sözlü karşılaştığı zaman onları
tanıma fırsatı vermektedir. Sözel bellekte kelimelerin birbirine bağlanması işlemi, yani
cümle kurma programı oluşturulmaktadır. Eğer birey bilinçli değilse, kelimelerin
birbirine bağlanması ezbere yapılmaktadır.
Anlamsal bellek, kelimelerin anlamı ve anlamla ilgili bilgilerin saklandığı bir
bellektir. Anlamsal bellek sadece kelimelerin değil şekillerin, resimlerin ve sembollerin
anlamlarını da saklamaktadır. Geçmişte depoladığı kavramlarla, bireyin yeni öğrendiği
kavramları ilişkilendirmektedir. Anlamsal bellek, kavramları sıralama, sınıflama ve
bağlantılar kurma yoluyla birbirine bağlamakta ve hatta onları görüntü ve simgelerle de
birleştirmektedir. Simgesel bellek, çevremizdeki varlık ve nesnelerin biçimlerini saklayan
bellektir. Çiçekleri hayvandan, lâleyi ağaçtan, arabayı evden vb. ayırmaya yarayan bu
bellektir. Şekiller bu bellekte soyut bir şekilde yer almaktadır. Bellek bir şekli önce genel
olarak kodlamakta ve daha sonraları şekli her gördüğünde ayrıntılarını içeren yeni
ilaveler yapmaktadır. Simgesel bellek, kalıcı ve dayanıklı bir bellektir. Kaydedilen her
bilgiyi yıllarca saklamakta ve istendiğinde bir film şeridi gibi göz önüne getirebilmektedir.
Bu nedenle eğitim sürecinde bilgilerin resimle verilmesi hatırlama açısından oldukça
önemli olmaktadır (Güneş, 2014).
Yavaş bellekte bilgileri depolama işlemi rastgele ve dağınık değildir. Bu bellekte
bilgiler farklı biçimlerde yerleştirilmektedir. Bunlar anlam ağları, şemalar ve zihinsel
modeller halinde olmakta ve her birinin kullanım kuralları ile farklı özellikleri
bulunmaktadır. Bir anlam ağı kavramlardan oluşan zihin yapısı olarak tanımlanır. Bu ağda
“kuş, kedi, hayvan, tüy, kuyruk vb.” kelimeler farklı anlam ilişkilerine göre birbirine
bağlanır. Örneğin kedinin kuyruğu, kuşun kanatları gibi. Farklı kavramlar birbirine
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bağlanır ve anlam ağları ya da kavram kategorileri oluşturulur. Anlam ağları ya da
kavramları birleştiren ağlar, dünya hakkında bildiklerimizi yani bilgilerimizi ilişkilendiren,
düzenleyen, özel bir zihin yapısı oluştururlar. Zihnimiz anlam ağlarını kullanarak bilgileri
hızlı biçimde genişletir.
Zihinsel şema bu geniş anlam ağı içinde bilgileri düzenlenme ve kullanma
biçimlerini içeren yapılar olmaktadır. Zihnimizde çok sayıda zihinsel şema vardır. Örneğin
olay şeması zihinsel şemaya iyi bir örnektir. Yazarlar, öyküleyici bir yazıda üç büyük
aşama (serim, düğüm çözüm, olayların sunuluşu, etkileri ve çözümlenmesi) verirler,
yazılarını bu çerçevede oluştururlar. Okuyucular öyküleyici bir yazıyı okurken öyküleyici
anlatım şemasını kullanırlar. Olay şeması okuyucuya bir metnin planını ve içeriğin
sunuluşunu izlemeye izin verir, Buna göre zihinsel şema başlangıçta olayların sunuluşunu
izler, yazıyı okudukça yazının etkisiyle olayları ve olayların çözümüne yönelir. Zihinsel
model ise anlama işlem ve sürecine yön veren yapıdır. Zihinsel model, zihinsel şemalarda
olduğu gibi yavaş bellekte kendiliğinden oluşmaz, tam tersine öğrencinin bir görev ya da
alıştırma sırasındaki etkinlikleriyle oluşturulur, giderek geliştirilir ve değiştirilir.
Araştırmacılar, bilgisayardan etkilenerek bellekteki bilgilerin nasıl hatırlandığını da
incelemişlerdir. Bu çalışmalarda, bellekteki bilgilere ulaşmak için bazı ipuçlarının
kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunlara hatırlatıcı ya da hatırlama ipuçları
denilmektedir. Örneğin, uzun bir liste halinde verilen kelimeleri hatırlamak güçtür. Çeşitli
çalışmalara

rağmen

kelimeler

unutulmaktadır.

Kelimeler

kodlandığı

zaman

unutulmamaktadır. Kelimeleri ilk heceleri, ses özellikleri ve resimlerinden yararlanarak
kodlamak hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. Bu yolla hatırlama oranı %70-90’a kadar
yükselmektedir (Güneş, 2014).
Görüldüğü gibi bu yaklaşıma göre öğrenme, dışarıdan verilen uyarıcıların zihinsel
süreçlerle işlenmesi yoluyla oluşmaktadır. Öğrenci bilgisayar gibi çeşitli yöntemlerle
bilgileri işleyerek belleğine depolamaktadır. Öğretmenin bu süreçte görevi öğrencinin
zihinsel becerilerini geliştirmesi ve bilgiyi işlemesine yardımcı olacak ortamları
hazırlamasıdır. Bunun için öğrencilere bilgilerin işlenmesi, kodlanması, aralarında
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anlamlı bağlar kurulması, gibi çeşitli zihinsel işlemler öğretilmeli, öğrencinin bilgisayar
hızında ve bilgisayar gibi çalışması sağlanmalıdır.
Bilişsel ders kitapları: Bilişsel yaklaşım, çevreden duyu organlarıyla alınan bilgilerin
zihinde tıpkı bilgisayarın verileri işlemesi gibi işlendiği görüşünü merkeze almaktadır. Bu
anlayışla bilgi işleme teorisine odaklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenme, dışarıdan
verilen uyarıcıların zihinsel süreçlerle işlenmesi yoluyla oluşmaktadır. Öğrenciler öğretim
sırasında kendilerine sunulan uyarıcıları pasif biçimde almak yerine çeşitli çalışmalarla
belleklerine yerleştirmektedir. Bunlar sunulan bilgilere dikkat etme, önbilgileri bellekten
çağırma, yeni ve eski bilgileri ilişkilendirme, düzenleme, kodlama, gibi çeşitli zihinsel
işlemler olmaktadır. Kısaca “öğrenme, bilgiyi işlemektir” görüşü hâkimdir. Ders
kitaplarında da bu anlayış benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Kitaplarda belleklerin
çalışma sistemine uygun etkinlikler verilmektedir.
1.3. Yapılandırıcı Yaklaşım
Eğitim alanında hızla yayılan bu yaklaşım Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner gibi
teorisyenlerin çalışmalarıyla ortaya çıkmış ve çok sayıdaki araştırmayla gelişmiştir.
Günümüzde bilgiyi zihinde yapılandırma ve öğrenme süreçlerini açıklayan, eğitim
uygulamalarını yönlendiren gelişimsel, sosyal ve etkileşimsel yapılandırıcılık gibi türlere
ayrılan bir yaklaşımdır (Basque, 1999). Çoğu gelişmiş ülkede davranışçı yaklaşımın
olumsuzluklarını gidermek için uygulanan bu yaklaşım, bilgiyi araştıran, nerede ve nasıl
kullanacağını bilen, kendi öğrenme biçimini tanıyan, etkili kullanan, yeni bilgiler üreten
ve kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim anlayışı ve uygulamaları
davranışçı yaklaşıma tamamen zıttır. Onun “kara kutu” dediği zihin ve zihinsel yapıyı
aydınlatmaya

çalışır.

Bireyin

öğrenme

ve

zihinsel

becerilerini

geliştirmeye,

etkinleştirmeye, bilgiyi zihinde aktif yapılandırmaya önem verir. Bireye zihnini geliştirme,
öğrenme biçimini tanıma, öğrenme sürecinde yaptığı işlemler ve sonuçları hakkında
düşünme fırsatları sunar. Kısaca öğrenciyi ve öğrencinin zihnini merkeze alır, öğretimden
çok öğrenme üzerinde durur.
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Davranışçı yaklaşımda eğitim “bireyin davranışlarında istendik değişme meydana
getirme süreci” olarak tanımlanır. Oysa yapılandırıcı yaklaşımda eğitim, bireyin zihinsel
yapısında değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim, öğrencilere bilgi aktarma işlemleri
olarak değil, bilgileri zihinde yapılandırma işlemleri olarak ele alınır (Basque,1999).
Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenmenin tanımı da farklıdır. Buna göre öğrenme, bilgileri
zihinde aktif yapılandırma sürecidir. Öğrenciye bilgilerin aktarılmasıyla öğrenme olmaz.
Öğrenme, bilgilerin işlenmesi, anlamlandırılması ve zihinde yapılandırılması sonunda
gerçekleşir. Bir başka ifadeyle öğrenme bilgiyi pasif biçimde alma değil, bilgiyi zihinde
aktif yapılandırmadır (Basque, Rocheleau & Winer, 1998; Güneş, 2014; Kozanitis, 2005).
Öğrenme sürecinde yeni bilgiler, ön bilgilerin ışığında alınır, incelenir,
anlamlandırılır, ön bilgilerle bütünleştirilir ve zihinde yapılandırılır. Zihinde yapılandırma
bilgileri üst üste yığma, biriktirme veya ezberleme değil, düşünme, anlama, sorgulama
ve sorun çözme yoluyla bilgiler arasında bağ kurmadır. Bu sürecin aktif yürütülmesi
anlamlı öğrenmeyi, pasif yürütülmesi ise mekanik öğrenmeyi getirir. Anlamlı öğrenme
öğrencinin ön bilgileriyle bağ kurarak öğrenmesidir. Mekanik öğrenme ise bağ kurmadan
ezbere yapılan öğrenmedir (Labédie & Guy, 2001). Yapılandırıcı yaklaşım anlamlı
öğrenmeye ağırlık verir, davranışçı yaklaşımda olduğu gibi bilgi ezberlemeyi öğrenme
olarak kabul etmez (Alamargot, 2001).
Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenci kendine aktarılan bilgileri pasif biçimde alarak
olduğu gibi zihnine yerleştirmez. Öğrenci aktif çabalarıyla ve çevresiyle etkileşerek
öğrenir. Öğrenci araştırma, sorgulama, sorun çözme gibi etkinliklerle bilgiyi aktif biçimde
alır, işler, ön bilgileriyle bağ kurar, kendi yorumlarını katar ve zihnine yerleştirir. Öğrenci
kendi aktif çabalarıyla öğrenir, kimse ona öğretemez. Öğrenen öğrencidir. Kimse onun
yerini tutamaz. Öğrenmenin kontrolü öğrencidedir. Öğrenmeye ilişkin kararlarını kendisi
alır. Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir (Basque, 1999; Güneş, 2014; Labédie &
Guy, 2001).
Aktif öğrenme bu yaklaşımda merkezi bir rol oynar. Öğrenmek için öğrencinin
zihinsel ve fiziksel olarak aktif olması öngörülür (Labédie & Guy, 2001). Aktif öğrenmede
öğrencinin zihinsel aktifliği ön plandadır. Aktif öğrenme için öğrencinin ön bilgileri
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harekete geçirilir. Bu amaçla öğrencilere sorular sorma, ilgi ve merak uyandırma,
düşünme, kavramları açıklama gibi etkinlikler yapılır. Öğrencinin ön bilgileri harekete
geçirilerek ve zihni aktifleştirilerek yeni bilgiler verilir. Ön bilgilerle yeni bilgiler arasında
bağ kurma ve zihinde yapılandırma sürecinde de zihnin aktif olması için düşünme,
sorgulama, sorun çözme gibi etkinlikler yapılır. Bu süreçte tartışma, görüşleri paylaşma,
iş birlikli öğrenme, grup çalışması gibi etkinliklere de ağırlık verilmelidir.
Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenme ve zihinsel becerileri geliştirme amaçlandığından
ezber ve ansiklopedik bilgilere karşı çıkılır. Çeşitli alanlara ilişkin ezberletilen bu bilgiler
zamanla eskiyeceğinden bunlara son verilmelidir. Öte yandan bütün ansiklopedik bilgiler
bireyin zihinsel gelişimini engellemektedir. Bu nedenle yapılandırıcı yaklaşımda program
geliştirmeye "Ne öğretilmeli?" yerine "Birey nasıl öğrenir?" sorusu ile başlanır.
Öğrencinin dil, zihinsel, sosyal vb. becerilerini geliştiren bilgilere ağırlık verilir. Bu
yaklaşımda bilgi amaç değil çeşitli becerileri geliştiren araçtır. Bunun için becerileri
geliştiren işlevsel bilgilere ağırlık verilir. “Bilgi nasıl öğrenilir? Nasıl seçilir? Ön bilgilerle
nasıl bütünleştirilir? Öğrenilenler uygulamaya nasıl aktarılır?” gibi sorular üzerinde
durulur (Güneş, 2014).
Yapılandırıcı yaklaşımda öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi, kapasitesini sonuna
kadar geliştirmesi, bilgiye ulaşması, kullanması, toplum yaşamına aktif katılması,
bağımsız olması, yaşamına ve geleceğine yön vermesi beklenmektedir. Bu amaçla
öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye önem
verilmektedir. Yapılandırıcı programlarda geliştirilecek beceriler, aktarılan (temel)
beceriler ve alan becerileri olmak üzere ikiye ayrılır. Aktarılan (temel) beceriler bilgileri
araştırma, öğrenmeyi sürdürme, zihinsel becerileri geliştirme ve yönetme, karar verme,
sorun çözme, iletişim, iş birliği yapma gibi becerilerdir. Bunlar anahtar becerilerdir ve
çeşitli alanlara aktarılarak kullanılır. Aktarılan beceriler, okuldaki öğrenmeleri
kolaylaştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Alan becerileri ise bir alanla ilgili
geliştirilecek becerilerdir. Bunlar fen, matematik, dil gibi alanlara ilişkin becerilerdir.
Programlarda aktarılan becerilerle alan becerileri arasında bağ kurulur (Dionnet,2002).

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

41

Ders Kitabı Hazırlama Yaklaşımları
Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenciler etkileşerek öğrenir. Etkileşim yoluyla
zihinsel süreçlerini ve becerilerini geliştirir, karşılaştırır, iletişim kurar, kendini ifade eder.
Bu nedenle iş birlikli öğrenmeye ağırlık verilmelidir. Öğrencileri yuvarlak bir masanın
etrafına oturtmak onların işbirliği yapmalarını getirmez. Öğretmenin öğrenciler arasında
işbirliğini gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapması gereklidir (Güneş, 2014).
Yapılandırıcı ders kitapları: Yapılandırıcı yaklaşımda öğrencinin öğrenmeyi
öğrenme, kendini geliştirme, bilgiye ulaşma, kullanma, toplum yaşama aktif katılma,
bağımsız olma, yaşamına ve geleceğine yön vermesine ağırlık verilmektedir. Bu amaçla
öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır. Bu
anlayışla ders kitabı hazırlanırken bazı ilklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Alandaki
uzmanlar yapılandırıcı yaklaşımla hazırlanacak ders kitabında dikkat edilecek ilkeleri
şöyle sıralamaktadır (Cantor, Astolfi, Laugier, Ple, Rongier, Schneeberger, 1995);
1. Öğrenci aktif olmalıdır.
2. Öğretilecek bilgi bir soruya cevap vermelidir.
3. Öğrencinin ön bilgileri dikkate alınmalıdır.
4. Bilgi zihinde işlenerek yapılandırılmalıdır.
5. Öğrenme iş birlikli olmalıdır.
Lebrun, Bédard, Hasni, & Grenon (2006), Rey (2001), Sol (2005) gibi araştırmacılar
ise bir ders kitabının benimsenen öğrenme yaklaşımıyla uyumlu olması gerektiğinin altını
çizmektedirler. Özellikle yapılandırıcı ve sosyal yapılandırıcı anlayışla hazırlanan
kitaplarda bu ilişkiye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Kitaplarda deney,
gözlem, tartışma, problem çözme iş birlikli çalışma, keşfederek öğrenme, becerilerin
gelişimini destekleme gibi etkinliklere ağırlık verilmesi öngörülmektedir (Lebrun, Bédard,
Hasni, & Grenon, 2006; Rey, 2001; Sol, 2005).
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1.4. Yaklaşımların Ders Kitabına Yansımaları
Dünyamızda uygulanan eğitim yaklaşımları “davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı”
başlıkları altında toplanmaktadır. Bu yaklaşımların amaçları, dayandıkları temel görüşler
ve uygulama yöntemleri birbirinden farklıdır. Davranışçı yaklaşımda bilgi ve davranışlar
uyarıcı-tepki bağlamında çeşitli tekrar, taklit, ezberleme ve şartlandırma yoluyla
öğretilmiştir. Bilişsel yaklaşımda bilginin işlenmesine ağırlık verilmiştir. Yapılandırıcı
yaklaşımda ise öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirme öne
alınmaktadır. Eğitim çalışmaları etkinlik, görev, proje vb. aracılığıyla yürütülmektedir. Bu
anlayış ders kitaplarında da görülmektedir. Çünkü ders kitapları benimsenen eğitim
yaklaşımına dayalı hazırlanmaktadır. Bu nedenle davranışçı ders kitaplarında davranış
öğretme, bilişsel ders kitaplarında bilgiyi işleme, yapılandırıcı ders kitaplarında ise beceri
geliştirme merkeze alınmaktadır.
2. PROGRAMA DAYALI YAKLAŞIMLAR
Ders kitabı hazırlama sürecinde mevcut ders programının yapısı da önemli
olmaktadır. Programa dayalı yaklaşımlar olarak adlandırılan bu yaklaşımlar, Sistem
Yaklaşımı,

Programlı

Öğretim

Yaklaşımı,

Modüler

Program

Yaklaşımı

gibi

sıralanmaktadır. Bu yaklaşımlar aşağıda kısaca özetlenmektedir.
2.1. Sistem Yaklaşımı
Öğretim bir birey olarak öğrencinin davranışında değişikliği öngörmektedir. İyi bir
öğretim sürecinde bu davranışsal değişiklik planlı ve sistemli bir yöntemle
sağlanmaktadır. Yani edinilmesi gereken yeni davranışlar önceden belirlenmekte ve
tanımlanmaktadır. Ayrıca bu değişiklikleri etkili bir biçimde sağlamak amacıyla buna
yönelik stratejileri ve kaynakları da dikkate almayı getirmektedir. Yeni davranış
biçimlerini ortaya koyacak hedef ya da amaçlara ne ölçüde ulaşabildiğini ölçecek
yöntemler de önceden belirlenmektedir. Bu nedenle gerek bir bütün olarak öğretim
sürecinin gerekse bu sürecin tek tek öğelerinin verimliliğini denetlemeye ya da
değerlendirmeye yönelik yöntemler de bunlar arasındadır. Bir öğretim programının
hazırlanmasına yönelik sistem yaklaşımında söz konusu adımlar şunlardır;
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1. Girişteki davranışların belirlenmesi,
2. Hedeflerin belirlenmesi,
3. İçeriğin seçimi ve sıralanması,
4. Strateji, zaman, hız ve kaynakların belirlenmesi,
5. Başarının ölçülmesi,
6. Öğretimdeki etkinliğin değerlendirilmesi (MEB, 1991).
Bu yaklaşıma göre ders kitaplarının hazırlanmasında söz konusu sistem tasarımı
aynen uygulanmaktadır. Yani programın bütünü bir sistem olarak görülmekte ve öğretim
etkinlikleri girdi-süreç-çıktı şeklinde tasarlanmaktadır. Girdi, öğrenciye sunulan bilgidir.
Süreç, ders kitabının her bölümünde sunulan hedefler ya da içeriktir. Çıktı ise somut
ürünlerin ortaya konulması ile elde edilen başarının sergilenmesi anlamına gelmektedir.
Günümüzde bu yaklaşıma dayalı çeşitli ders kitapları hazırlanmaktadır.
2.2. Programlı Öğretim Yaklaşımı
Programlı öğretimi Gagne, öğretim modelleri oluştururken öğrencinin giriş ve çıkış
davranışlarının göz önünde bulundurulması, öğrenmede yaptığı ilerlemelerin planlı ve
ayrıntılı olarak belirlenmesi ile öğrenme stratejilerinin ölçülmesi olarak tanımlamaktadır.
Bu tanım, açıklama ve konuya ilişkin uygulamalara bakıldığında programlı öğretimin
bireysel, kendi kendine öğrenme olduğu anlaşılmaktadır. Program, araç-gereç ve öğrenci
öğelerinden oluşan programlı öğretimde öğretilmesi söz konusu olan içerik, küçük
ünitelere ayrılıp birbirini bütünleyecek şekilde düzenlenmektedir. Bu ünitelerdeki bilgi,
beceri ve tutumların öğrenci tarafından ne ölçüde kazanıldığını kontrol etmeye yönelik
sorular bulunmaktadır. Öğrenci bu soruları cevaplamadan bir sonraki maddeye
geçememektedir (Hızal, 1983).
Programlı öğretime dayalı hazırlanan ders kitaplarında Doğrusal ve Dallara Ayrılan
Program Modelleri uygulanmaktadır. Bu modellere göre hazırlanan ders kitaplarındaki
içeriklerin, küçük üniteler halinde birbirini bütünleyecek şekilde sunulması öğrencilerin;
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öğretme ve öğrenme çabalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Burada öğrencinin
dikkati küçük metinler üzerine çekilmekte ve öğrenmeye etkin katılımı sağlanmaktadır.
Ayrıca kitapta öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına olanak tanınmaktadır. Alıştırma
soruları ünite sonlarında verilmekte yanıtların ise metinlerde aranması istenmektedir.
2.3. Modüler Program Yaklaşımı
Yaşam boyu eğitim kavramının dünyamızda geniş ölçüde benimsenmesiyle birlikte
bu program gündeme gelmiştir. Modüler programlama eğitim programlarında yer alan
derslerin ve dolayısıyla eğitim programlarının kendi kendine öğrenmeye olanak verecek
biçimde kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayabilecek birim
veya üniteler halinde düzenlenmesi ve yazılmasıdır. Bu birim ve üniteler modül olarak
adlandırılmaktadır. Modüller bir araya gelerek modüler programları oluşturmaktadır.
Modül, ulaşılacak amaçları gösteren, bunun için yapılması gereken etkinlikleri belirleyen
ve amaçlara ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etme olanağı sağlayan ve değişik
öğrenme koşulları içinde bulunan bireylerin eğitiminde etkili biçimde kullanılabilme
özelliği taşıyan kendi içinde bütünlüğü olan öğretme-öğrenme kaynağıdır (Hızal, 1983).
Bu programlamaya dayalı olarak hazırlanan ders kitaplarında modüller ön plana
alınmakta ve öğrencilerin kendi kendine öğrenmelerine olanak tanınmaktadır. Her
modülde giriş, amaçlar hazırlık soruları, ön test, yöneltme ve öğrencilerin öğrenme
durumları ile son testler yer almaktadır. İçerikler genel olarak geleneksel ders
kitaplarında yer aldığı şekilde düz bir metin olarak sunulduğu gibi programlı öğretimdeki
gibi de verilebilmektedir. Bu yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan ders kitaplarında
öğrencilerin bireysel öğrenmelerine geniş olanak sağlanmaktadır. Kitap öğrenme ve
öğretme süreçlerine esneklik getirecek özellikler taşımaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan
ders kitapları öğrencilere öğrenme içerik ve yöntemini seçme konusunda da özgürlükler
vermektedir.
3. YÖNTEME DAYALI YAKLAŞIMLAR
Yönteme dayalı yaklaşımlar öğretilecek içeriğin farklılığına, öğrenme yapısının
işlevlerine, öğrencilerin özelliklerine ve çevreye göre değişiklikler göstermektedir.
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Uygulanacak eğitimin durumuna göre yöntemler belirlenmelidir. Aşağıda önemli görülen
iki yaklaşıma değinilmektedir.
3.1. Geleneksel Yöntemler
Ders kitaplarına yazılacak içeriğin türüne göre yöntem belirlenmektedir. Örneğin
ilkokuma yazma öğretimi ile matematik öğretiminde kullanılacak yöntemler farklı
olmaktadır. Bu durum fen bilgileri ile sosyal bilgiler için de geçerli olmaktadır. Ayrıca bu
yaklaşımla

hazırlanan

ders

kitapları

genellikle

toplu

öğrenmeye

yönelik

düzenlenmektedir. Ders kitaplarının çoğu sayfası öğrencinin sınıfta toplu öğrenmesi için
hazırlanmaktadır.
3.2. Eğitim Teknolojisi Yöntemleri
Eğitim teknolojisindeki hızlı gelişmeler programlı öğretim, bilgisayara dayalı
öğretim gibi yaklaşımların gelişmesine neden olmuştur. Buna dayalı olarak programlı
öğretim, mesajların seçilmesi, metinlerin seçilmesi, örnek ve gösteriler gibi aşamalardan
oluşan uzaktan eğitim yaklaşımları gündeme gelmiştir. Bunlara çağdaş yaklaşımlar da
denilmektedir. Bu yaklaşımlarda öğrenci grubun içinde değil bireysel olarak öğrenmesini
sürdürmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşımlarla öğrencilere kendi kendine öğrenmeye
yönelik ders kitapları hazırlanmaktadır.
4. YAZARA DAYALI YAKLAŞIMLAR
Ders kitabı hazırlamada yazara dayalı yaklaşım olarak iki yaklaşım karşımıza
çıkmaktadır. Birincisi tek yazarlı geleneksel yaklaşım ikincisi ise çok yazarlı ekip
yaklaşımıdır.
4.1. Tek Yazarlı Yaklaşım
Bu yaklaşımda ders kitabını tek yazar hazırlamaktadır. Bu nedenle hazırlanan kitap,
yazarın uzmanlık alanındaki bilgi ve becerilerle sınırlı bulunmaktadır. Bu yaklaşımda
kitapta yer alan içerik, yazarın ilgisine ve isteğine bağlı olarak düzenlenmekte ve
yürütülmektedir. Örneğin yazarın eğitim kuram, ilke, yöntem, dil ve anlatım gibi
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konulardaki bilgisi hazırladığı ders kitabına olduğu gibi yansımaktadır. Bu nedenle ders
kitabı yazarı öncelikle eksik olduğu konularda kendini yetiştirmeli ve yazma işine öyle
başlamalıdır.
4.2. Çok Yazarlı Yaklaşım
Bu yaklaşımda ders kitabının hazırlanması, değişik uzmanlar tarafından ve
birbirinin

eksiğini

giderecek

şekilde

(ekip

olarak)

yapılmaktadır.

Bunu

gerçekleştirebilmek için alanında uzman kişiler ekibe alınmaktadır. Ekip genellikle
yazarlar, ressamlar, akademisyenler, öğretmenler, programcılar, eğitim psikologları ile
ölçme değerlendirme gibi uzmanlardan oluşturulmaktadır. Bu görevlilerden her biri
kendi alanıyla ilgili olarak ders kitabına katkı sağlamakta ve işbirliği içinde çalışmalarını
yürütmektedir.
Son yıllarda ders kitapları bazen tek bazen de iki ve daha fazla yazar tarafından ekip
olarak hazırlanmaktadır. Ders kitabının hazırlanmasında bir yazarın olduğu durumlarda
ders kitabı yazarın bilgi ve becerileriyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle ders kitapları ister
tek ister ekip olarak hazırlansın, yazarların öncelikle eğitimle ilgili kuram, ilke, yöntem,
teknik, ölçme, değerlendirme ve öğrenci özellikleri gibi çeşitli konularda kendilerini
yetiştirmeleri ve ilgili çevrelerle iş birliği yaparak işe başlamaları gerekmektedir.
Ders kitabı yaklaşımları sadece bunlarla sınırlı değildir. Burada önemli görülenler
verilmiştir. Ders kitabı hazırlayacak yazarların farklı yaklaşımları da incelemesi yararlı
olur.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

47

3. BÖLÜM
DERS KİTABI HAZIRLAMA VE DÜZENLEME

Ders kitabı bir günde hazırlanmaz ve yazılmaz. Bir dizi aşama, düzeltme ve
kontroller yapılarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle hazırlama ve düzenleme çalışmaları
önemli olmaktadır. Bu bölümde ders kitabı hazırlama ve düzenleme sırasında yazarların
izlemesi gereken aşamalar sırasıyla verilmektedir.
1. HAZIRLAMA AŞAMALARI
Hazırlama aşamaları temel olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar hazırlık,
yazma ve deneme aşamaları olmaktadır.
1.1. Ön Hazırlık
Hazırlık aşaması yazarın daha çok bilgilenme ve kitapla ilgili bazı kararları alma
aşamasıdır. Bu aşamada yazarın öncelikle yasal metinleri, eğitimle ilgili kuram, ilke ve
yöntemleri ile ilgili eğitim programlarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Hazırlayacağı
ders kitabına ilişkin temel süreçleri iyi bilmelidir.
1.1.1. Yasal Çerçeve: Ders kitabı yazarı, yaşadığı ülkenin başta Anayasası olmak
üzere eğitimle ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklerini incelemelidir. Yasal metinlerde ön
görülen düşünce sistemi ile ülkenin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini
belirlemelidir. Buna dayalı olarak ders kitabının değerler çerçevesini oluşturmalıdır.
1.1.2. Bilimsel ve Eğitimsel Çerçeve: Ders kitabı yazarı, yasal metin incelemelerinin
ardından hazırlayacağı kitabın bilimsel ve eğitimsel çalışmaları içine girmelidir. Bilimsel
ve eğitimsel çerçeveyi saptamak için yazar, ders kitabının ilgili olduğu alandaki bilimsel
gelişmeler, bilimsel düşünce ile bilimsel tutum ve davranışların öğrencilere
kazandırılmasına yönelik çeşitli incelemeler yapmalıdır. Ardından eğitimle ilgili teori,
yaklaşım, ilke, yöntem, teknik gibi konularda bilgilerini güncellemelidir.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

48

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
1.1.3.Programı İnceleme: Yazarın kitap yazımına geçmeden önce ders içeriğini
saptaması ve bu içeriğin hangi sıra içinde sunulacağını belirlemiş olması gerekmektedir.
Bunun için önce dersle ilgili programların incelenmesi gerekmektedir. Programın genel
ve özel amaçları, ünite ve dersleri, öğretilecek bilgi ve beceriler, kazanımlar, uygulanacak
yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile programın süresi gibi çeşitli
yönleri derinlemesine incelenmelidir. İncelemelerde aşağıdaki sıra izlenebilir:
 Dersin özel amaçlarını belirleme,
 Öğrencileri tanıma,
 Öğrencilerin derse ilişkin ön bilgi ve becerileri hakkında veri toplama,
 Derse ilişkin çalışma yöntemleri ve önerileri oluşturma,
 Ders için hangi araç gereçlere gereksinim olacağını saptama,
 Öğrencilerin yazılı ve uygulamalı ne gibi çalışmalar yapacağını belirleme,
 Öğretme ve öğrenmeyi etkinleştirme,
 Ölçme ve değerlendirmeyi nasıl yapacağı konusunda hazırlık yapma,
 Diğer konuları belirleme, olmaktadır (Hızal, 1983).
1. Amaçları Belirleme: Program çalışmalarının ilk aşamasını amaçların belirlenmesi
oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla yazarın hazırladığı ders kitabında öğrencilerden
hangi bilgi ve becerilerin istendiği belirtilmelidir. Amaçların belirlenmesi, öğrenme
sonucunda öğrencinin göstermesi beklenen bilgi ve beceri örneklerinin ya da düzeyin
tanımlanmasını içermektedir. Amaçlar belirtilirken anlaşılması ve ölçülmesi güç olan
kelime kullanımından kaçınılmalıdır. Yazar, kitabını hazırladığı dersin programında
belirtilen amaçları iyice gözden geçirmeli ve bu amaçlara uygun içerik düzenlemesine
geçmelidir.
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2. İçeriği Seçme: Program taramasının ardından yazar ders kitabında yer alacak
içeriğin ana çerçevesini çizmelidir. Ders kitabında yer alacak bölümler, üniteler, ders
konuları, bunların sıralanması ve hacimleri belirlenmelidir. Ardından yazarın içeriği
öğrencilerin gereksinmelerine yanıt verebilecek nitelikte sunabilmesi için öğrenci
özelliklerini bilmesi gerekmektedir.
3. Öğrenci Özelliklerini Tanıma: Yazar derse ilişkin amaçları ve içeriği
netleştirdikten sonra ders kitabını hangi düzey öğrenci için yazdığını belirlemek
durumundadır. Yani yazarın hedef öğrencilerin özelliklerini tanıması gerekmektedir.
Örneğin öğrencilerin yaşı, bedensel ve zihinsel gelişim özellikleri, sosyal, ekonomik,
kültürel, dil ve eğitim düzeyleri ile öğrencilerin çevrelerinde yararlanabilecekleri
kaynaklar gibi konularda bilgi edinilmesi gerekir. Bunun için alanla ilgili kaynakları
taramalı ve gerekli incelemeleri yapmalıdır.
Yazar, kitabı ayrıntılı olarak yazmaya başlamadan önce öğrencilerin ne gibi ön
bilgilere sahip olduklarını da incelemelidir. Yazar bu amaçla öğrencilerin bir önceki yıl
izledikleri program, ders konu ve kitaplarını da gözden geçirmelidir. Konuların
işlenmesinde aynı sınıf veya dönemde okutulan diğer derslerle olan ilişkisi göz önünde
bulundurulmalıdır. Önceki sınıf veya dönemlerin konuları ile bilgi, kavram, ilke ve beceri
bakımından bağlantı kurulmalıdır. Ayrıca sonraki sınıf veya dönemlere hazırlayıcı
açıklamalara da yer verilmelidir. Böylece ders kitabında konular arası yatay ve dikey
bağlantılar kurulabilir.
4. Araç Gereçleri Saptama: Ders kitabı yazarı, öğrencilerin kitapla birlikte hangi
araçları ve kaynakları kullanacağını da saptamalıdır. Bunun için alandaki çeşitli araç
gereç, kitap ve kaynaklar taranarak önerilecek olanlar saptanmalıdır. Kitabın
kullanılacağı çevre durumuna göre çeşitli yollar izlenmelidir. Örneğin yazar, kaynak
öneriyorsa metinleri daha sınırlı tutabilir ve ek bilgilerin edinilmesi için öğrencileri çeşitli
kaynaklara yönlendirebilir. Ancak bulunulan çevrede kaynaklara ulaşma sıkıntıları varsa
yazar ders kitabındaki metinleri daha geniş ve ayrıntılı yazma yoluna gitmelidir.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son yıllarda ders kitabı yanında çeşitli ses ve görüntü
kasetleri, CD, disket ile çeşitli elektronik araçlar kaynak olarak sunulmaktadır.
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5. Öğrenci Alıştırma ve Etkinliklerini Belirleme: Ders kitabı yazarı, her konu için
kaç çeşit alıştırma ve uygulamalı çalışma yapılacağı, bu çalışmalarda nasıl bir yol
izleneceği ve nasıl düzeltileceği konularını da önceden belirlemek durumundadır. Bu
çalışmalarda alıştırma sayı ve niteliği hakkında sağlıklı karar verebilmek için öğrencilerin
çalışma koşulları ve içinde bulundukları durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca
ders kitabına alınan alıştırmaların amaca uygun olmasına da gereken özen
gösterilmelidir (Hızal, 1983).
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin tümüne ilişkin değerlendirmenin nasıl
yapılması gerektiği, hangi tür soruların sorulacağı (çoktan seçmeli, doğru yanlış,
eşleştirme, doldurmalı testler, yazılı anlatım gibi.), ölçme araç gereçlerinin nasıl
kullanılacağı önceden belirlenmelidir. Ölçme araç gereçleri ders metnin içinde mi yoksa
ayrı mı sunulmalı, öğrencinin bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal kazanımlarının hangisinin
ölçülmesine ağırlık verileceği, öğrenciye cevap anahtarı verilmeli mi gibi konular
önceden netleştirilmelidir.
1.1.4.Yöntemi Belirleme: Ders kitabının hazırlanması sırasında içeriği sunarken
izlenecek yöntemler bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, somuttan soyuta,
yakından uzağa, gözlemden mantık yürütmeye ve bütünden parçaya doğru olmaktadır.
Yazar metin içeriklerinin sunumunda bu yöntemlere dikkat etmelidir. Ayrıca genel ve
özel öğretim yöntemlerini de belirlemelidir.
1.2. Yazım Aşaması
Ders kitabı ile ilgili hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra yazma aşamasına
geçilmelidir. Yazma aşamasında iki önemli noktaya dikkat edilmelidir. Bunlardan birisi dil
ve anlatım özellikleri diğeri ise kitabın basım özellikleridir. Bunlar aşağıda
özetlenmektedir.
1.2.1. Dil ve Anlatım Özelliklerine Dikkat Etme: Ders kitabı yazarlarının üzerinde
önemle durmaları gereken konulardan birisi de içerik sunulurken kullanılan dil ve
anlatım biçimidir. Bu konuda ortaya çıkan sorunların başında yazarların ders kitabında
gereksiz ve ilgisiz birçok kelime ve tekrarlarla sayfalar dolusu bilgiler sunma eğiliminde
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olmalarıdır. Bu durumdaki ders kitapları öğrencilerin eğitimden ve çalışmadan
soğumaların getirmektedir. Bunu önlemek için yazarların iyi planlama yapmaları ve
bilgileri açık, duru, yalın, akıcı ve doğal bir dille sunmaları gerekmektedir. Ayrıca
metinlerde kullanılan kelime ve cümlelere, kısa veya uzunluğuna, cümle kuruluşuna
dikkat etmelidirler.
1.2.2. Basım Özelliklerine Dikkat Etme: Ders kitabı yazılırken etkili bir sunum için
sayfa düzenine ve kitabın basım özelliklerine özen gösterilmelidir. Bunun için bazı
kelime, cümle ve paragraflar çeşitli tekniklerle etkinleştirilmelidir. Ayrıca kitapta yer alan
metin ve resimlerin yerleştirilmeleri öğrenci dikkatini çekecek ve okumayı
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.
1.3. Deneme Aşaması
Ders kitabının yazımının hemen ardından ön deneme aşamasına geçilmelidir. Ön
deneme yapılmadan ders kitapları uygulamaya konulmamalıdır.
1.3.1. Ön Deneme Çalışmaları: Hazırlanan ders kitabının dil, anlatım, basım ve
resim özellikleri yönüyle küçük bir öğrenci grubunda ön denemesi yapılmalıdır. Bu
denemede ders kitabının okunabilirliği ile anlaşılma durumu ölçülmelidir. Ders kitabının
içerik, yöntem, amaç, ölçme ve değerlendirme yönleriyle denenmesi ise bir pilot
uygulama şeklinde yapılmalıdır.
1.3.2. Düzeltme Çalışmaları: Deneme çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler
çerçevesinde ders kitabı yeniden düzenlenmelidir. Gerekli onayın ardından basım
çalışmalarına geçilmelidir. Ders kitabının asıl denenmesi alanda olmaktadır. Yazar ders
kitabının alanda en az bir uygulandıktan sonra araştırma ve geliştirme çalışmalarına
başlamalıdır. Ortalama üç yıl sonra da ders kitabındaki bilgileri güncelleştirme yoluna
gitmelidir.
2. DÜZENLEME AŞAMALARI
Ders kitabının etkili bir öğretme-öğrenme aracı olabilmesi için içeriğinde yer alan
bölümlerin iyi düzenlenmesi gerekmektedir. Ders kitabının düzenlenmesinde basit ve
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

52

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
karmaşık birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde düşünceler sergilenmekte ve
çalışmanın sunumu yapılmaktadır. Aşağıda çeşitli bilim dallarının kullanabileceği genel
bir düzenleme örneği verilmektedir. Bu düzenleme üç bölüm halinde yapılmaktadır.
Birincisi Giriş Bölümü, ikincisi ünitelerin verildiği Üniteler Bölümü, üçüncüsü ise Sonuç
Bölümü olmaktadır. Her bölümün düzenlenmesi aşağıda sırasıyla ele alınmaktadır.
2.1. Giriş Bölümü Düzenleme
Ders kitaplarında öğrenci ve yazarın tanışmasını sağlayan ilk bölümdür. Bu
bölümde ders kitabı yazarı, kitabı kimler için yazdığını, amacının ne olduğunu, ders
kitabının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Bu bilgiler ders kitabının girişinde “Giriş,
Önsöz, Başlarken” gibi başlıklar altında verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin dersi ana
hatlarıyla tanımalarına ve yazarla tanışmalarına olanak sağlayan bilgiler de
bulunmaktadır. İyi hazırlanmış ve çekici olan bir “Giriş” yazısı öğrencinin dersi ve kitabı
sevmesine katkı sağlamaktadır.
Ders kitabı yazarı, kitabının açık ve kapalı birçok yönünü açıklamak ve kitabının
nasıl kullanılacağını belirtmek durumundadır. Bu amaçla yazar ders kitabının ilk
sayfalarında öğrenci, öğretmen ve veliye kitabın kullanımına dönük bilgileri vermelidir.
Böylece ders kitabının nasıl kullanılacağı açıklanmış olur. Giriş Bölümünde “ülke
değerlerini” belirten resimler, yazılar ve marşlar da yer almaktadır. Örneğin ülkemiz ders
kitaplarında İstiklal Marşı, Türk Bayrağı, Atatürk’ün resmi ve Gençliğe Hitabe
verilmektedir.
Giriş yazısının hemen ardından İçindekiler ile Çizelge ve Şekiller sayfaları
gelmektedir. Ders kitaplarında öğrencilerin aradıkları konu ya da bilgilerin yerini kolayca
bulmaları için gerekli olmaktadır. İçindekiler sayfasında konu başlıkları ve alt başlıklar yer
almaktadır. Aranan konu bu başlıklardan bulunmakta ve karışışındaki sayfa numarasına
bakılarak ilgili sayfaya kolayca ulaşılmaktadır. İçindekiler başlıklı sayfaların ayrıntılı
hazırlanması aranılan bilgilerin bulunmasına büyük katkı sağlamaktadır.
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2.2. Üniteler Bölümünü Düzenleme
Ders kitabının en geniş bölümünü Üniteler Bölümü oluşturmaktadır. Bu bölümde
ders programlarının ön gördüğü bütün ünite ve alt bölümler yer almaktadır. Ders
kitabında konular genel olarak üniteler halinde yazılmaktadır. Üniteleri yazabilmek için
ise ders kitabına alınacak içeriğin kesin ve net olması gerekmektedir. İçerik belirlendikten
sonra bunun öğrenci düzey ve anlamasına uygun bölümlere ve konulara ayrıştırılması
gerekir. Yazar içeriği bölüm ve konulara ayırırken bilinen bilgilerden bilinmeyen bilgilere
doğru bir yol izlemelidir. Öğrenci basit ve temel bilgilerden giderek karmaşık bilgilere
doğru ilerlemelidir. Ünitelerin yazımında kullanılan dil ve anlatıma da dikkat edilmelidir.
Ünite içinde “Ünitenin Sunumu, Amaçlar, Hazırlık Soruları, Metinler, Kontrol
Soruları, Özet, Alıştırma ya da Etkinlikler, Ödev ve Tamamlayıcı Okumalar” gibi iç
düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir.
-Ünitenin Sunumu: Ünite girişlerinde her ünitenin adı, içeriği ve yer alan konuları
“Ünite Sunumu” başlığı altında açıklanmalıdır.
-Amaçlar: Ders kitaplarında amaçların belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.
Amaçlardaki belirsizlik veya kapalılık öğretmenin etkinliklerini azaltıcı olmaktadır. Bunu
önlemek için öğrencilerde ne tür bilgi ve becerilerin kazandırılmak istendiği, öğrenme
öğretme etkinliklerinde ne kazandırılacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Hızal,
1983). Ünite başlarında her ünitenin amaçları, kazandırılacak bilgi ve beceriler
belirtilmelidir.
-Hazırlık Soruları: Bunlar öğrencilerin dersin öğrenme ve öğretme etkinliklerini
sürdürebilmeleri amacıyla yazılan açıklamalar ile ön hazırlık yapmalarını gerektiren
sorulardır. Her dersin öğrenme ve öğretme etkinlikleri birbirinden farklıdır. Ders kitabı
yazarı dersten başarılı sonuçlar elde etmek için öğrencilerin hangi çalışmaları yapması
gerektiğini açıkça belirtmelidir. Örneğin ders metninin okunması, alıştırmalar yapması,
deneyler, ödevler, radyo, TV, bilgisayar kullanma veya izleme gibi. Ayrıca bunlara ne
kadar süre ayrılması gerektiği konusunda da öğrenci yönlendirilmelidir. Eğer ders kitabı
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radyo, TV, CD ve disketlerle destekleniyorsa bunlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılacağı da
açıklanmalıdır.
-Metinler: Metinler ders kitabının en geniş bölümünü oluşturmaktadır. Öğrenciye
aktarılacak bilgilerin büyük çoğunluğu metinler aracılığıyla aktarılmaktadır. Ders
kitabında metinler, temel metinler, yardımcı metinler ve tamamlayıcı (ek) metinler
olmak üzere üç ana biçimde sunulmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

 Temel Metinler: Temel metinler ders kitabının en önemli bilgi aktarma yönünü
kapsamaktadır. Bunlar genellikle yazılıdırlar. Şarkı ve şiir gibi çeşitli türlerle de
sunulmaktadırlar. Temel metinler içinde resim, fotoğraf, karikatür, çizelge, şekil, grafik,
şema, diyagram, kroki gibi çizimler ile çeşitli işaretler ve müzik notaları da yer almaktadır.
Bunlar görsel ve bilimsel bilgilerin aktarılması için kullanılmaktadır. Öğrencilere farklı
mantık ve düşünme yollarını göstermektedir.

 Yardımcı Metinler: Ders kitabında yer alan temel metnin daha iyi anlaşılması ve
konunun daha iyi öğrenilmesi amacıyla yapılan açıklamalar, sorulan sorular ve verilen
örneklere yardımcı metinler denilmektedir. Yardımcı metinler genellikle temel metinden
hemen sonra yerleştirilmektedir. Bunların kapsamı ders kitabının türüne göre
değişmektedir. Bazı ders kitaplarında temel metinden daha uzun, bazı ders kitaplarında
ise bir paragraf kadar olmaktadır. Temel metinlerde olduğu gibi yardımcı metinlerde de
yer yer resim, şekil ve çizimler de yer almaktadır.

 Tamamlayıcı (Ek) Metinler: Temel metnin önemli noktalarını öğrencinin dikkatine
bir kez daha sunmak ve temel metindeki bilgilere açıklayıcı ek bilgiler vermek amacıyla
yazılan özet, tamamlayıcı okuma, öykü ve bibliyografyadır. Tamamlayıcı metinler
yardımcı metinlerden hemen sonra ya da bölüm-ünite sonlarında yer almaktadırlar.
-Kontrol Soruları: Öğrencilerin dersi kavrayıp kavramadığını saptamak amacıyla
ders metninin sonunda yer alan sorulardır. Bu tür sorular öğrencilerin ders metnini
anlayıp anlamadığını ve öğrenme durumunu kısa aralıklarla kontrol etmek amacıyla
kullanılmaktadır.
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-Özet- Sonuç: Bir ders kitabının metni ne kadar anlamlı ve açık olsa da öğrencilerin
kavramaları açısından “Özet” gerekli olmaktadır. Ders kitabında öğrenciye daha kısa ve
temel metnin önemli noktalarını içeren bir metin tekrar okutulmaktadır. Bu metin kısa
ve öz bir özettir. Böylece temel metnin önemli noktaları öğrencinin dikkatine ikinci kez
sunulmakta ve öğrencinin onu belleğine kayıt yapması için ikinci bir şans verilmektedir.
Ders kitaplarında tartışılan önemli bir konu da özetin kitabın neresine
yerleştireceği

olmaktadır.

Bu

konuda

bazı

sorular

şöyledir.

“Özet

nereye

yerleştirilmelidir? Metnin ana noktalarını içeren özet, öğrencinin az sonra ayrıntılı olarak
inceleyeceği dersin başında mı verilmelidir? Yoksa ayrıntılı bir sunumdan sonra, temel
metinle ilgili belirgin noktalara ve kavramlara öğrencinin bir kez daha dikkatini çekmek
için sona mı yerleştirilmelidir?”
Araştırmalar yukarıda belirtilen ikinci yöntemin daha uygun olduğunu
göstermektedir. Özet başa yerleştirilirse konunun iyi öğrenilmesi ve anlaşılmasına fazla
katkı sağlamamaktadır. Eğer özet dersten sonra yerleştirilirse, öğrenciye konunun temel
noktalarını ve dersin ana hatlarını tekrar hatırlatacaktır. Fransa’da bir grup psikolog bu
konuda ayrıntılı bir araştırma yapmışlardır. Araştırmaya ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden
10-11 yaşları arasında 80 öğrenci alınmıştır. Çalışmada özetin metin öncesi ya da sonrası
verilmesinin öğrenmeye katkısı incelenmiştir. Araştırma sonuçları yukarıdaki ikinci
görüşü destekler niteliktedir. Öğrenciler özetin metin sonrası verildiği okuma
parçasındaki sorulara doğru cevaplar vermişlerdir. İngiltere’de ise uzmanlar 42 öğrenci
üzerinde benzer bir araştırma yapmıştır. Elde edilen sonuçlar, özetin temel metinden
sonra verilmesinin öğrencilerde anlama düzeyini yükselttiğini ortaya koymuştur (Güneş,
2002).
-Alıştırma-Etkinlikler: Alıştırma ve etkinlikler öğrenme sürecini kolaylaştırmak için
öğretilen konuyla ilgili verilen ek çalışmalardır. Bunlar tarihsel süreç içerisinde alıştırma,
ödev, etkinlik, görev, performans ödevi, atölye, proje gibi türlerle karşımıza çıkmaktadır.
Bunların uygulanması eğitim yaklaşımlarına göre değişmektedir. Davranışçı yaklaşımda
konuları iyi öğretmek için alıştırma, yapılandırıcı yaklaşımda ise etkinlik verilmektedir.
Alıştırmanın amacı öğretilen konuların sürekli tekrar edilerek pekiştirilmesini
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sağlamaktır. Etkinlikte ise öğrencilerin keşfederek, istekli ve aktif öğrenmeleri
amaçlanmaktadır. Öğrencilerin işbirliği içinde çeşitli etkinlikler yapmaları öğrenmeyi
kolaylaştırmakta, dil, zihinsel ve sosyal becerileri geliştirmektedir. Alıştırmada davranış
değiştirme ön plana çıkarken etkinlikler zihne yönelmekte, öğrencinin çeşitli becerilerini
geliştirmeye

odaklanmaktadır.

İyi

hazırlanmış

etkinlikler

öğrencileri,

bilgileri

araştırmaya, olayları ve olguları anlamaya, düşüncelerini düzenleme ve yapılandırmaya,
yani deneyerek ve keşfederek öğrenmeye yönlendirmektedir. Etkinliklerle öğrenme
demek keşfederek ve deneyerek öğrenme demektir. Ülkemizde yaklaşık on iki yıldır ilk
ve ortaokul ders kitaplarında etkinlik verilmekte, dersler etkinliklerle yürütülmektedir
(Güneş, 2017).
Öğrenci alıştırma ve etkinlikleri yapmadan başka bir konuya geçmemelidir. Bu
konuda ders kitabı yazarı önerilerde bulunmalı, nasıl yapılacağını belirtmelidir. Yazar,
alıştırmalara başlamadan önce “Çözülmüş Örnekler” de verebilir. Bu örnekler çalışmanın
nasıl yapılacağı, problemin nasıl çözüleceği ve problemi çözme yöntemi gibi konulara ışık
tutacak bilgileri içermelidir. Alıştırmalarda öğrencilerden ezberleme, tekrarlama,
anlatma, açıklama, özetleme, resimleme, karşılaştırma, problem çözme, analiz-sentez
yapma gibi çeşitli etkinlikleri yapması istenmektedir. Bu etkinliklerin konuya göre dengeli
olarak dağılmasına dikkat edilmelidir. Öğrenciden hep aynı türden etkinlikleri yapması
istenmemelidir.
-Ödev ve Tamamlayıcı Okumalar: Ders kitaplarında “ödev verme” konusu sık sık
tartışma konusu olmaktadır. Bazı yazarlar kitabının işlevselliğini artırmak ve öğrencinin
hazırlıklı gelmesini sağlamak amacıyla ünite başlarına veya metin sonlarına yapılması
gereken ödevleri önermektedirler. Ders kitabında verilen ödevler amaçlar çerçevesinde
olmalı ve ödev dağılımları ile ödevler arası ilerlemelere dikkat edilmelidir.
Ders kitaplarında yer alması gereken bir başka konu da tamamlayıcı okuma
parçalarıdır. Bunlar konu ile ilgili ek bilgiler veren kısa öyküler ve bibliyografyalar
olmaktadır. Bibliyografyalar tanınmış kişilerin örnek alınması gereken yönlerini içerir.
Öğretmenin anlattığı bilgileri doğrular ve tamamlarlar. Öğrenci için ek ve tamamlayıcı bir
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okuma parçasıdır. Bibliyografyanın zorunlu olması ve belirli kurallara göre yazılması
oldukça önemli olmaktadır.
2.3. Sonuç Bölümü
Ders kitabının Sonuç Bölümü, “sözlük, dizin, test sayfaları ve kaynakça” gibi
bölümlerden oluşmaktadır. Ders kitabında sözlük ve dizinin olması önemli ve gereklidir.
Öğrenciye sözlük ve dizinin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Ders kitabının sonunda
öğrencilerin öğrendiği konularda alıştırma, etkinlik ve testler verilmektedir. Ayrıca ders
kitabının hazırlanmasında yararlanılan kitap ve kaynakların alfabetik sırayla verildiği
“Kaynakça” da bulunmaktadır.
Bazı kitaplarda içindekiler sayfalarının yanı sıra bilgilerin kolayca bulanabileceği
farklı uygulamalara da rastlanmaktadır. Bunlar dizin ya da indekslerdir. Kitabın sonuna
kitapta geçen önemli konu veya kişilerin, kelimelerin yerini belirten sayfalarını gösteren
bir dizin hazırlanmakta ve yerleştirilmektedir. Dizinlerde önemli konu veya kelimelerin
yer aldığı her sayfanın numarası tek tek verilmektedir. Ayrıca bu konu veya kelimelerin
alfabetik bir sırası da yapılmaktadır. Böylece öğrenci sözlükte olduğu gibi dizin aracılığıyla
aradığı konuyu kolayca bulmaktadır.
3. DERS KİTABINI KULLANMA
Ders kitapları, genel olarak ders verme işlevine yardımcı olmak, belirli konularda
ilgiyi artırmak ve öğrenmeyi özendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Öğretmenin
rehberliğinde öğretim aracı, kaynak kitap ve destekleyici araç olarak kullanılmaktadır.
Aşağıda bunlar özet olarak verilmektedir.
Öğretim Aracı Olarak Kullanma: Ders kitabı tek öğretim aracı olarak kullanılmakta
ve eğitim öğretim etkinliklerinin merkezinde yer almaktadır. Bu kullanımda ders
kitabının her ünite, ders, konu ve metni satır satır okunmakta, bütün alıştırma ve testleri
hiçbir sayfa atlanmaksızın yapılmaktadır. Bu uygulamada ders kitabına sıkı sıkıya bağlı
kalınması bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. Bunlar öğrencilerin görüş ve düşünce
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ufkunun daralması, ezbere yönelme, araştırıcı ve üretici rollerden uzaklaşma gibi
sıralanabilir.
Kaynak Kitap Olarak Kullanma: Ders kitapları kaynak kitap olarak kullanıldığında
eğitim öğretim açısından önemli görülen yerleri işlenmekte, bazı bilgilere
başvurulmakta, diğer yerleri ise atlanmaktadır. Bu kullanım biçiminde ders kitabı kaynak
kitap durumunda olmakta, belirli konu veya yerlere bakılmaktadır.
Destekleyici Araç Olarak Kullanma: Bu kullanımda ders kitabı diğer eğitim
araçlarıyla birlikte uygulanmaktadır. Eğitim öğretimi destelemek için yararlanılmaktadır.
Bu durumda ders kitabı rehber kitap olmakta ve temel bilgileri vermektedir. Öğrenci ise
ders kitabından destekleyici araç olarak yararlanmaktadır.
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4. BÖLÜM
ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Öğrencilerin yaşı, beden ve zihinsel gelişim özellikleri, kültür ve dil durumları ile
okuma becerilerinin gelişimi ve ilgi düzeyleri ders kitaplarını hazırlamada belirleyici
olmaktadır. Eğitim sürecinde amaçlanan başarıya ulaşmak için öğrencilerin gelişim
basamakları dikkate almak, yaş ve olgunluk seviyelerine uygun kitaplar hazırlamak
gerekmektedir. Bu bölümde ders kitaplarını hazırlamada önemli görülen ve yazım
sürecini doğrudan etkileyen, öğrencilerin bazı gelişim özellikleri üzerinde durulmaktadır.
Bu gelişim özellikleri öğrencilerin fiziksel, bilişsel, dil ve okuma becerileri olarak
verilmektedir. Ders kitabı yazarları verilen bu özelliklerle yetinmemeli öğrencilerin
psikolojik, sosyal ve kişilik gelişimi gibi diğer özelliklerini de dikkate almalıdır.
1. FİZİKSEL GELİŞİM
Öğrencilerin fiziksel gelişimi olarak görme, işitme gibi durumları ders kitabını
hazırlamada önemli olmaktadır. Önce gelişimi üzerinde durulmakta ardından diğerlerine
geçilmektedir.
1.1. Bedensel Gelişim
Çocuklarda bedensel gelişim, fiziksel görünüm ile hareket becerilerinin gelişimini
içermektedir. Bunlardan boy, ağırlık ve hacim değişimleri ile organların görevlerini yerine
getirmeleri bedensel gelişimle ilgili olmaktadır. Hareket gelişimi ise zihin- kas
koordinasyonu ile bunlara dayalı hareketlerin gelişimini kapsamaktadır.
Çocuklarda fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğum öncesi dönem ile
doğum sonrası ilk yıldır. Sonraki yıllarda ise gelişimin belirli bir hızda ilerlediği
görülmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarında büyük kas gelişimi yeterli olduğundan
koşma, tırmanma, zıplama, atlama gibi etkinlikler başarı ile yapılmaktadır. Ancak küçük
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kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle yazma, çizme, boyama ve sayfa çevirme gibi
beceriler yavaş ilerlemektedir. Öğrencilerin kas gelişimleri ilköğretim yılları boyunca da
devam ettiğinden ders kitaplarının ciltlenmesi, kâğıt kalitesi ve boyutları ile ağırlığına
dikkat edilmelidir.
1.2. Duyu Organlarının Gelişimi
Bilgilerin alınması, işlenmesi ve zihne yerleştirilmesinde duyu organlarının büyük
rolü vardır. Bunlardan görme ve işitme duyuları öğrencilerin dil, iletişim, okuma yazma
ve dil bilgisini geliştirmeleri açısından önemlidir. Öğrenme açısından görme ve işitme
duyusunun yeterince gelişmesi gerekmektedir. Gözümüzde 130.000.000 civarında duyu
alıcısı vardır. Göz 130.000.000 fotoğraf alıcısı yardımıyla saniyede 3, saatte ise 10.000
simgenin görüntüsü alabilmektedir. Ağ tabakası alınan simgeleri birleştirmekte ve
bunların zihne yerleştirilmesini sağlamaktadır (Güneş, 1997). Gözle alınan her simgenin
zihinde kaydı yapılmaktadır. Kulakta ise 30.000 duyu alıcısı vardır. İşitme sinirleri çeşitli
sesleri duymamızı kolaylaştırmakta ancak kayıt yapmamaktadır.
Görme işitme gibi çok önemli duyu organlarının gelişimi doğumla başlamaktadır.
Bunlardan işitme duyusu doğumdan 10 gün sonra normal olgunluğa ulaşmakta görme
duyusunun gelişimi ise ilköğretim çağının sonuna kadar devam edebilmektedir.
İlköğretim çağının başlangıcında uzağı yakından daha iyi gören çocuğun ders
kitaplarındaki harf büyüklüklerinin 24 puntodan başlaması ve sınıf düzeyine göre giderek
10 puntoya kadar düşürülmesi uygun görülmektedir. Bu nedenle ders kitabı yazarlarının,
çocuğun gelişimine uygun harf büyüklüklerini kullanmasına özen göstermesi
gerekmektedir.
2. BİLİŞSEL GELİŞİM
Çocuklarda bilişsel gelişimi saptamak amacıyla Piaget ve Vygotsky çeşitli çalışmalar
yapmış ve çocukların çeşitli yaş ve dönemlerde geçirdikleri bilişsel gelişimin özelliklerini
belirlemeye çalışmışlardır. Bunlar aşağıda kısaca özetlenmektedir.
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2.1. Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı
Piaget’e göre çocuklarda bilişsel gelişim dört aşamada gerçekleşmektedir. Farklı
kültür ve farklı yaşantılara karşın her çocuk bu dört bilişsel gelişim aşamalarını
yaşamaktadır. Bu aşamalar duyusal motor, işlem öncesi, somut işlemler ile soyut
işlemler aşaması şeklinde adlandırılmaktadır. Bu aşamalar aşağıda özet olarak
verilmektedir.
Duyusal Motor Aşaması: Bu gelişim aşaması çocuğun 0-2 yaş arasını
kapsamaktadır. Bu aşamada çocuk beş duyusu ve hareketleriyle çevreyi tanımaya
çalışmaktadır. Bu yolla bilişsel gelişimini geliştirmektedir. Piaget’e göre çocuk zihin
gelişiminin ilk döneminde nesneleri duyusal motor şemalarının içine yerleştirmektedir.
Çocuktaki bu ilk “duyusal motor şemalar”, ileride gelişecek olan “kavram ve mantık
ilişkisine” temel olmaktadır. Çocuk 2 yaşından itibaren yavaş yavaş “duyusal motor zekâ”
aşamasından

“kavramsal

zekâ”

aşamasının

ilk

basamaklarına

tırmanmaya

başlamaktadır. Bu ilk basamak Piaget’in deyimi ile “işlem öncesi aşama”dır.
İşlem Öncesi Aşama: Bu aşama 2 yaş ile 7 yaş arası dönemi içermektedir. Bu
aşamada çocuk nesneleri artık görüntüler ve kelimeler gibi soyut simgelerle de
kavramaya başlamaktadır. Ancak daha çok biçimsel işlemleri yapabilmektedir. Çocuk bu
aşamada somut işlemlere belirli düşünce kurallarını uygulamakla kalmamakta, zaman
zaman soyut ögelerle de işlemlere girişmektedir. Bu aşamanın başında ben merkezli olan
çocuk, aşamanın sonuna doğru ben merkezli davranışlardan uzaklaşmaktadır.
Başlangıçta yavaş yavaş semboller geliştirebilen çocuk, dönem sonuna doğru sezgilerini
kullanabilmektedir.
Somut İşlemler Aşaması: Bu aşama 7 yaşında başlamakta ve 11 yaşına kadar
sürmektedir. Bu dönemdeki çocukların düşünme sistemleri önceki dönemlere göre daha
gelişmiş olmaktadır. Somut işlemler dönemine giren çocuk büyüklük, uzay, ağırlık,
hacim, sayı ve zaman konularında akıl yürütmeye ve ilkel bir mantık kullanmaya da
başlamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru çocuğun somut işlemlere kavramsal
sistemleri uyguladığı görülmektedir. Yine nesneleri belirli niteliklerine göre (örneğin
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renk, biçim vb.) düzenleyebilmektedir. Ayrıca değişmezlik ilkesini daha çok
uygulamaktadır. Bu dönemde çocuk tümdengelim yöntemiyle somut durumlarda akıl
yürütebilmektedir. Bir düşünce sürecini tersinden izlemeyi yani sondan başa doğru ele
almayı, tümevarım ve tümdengelim yapmayı da kavramaktadır. Ancak bunları soyuttan
çok somut gerçeklere bağlı olarak yapabilmektedir. Bir düşünce zincirine ya da akımına
kendini kaptırarak olup bitenlerle ilgilenmektedir.
Soyut İşlemler Aşaması: Bu aşama 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. Bu
dönemde çocuk nesnelerin mantığını soyut olarak kavramakta, tümevarım ve
tümdengelimi soyut olarak yapabilmektedir. Bunun yanında çocuk düşüncesini
irdeleme, düzeltme yapma, sayıltılar ve kuramlar ortaya atma ve bunlar üzerinde
düşünme gibi zihinsel yeteneklerini giderek geliştirmektedir. Bu aşamanın en önemli
özelliği

çocuğun

düşüncesini

irdeleyebilmesi

ve

eleştirel

düşünme

becerisi

gösterebilmesidir. Bunlara ek olarak çocuklar bu aşamada çeşitli araştırma ve
incelemeler yapabilmekte ve öğrenme süreçlerini hızlandırabilmektedir (Jersild, 1979).
2.2. Vygotsky’ nin Bilişsel Gelişim Kuramı
Vygotsky, Bilişsel Geliş Kuramını çocuklardaki dil gelişimi ile sosyal etkileşime
dayalı olarak açıklamaktadır. Bu amaçla çocuklarda kavram oluşturma sürecinin çeşitli
aşamalara ayırmakta ve kavram geliştirme yetenekleri üzerinde durmaktadır. Kavram
geliştirme yeteneği; çocukların soyut düşünebilmelerini, tümevarım ve tümdengelim
yapabilmelerini kolaylaştırıcı olmaktadır. Bu süreç çocuklarda çeşitli zihinsel yetenekleri
geliştirmekte ve çocuğun bilişsel gelişimini hızlandırmaktadır. Bu durum öğrencinin
içinde bulunduğu çeşitli ortamlara bağlı olarak değişmektedir (Duric, 1991). Çocuklarda
kavram geliştirme ile ilgili bilgiler aşağıda ilgili başlık altında verilmektedir.
Ders kitapları hazırlanırken çocukların içinde bulundukları ve geçirdikleri bu
aşamalar özellikle dikkate alınmalıdır. Hazırlanacak ders kitaplarının her düzeyinde
çocukların tümdengelim yöntemiyle somut durumlarda akıl yürütebilmelerine ağırlık
verilmelidir. Ardından soyut düşünme ve nesnelerin mantığını soyut olarak
kavrayabilmeleri, düşüncelerini irdelemeleri ve düzeltme yapabilmeleri, sayıltılar ve
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kuramlar ortaya atarak bunlar üzerinde düşünebilmeleri, zihinsel yeteneklerini
irdeleyebilmeleri ve eleştirel düşünebilmeleri, çeşitli araştırma ve incelemeler yaparak
hızlı öğrenebilmeleri gibi zihinsel gelişim aşamaları özellikle dikkate alınmalıdır.
3. DİL GELİŞİMİ
Dil düşünme ve iletişim aracıdır. Dil bireyin düşünce ve duygu yapısını
oluşturmakta ve düzenlemektedir. Aynı zamanda dil bir öğrenme aracıdır. Dili
gelişmemiş bireylerin öğrenmeleri, çevrelerindeki bilgilerden yararlanmaları ve
kendilerini geliştirmeleri güç olmaktadır. Bu durum öğrenci için de geçerli olmaktadır.
Dili yeterince gelişmemiş bir öğrencinin ders kitaplarından yararlanması güç olmaktadır.
Bu nedenle çocukların küçük yaştan itibaren dil gelişimine önem verilmelidir.
3.1. Dili Öğrenme
Çocuk dili cümlelerden öğrenmektedir. Anne çocuğuna konuşmayı öğretirken harf,
hece veya kelimeler kullanmamaktadır. Anne çocuğu ile cümlelerle konuşmaktadır.
Çocuk ana dilini cümlelerden öğrenmektedir. Çocuk annesinin cümlelerini birçok kez
tekrardan sonra anlamaktadır. Cümlelerin sürekli tekrar edilmesiyle çocuk konuşmayı
öğrenmektedir. Çocuğun işitme yoluyla öğrendiği cümleler daha sonra okulda okuma
yazma öğrenmeyle birlikte okuma yoluyla öğrenmeye dönüşmektedir. Buradan
hareketle ders kitaplarındaki kelime ve cümlelere dikkat edilmelidir.
3.2. Dil Becerilerinin Gelişimi
Dil gelişiminde dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin iyi öğrenilmesi,
zihinsel sözlüğün geliştirilmesi ve kavram oluşturma önemli etkenlerdir. Çocuk
cümlelerden öğrendiği dili dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle
geliştirmektedir. Bu dört beceri karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Bu becerilerden
dinleme ve okuma anlama, konuşma ve yazma da anlatma becerileri içinde yer
almaktadır.
Yazılı ve sözlü dili kullanabilme, öğrencilerin çeşitli kavramları geliştirebilmelerine
bağlıdır. Öğrencilerin çok sayıda kelime öğrenmeleri ve kavram geliştirmeleri zekâlarını
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da etkilemektedir. Çocukta düşünce, kavram birimi olan kelimelerle oluşmaktadır.
Kelime ve kavram öğrendikçe öğrencilerin düşünceleri de gelişmektedir. Öğrencilerin
dilindeki kelime sayısı, onların düşüncelerinin genişliği ve derinliği hakkında bilgi
vermektedir. Bu anlayışla hazırlanacak ders kitaplarında kelime ve kavramlar özenle
seçilmeli ve yerleştirilmelidir.
3.3. Zihinsel Sözlük
Zihinsel sözlüğe gelince öğrencilerin zihninde yer alan temel kelimelerin sayısı,
türü ve durumu onların yaşlarına göre değişmektedir. Bunun yanında öğrencinin yetiştiği
aile ve sosyal ortam da bu konularda etkili olmaktadır.
Kelimeler sözel belleğimizde depolanmaktadır. Bu depolanma öğrencinin kendi
düşünce ve davranışları sonucu oluşmaktadır. Öğrencilerin belleğinde depolanan bu
kelimeler alınan ve kullanılan olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Alınan kelimeler
dinleme ve okuma yoluyla kazanılmaktadır. Kullanılan kelimeler ise konuşma ve yazma
becerilerinin geliştirilmesi ve ortaya konulmasıyla oluşmaktadır (Akyol, 1997).
Çocuklar okul öncesi eğitim çağına ulaştıklarında konuşma ve dinleme yoluyla
yaklaşık 8000 kelimeyi kullanabilmekte ve konuşma dilindeki temel dil bilgisine hâkim
olabilmektedirler. Olumlu, olumsuz, soru, basit, birleşik cümleleri kullanabilmektedirler.
Bu durum yaşa ve çevreye paralel olarak giderek artmaktadır. Örneğin, dokuz yaşındaki
bazı öğrenciler “konuşma ve dinleme yoluyla” yaklaşık 10 000 civarındaki kelimeyi hem
doğru seslendirmekte hem de anlamını bilmektedir. Ancak bu kelimelerin tamamını
yazıya aktarılması ise daha uzun süreleri kapsamaktadır.
Yazılı dile gelince, örneğin bir öğrencinin 3000 sözcüğü yazılı dilde tanıması 1.
sınıftan 4. sınıfa kadar olan süreyi kapsamaktadır. Etkili okuma çalışmalarıyla bu kelime
sayıları daha da artırılmaktadır. Öğrenciler basit bir dil yapısı ile okula gelmekte ve
okuldaki eğitim dili ile zihinsel sözlüklerini geliştirmektedirler. Öğrencilerin okulda
öğrendikleri kelimeler yavaş yavaş ailede edinilen kelimelerin önüne geçmektedir. Bu
süreçte gelişen eğitim dili öğrencinin yaşamında etkin bir rol oynamaktadır
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Öğrencilerin öğrenimleri sırasında karşılaştıkları yeni kelimeler “öğrenciye
öğretmek için kullanılan kelimelerdir”. Jean Faucambert’in bu konudaki araştırma
bulgularına göre, öğrencilerin yarıdan fazlası (5-6 yaşlarına kadar ailelerinden sözel
olarak öğrendikleri kelimeler dışında) yeni kelimelerin tamamına yakınını ilk kez yazılı
olarak ders kitaplarında tanımaktadırlar. Öğrenciler, ders kitaplarında karşılaştıkları bu
yeni kelimelerin anlamını yavaş yavaş öğrenmekte, belleğine yerleştirmekte ve
kullanmaya başlamaktadırlar (Faucambert, 1976). Öğrencilerin yeni kelimeleri
kullanımları önce sözel olmakta bu durumun pekişmesi ardından yazılı kullanıma
geçilmektedir.
Özetle bir ders kitabının kelimeleri özenle ve öğrencilere uygun seçilmelidir. Ders
kitaplarındaki akıcı kelimelerin çoğunluğu öğrencilerin bildikleri kelimeler olmalı, bu
kelimelerden yararlanarak öğrencilere yeni kelime ve kavramlar öğretilmelidir.
3.4. Kavram Gelişimi
Çocuklarda dil ve düşünce geliştirme açısından kavramların önemli bir yeri vardır.
Vygotsky, çocuklarda kavram geliştirme sürecini üç aşamaya ayırmaktadır.
 Vygotsky’e göre birinci aşamada çocuklarda kavrama ilişkin düzensiz veriler
bulunmaktadır. Bunlar aralarında hiçbir ilişki bulunmayan kelimeler, nesne adları,
sistemli olmayan bilgiler yani çeşitli verilerdir.
 İkinci aşamada çocuklar nesnelerin görünüşlerine, ortak ilişkilerine ve
özelliklerine bağlı olarak sınıflamalar, gruplamalar yapmakta ve aralarında ilişkiler
kurmaktadır.


Üçüncü

aşamada

ise

tamamen

gelişmiş

ve

yerleşmiş

kavramlar

oluşturmaktadırlar.
Kelime ve dil gelişimi kavram oluşturmada önemli bir role sahiptir. Kelime bir
kavramdaki düşünceleri birleştirme aracıdır. Bu nedenle kelimelerin anlamları iyi
öğretilmeli ve kavram öğretirken analiz ve sentezlere dikkat edilmelidir.
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Öğrenciler kavramları ya kendi çabalarıyla ya da aile ve sosyal çevre içinde
öğrenmektedirler. Aile ve sosyal çevre içinde kavramlarla birlikte çeşitli bilgiler de
öğrenilmektedir. Ardından okula başlayan çocuklar okulda bilim dallarının kavramları ile
çeşitli toplumsal kavramları öğrenmektedirler. Örgün eğitim sisteminde en iyi kavram
öğretme aracı ders kitapları olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında kavram öğretirken
şu kurallara dikkat edilmelidir:
 Kavram öğretirken gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir.
 Kavram öğretirken temel anlamlara ağırlık verilmelidir.
 Kavram geliştirme sürecinde, tekrarlarla kavramlar arasında ilişkiler kurma
yeteneği geliştirilmelidir.
 Kavram öğretmede bilgi kodlama çalışmalarına da ağırlık verilmelidir.
 Kavram öğretme sürecinde öğrencilere; çeşitli kavramların içerikleri, aralarındaki
ilişkiler, üstün-benzer-farklı yönlerini bulma ve açıklama yöntemleri öğretilmelidir
(Duric, 1991).
Bilindiği gibi öğrenciler ders kitaplarında çeşitli bilim dallarının kavramlarıyla
karşılaşmaktadırlar. Ders kitabı yazarları kavramları öğretme sürecinde yukarıdaki
kurallara dikkat etmeleri, öğrencilerin dil, düşünce ve kavram gelişimine ve giderek
kendilerini üst düzeyde geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.
4. OKUMA ÖĞRENME SÜRECİ
Ders kitaplarını okumak, anlamak ve içindeki bilgileri öğrenmek için okuryazar
olmak gerekmektedir. Bunun için kelime tanıma, okuma ve anlama becerilerinin
gelişmesi zorunlu olmaktadır. Öğrencilerin okuma, algılama ve anlama süreçleri ile
okuma becerileri ders kitaplarını hazırlamayı etkilemektedir. Ayrıca öğrencilere
ilkokuma ve yazma öğretimi ders kitaplarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle hem
ilkokuma yazma öğretiminin başlangıcında hem de ilerleyen aşamalarında ders
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kitaplarının hazırlanmasında bu duruma dikkat edilmektedir. Aşağıda bu konulara ilişkin
bilgiler verilmektedir.
4.1. Okuma
Okuma eskiden metindeki önemli bilgileri alma olarak anlaşılıyordu. Günümüzde
okuma ile ilgili araştırmalar okuma işlemini, aklın gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan
yüksek düzeyli zihinsel işlemler olarak tanımlamaktadır. Okuma sürecinin en önemli
aşamaları kelime tanıma, algılama ve anlamadır. Bu süreçte harfler, çizgiler, grafik
semboller, zihinsel kavramlara çevrilmekte ve zihne yüklenmektedir. Okuma sırasında
alınan bilgiler zihinde işlenmekte, depolanmakta ve gerektiğinde kullanılmaktadır.
Okuma ile alınan bilgileri depolama işleminde çok sayıda beyin hücresi harekete
geçirilmektedir. Düşünce ünitelerini, cümleler ve daha büyük dil yapıları biçiminde
birleştirmek, aynı zamanda bir kavrama ve dil işlemi olmaktadır.
Okuma işlemi çeşitli aşamalarından oluşan karmaşık bir süreçtir. Okuma her
şeyden önce sembollerin tanındığı bir algılama sürecidir. Bunları zihinsel kavramlara
dönüştürme ise daha sonra ortaya çıkmaktadır. Bu zihinsel işlem bilgiler ve daha geniş
düşünce birimleriyle birleştirilerek bir düşünce süreci oluşturulmaktadır. Düşünce süreci
sadece algılanan düşüncelerin anlamlandırılması ile değil aynı zamanda yorumlanması
ve değerlendirilmesi ile oluşmaktadır. Bu süreçler birbirinden ayrılmamakta, tam tersine
okuma süreci içinde birleşmektedirler (Bamberger, 1975).
Okuma sürecinin başında göz ile okuma için gerekli koşullara dikkat edilmelidir.
Bunun için okumada göz ile materyal arasındaki uzaklık 30 cm olmalıdır. Yazı beyaz
kâğıda siyah harflerle yazılmalı ve kelimeler arasında uygun boşluklar bulunmalıdır.
Bunlar göz ve okuma süreci için gerekli koşullardır. Göz için gerekli olan bu koşullar aynı
zamanda anlama ve zihin için de uygun koşullardır. Eğer gözde “görme kusurları” varsa
yani öğrenci “miyopsa” 30 cm’lik bir uzaklıktan okuyamamaktadır. Bunun için ders
kitaplarında gerekli önlemler alınmalı, kitap yazı karakteri ve harf büyüklüğüne dikkat
edilmelidir.
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4.2. Algılama
Okuma sürecinin başında doğru algılama gelmektedir. Kelimeleri, şekilleri ve metni
doğru algılamak yani tanımak gerekmektedir. Bu konuyla ilgili üç önemli ilke
bulunmaktadır.
 Birinci ilke Gestalt’a göre birey toptan algılama yapmaktadır. Okumada göz önce
bütünü görmekte, sonra ayrıntılarına inmektedir.
 İkincisi ise toptan algılama bir tanıma sürecidir. Birey belleğine daha önceden
kaydettiği depolanmış biçimler ile görülen biçimleri karşılaştırmaktadır. Bu tanıma işlemi
çoğu zaman bir araştırma ve algılama işlemi gibi yürütülmektedir. Yani birey algılama
hipotezini doğrulamak için tanımayı kullanmaktadır. Paul Valery’nin dediği gibi göz bir
görme organıdır. Ancak bakma ise beynin işin içine girme işlemidir. Gözün gördüklerini
beyin kontrol eder. Böylece algılama en doğru görüntüyü alma işlemidir.
 Üçüncü ilke ise görülen biçim ile belleğe daha önceden anlamı ile kaydedilen
biçimin benzetilmesi ilkesidir. Hatalı ve eksik mesajlar bile verilse birey resim ve yazı
aracılığıyla bu mesajları tamamlamakta ya da düzeltmektedir. Böylece belleğine anlamlı
birimleri kaydetmektedir.
Bu ilkeler, okuma ve algılama sürecinde öğrencinin, basılı metinlerdeki anlamı
keşfetmeye çalışan bir makine gibi çalıştığını ortaya koymaktadır (Richaudeau, 1979).
4.3. Anlama
Öğrenci geniş metinlerdeki anlamları yakalamak için kelime ve kelime gruplarının
anlamları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zihnine kaydettiği biçimlerle gördüğü biçimleri
karşılaştırmakta ve onlara bir de anlam eklemektedir. Böylece her öğrenci kendine özgü
anlama süreci içinde okuduğu metni yeniden anlamlandırmaktadır. Bu anlamlandırma
bazen metinden farklı olmaktadır. Yani öğrencinin anladığı anlam ile metnin anlamı
arasında farklılıklar olmaktadır. Bu nedenle öğrencinin okuduğu metinleri doğru anlayıp
anlamadığı kontrol edilmelidir. Yanlış anlamalar daha çok öğrencinin yavaş okuyucu
olması, harfleri, heceleri ve kelimeleri doğru algılayamaması, baskı hataları ve okuma
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kazalarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı öğrenciler baskı ve yazı hatalarına
takıldıklarından metnin anlamını kaçırmaktadırlar. Oysa okumada temel amaç metnin
anlamını yakalamaktır.
İletişim sürecinde doğru anlamanın gerçekleşmesi için verici ile alıcı arasındaki
anlamların ortak olması gerekmektedir. Eğer verici ile alıcı arasında ortak bir anlam yoksa
mesajın anlamını çıkarmak güç olmaktadır. Bu durum yazılı metinler için de geçerlidir.
Yazar, metinlerde daha çok öğrencinin bildiği kelime ve dil yapılarını kullanmalıdır. Bu
nedenle ders kitaplarında ve öğrencilere yönelik eğitici metinlerde cümle kuruluşu ile
kelime seçimine özen göstermek gerekmektedir. Öğrencilerin bilmediği kelimelere ve dil
bilgisi yapılarına ders kitaplarında fazla yer verilmemeli, verilenler de iyi açıklanmalıdır.
5. OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
Öğrencilerde okuma becerilerinin gelişimine ilişkin çeşitli çalışma ve araştırmalar
yapılmıştır. Bunlardan önemli görülenler aşağıda verilmektedir.
5.1. Okuma Dönemleri
Öğrencilerde okuma becerilerinin gelişimi ile ilgili önemli çalışmalardan biri Chall
(1991) tarafından gerçekleştirilmiştir (aktaran Akyol, 2001). Chall bu çalışmada okuma
becerilerinin gelişimini okul öncesi dönemden başlayarak yetişkinliğe kadar aşamalar
şeklinde sıralamaktadır Chall’e göre öğrencilerde okuma becerilerinin gelişimi aşağıdaki
şekilde olmaktadır:
1. Okuma Öncesi Dönem (0-6 yaş): Çocuk bu dönemde harfleri ve numaraları
öğrenerek birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca, tarama, göz atma ve okumanın temellerini
öğrenmektedir. Örneğin kendi ismini tanımakta ve birkaç kelime öğrenmektedir.
2. Birinci Dönem (1.5 – 2.5 sınıflar): Kelime tanıma ve ayırt etme bu dönemin en
önemli özelliğidir. Çocuk tek kelimeleri ve basit öyküleri bu dönemde kullanmaktadır. Bu
dönemin sonuna doğru öğrencinin dikkati iyice gelişmektedir. Anlama becerileri yeni
yeni ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde öğrenci anlamlı kelime gruplarını diğer kelime
gruplarından daha hızlı okumaktadır.
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3. İkinci Dönem (2.5 – 4. sınıflar): Bu dönemde okuma daha düzgün ve daha akıcı
duruma

gelmektedir.

Öğrencinin

dikkati

okunan

yazıdaki

anlam

üzerinde

yoğunlaşmaktadır. Bilinmeyen kelimelerin anlamları çıkarılmaya çalışılmaktadır.
4. Üçüncü Dönem (4 – 8. sınıflar): Bu dönem okumada önemli değişikliklerin olduğu
dönemdir. Öğrenci bu dönemde kelime tanıma ve ayırt etmeden çok anlama
yönelmektedir. Daha da karmaşık metinleri anlayabilmektedir. Dikkat öğrencinin
denetimi altındadır. Öğrenci dikkatini yönlendirebilmektedir.
5. Dördüncü Dönem (Lise dönemi): Öğrenci bu dönemde kelime tanıma ile şekil ve
ses bilgisini iyice kavramış olmaktadır. Bu bilgileri iyice yerleşmiştir. Öğrenciler bu
dönemde farklı görüşleri tanımaya yönelmektedirler.
6. Beşinci Dönem (Üniversite ve daha sonrası): Bu dönemde okuyucu bilişsel
hedefler oluşturmakta ve kendi bilgisi ile yeni bilgileri birleştirmektedir. Olay ve
düşünceler hakkında yargıda bulunmaktadır. Anlama becerileri genel olarak
kazanılmıştır. Kavramsal bütünleştirme oluşmuştur (Akyol, 2001).
Görüldüğü gibi her dönemin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler
öğrencilerin ders kitaplarını okuma, inceleme ve yararlanma durumlarında belirleyici
olmaktadır. Hazırlanacak ders kitaplarının öğrencilere katkı sağlayabilmesi açısından bu
özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.
5.2. Çeşitli Araştırmalar
Öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Bu araştırmalarda ilköğretim öğrencilerinin okuma becerilerinin hangi yönlerden ve ne
kadar süreler içinde geliştiği incelenmiştir. Aşağıda bu araştırmaların bazı sonuçları
verilmektedir.
 Gözün bir duruşta saptadığı kelime ve kelime gruplarının uzunluğu, ilköğretim
birinci sınıftan itibaren ilk dört yıl içinde hızla artmakta, sonraki yıllarda daha yavaş ancak
düzenli olarak gelişmektedir. Bu gelişme 5 harften 15 harfe kadar çıkabilmektedir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

71

Öğrencilerin Gelişim Özellikleri
 Sesli okuma hızı ve açıklığı ilk üç yıl içinde hızla artmakta; sonraki yıllarda ise daha
yavaş ilerlemektedir. Sesli okuma hızı dakikada 60 kelimeden 160 kelimeye kadar
çıkabilmektedir.
 Sessiz ve sesli okuma hızındaki artış ilk iki yıl eşit ilerlerken, üçüncü yıldan sonra
sessiz okuma hızı hızla artmakta ve çok üst düzeylere ulaşmaktadır.
 Basit parçaları anlama yeteneği, öğrencinin okula başladığı ilk iki yıl çok hızla
gelişmekte; üçüncü yılın sonundan itibaren yüksek düzeye ulaşmakta ve gelişmesini
sonraki yıllarda da sürdürmektedir.
 Zor parçaları okuyarak anlama becerisi, ilköğretim boyunca sürekli artarak
devam etmektedir (Gray, 1975; Güneş, 2000; Richaudeau, 1995).
Yukarıda sıralanan okuma becerilerinin gelişimi, öğrencilerin aile, okul ve çevre
durumlarına bağlı olarak değişmektedir. Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere;
ilköğretim yılları öğrencilerin okuma, anlama ve beyin teknolojisini geliştirmeleri
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yıllarda öğrencilerin kullanacağı ders kitaplarının
da önemini ortaya koymaktadır.
6. OKUMA İLGİSİ VE SOYUTLAMA
Ders kitabına alınacak metinleri belirlerken öğrencilerin okuma ilgileri ve
soyutlama düzeyi de önemli olmaktadır. Bunlar kitabın daha iyi okunması için zorunlu
olmaktadır.
6.1. Okuma İlgisi Dönemleri
Öğrencilerin okuma becerilerinin gelişiminde okuma ilgisi önemli bir etkendir.
Öğrencilerin okuma ilgileri yaş düzeylerine göre değişmektedir. Bu konuda SchliebeLipert ve A.Beinlich (1970), ilginç çalışmalar yaparak öğrencilerin okuma ilgilerinin yaş
dönemlerine göre bağlantısını kurmuşlardır. Araştırmacılar, öğrencilerin bireysel
özelliklerini, gelişim aşamalarını ve ortak okuma ilgilerini göz önünde bulundurarak,
yaptıkları çalışmalarda önemli bulgular elde etmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre yaş
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düzeyi ile okuma ilgisi arasında bağ kurarak, öğrencilerde beş dönem saptamışlardır. Bu
dönemler aşağıda sıralanmaktadır(aktaran Bamberger,1975):
a. Resimli Kitap ve Tekerleme Dönemi: Bu dönem 2 yaşından başlayarak 5 ve 6
yaşına kadar sürmektedir. Beinlich bu dönemdeki çocuğun tamamen kendini
düşündüğünü, kendi iç ve dış dünyası arasında çok az fark gördüğünü, özellikle resim ve
şekillerle ilgilendiğini belirtmektedir. Ayrıca, çocukların tekerlemelerde kelimelerin
seslerindeki ritmik uyumu çok beğendiklerini vurgulamaktadır. Çocuk bu dönemde basit
resimli kitaplarla ilgilenmekte, 4 yaşına doğru ise öykü ve masallara yönelmektedir.
b. Peri Masalları Dönemi: Bu dönem 5 yaşından başlayarak 8-9 yaşına kadar
sürmektedir. Beinlich bu döneme “büyülü düşünüş yaşı” demektedir. Bu dönem
çocuklar, peri masallarından hoşlanmakta, masal kahramanları ile kendilerini
özdeşleştirmektedir. Ayrıca öğrencilerin çeşitli düş kurma oyunlarına yöneldikleri de
görülmektedir.
c. Gerçeklere Yönelme Dönemi: Bu dönem 9 yaşından başlayarak 12 yaşına kadar
sürmektedir. Beinlich'e göre bu dönem öğrencisi masallardan uzaklaşarak gerçekçi ve
akılcı konulara yönelmektedir. Öğrenci gerçek, objektif ve katı dünyaya kendini
alıştırmaya başlamaktadır. "Ne?, Neden?, Niçin?" sorularını sık sık sormakta,
çevresindeki her olayla ilgilenmektedir. Bu nedenle güncel olaylara ve yazılara daha çok
yönelmektedir. Ancak, bu dönem geçiş dönemi olduğundan zaman zaman peri
masallarına ilginin devam ettiği, ya da maceraya yönelmenin başladığı da görülmektedir.
d. Macera Dönemi: Bu dönem 12 yaşından başlayarak 14-15 yaşına kadar
sürmektedir. Öğrenci bu dönemde ergenlik öncesi gelişim aşamasında bulunduğundan
yavaş yavaş kişiliğini bulmakta, “meydan okuma” ve “bağımsız olma” duyguları
artmaktadır. Bu nedenle grup kurma ve sertlik gösterilerine ilgi artmaktadır. Öğrencinin
“okuma ilgisi” de bu konulara dönük olmaktadır. Bu dönemde macera, seyahat ve
duygusal konulara yönelmeler görülmektedir.
e. Olgunluk Dönemi: Bu dönem 14-17 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır.
Öğrenciler bu dönemde kendi iç dünyalarının farkına varmakta, yaşam planı yapmakta
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ve değişik değer ölçüleri geliştirmektedirler. Öğrencilerin bu dönemdeki okuma ilgileri
daha çok zihinsel içerikli maceralara, seyahat konularına, tarihi olaylara, biyografilere,
aşk öyküleri ile güncel konulara yönelik olmaktadır. Edebiyat –şiirle ilgilenme ile mesleğe
yönelik konularla ilgilenme de görülmektedir (Bamberger, 1975; Güneş, 1997).
Yukarıdaki dönemlerden de anlaşılacağı üzere, hazırlanacak ders kitaplarında
öğrencilerin gelişim özellikleriyle ilgi düzeyleri dikkate alınmalı ve bu dönemlere uygun
metinler seçilmelidir.
6.2. Okuma İlgisinin Belirlenmesi
Ders kitabının en önemli rollerinden biri de ilgiye dönük olmasıdır. İlgi düzeyi ile
öğrencinin okuması arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin ilginç bir metin,
aynı güçlük düzeyindeki diğer bir metne göre öğrenciye daha kolay gelmekte ve öğrenci
bu metni daha kolay okumaktadır. İlgi çekici olmayan bir metin ise öğrenciye zor
gelmekte ve okumamaktadır. Buradan hareketle, ilkokul öğrencilerine yönelik ders
kitaplarında ilgi düzeyleri dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan ders kitaplarında
öğrencilerin ilgi düzeylerini saptamak oldukça güçtür. Ancak yine de bu konuda çeşitli
araştırmalar yapılmış ve bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu araştırma ve ölçütler şöyledir:
Schliebe-Lipert ve A.Beinlich’in Araştırmaları: Yukarıda ayrıntıları verilen bu
çalışmada Schliebe-Lipert ve A.Beinlich(1970), öğrencilerin okuma ilgilerinin yaş
düzeylerine göre bağlantılarını kurarak okuma ilgisinde beş dönem saptamışlardır. Bu
dönemler Resimli Kitap ve Tekerleme Dönemi, Peri Masalları Dönemi, Gerçeklere
Yönelme Dönemi, Macera Dönemi ve Olgunluk Dönemleridir. Bu dönemler çocuğun 2
yaşından başlayarak 17 yaşına kadar sürmektedir.
Henry’nin Araştırmaları: Liege Üniversitesi Profesörlerinden Georges Henry
(1975), öğrencilerin ilgi düzeylerini saptamak için çeşitli araştırmalar yapmış ve daha çok
bir metinde öğrencinin ilgisini çeken kelime ve cümleleri belirlemeye çalışmıştır. Bu
amaçla yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir metinde öğrencilerin ilgisini çeken kelime ve
cümleleri şöyle belirlemiştir( Henry,1975):
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 Kitapta kullanılan özel isimler ve hitaplar,
 Hayret ifadeleri,
 Karşılıklı konuşma cümleleri ile
 Öğrencinin duygu ve düşüncelerine yönelik cümlelerdir.
Henry’nin çalışmalarına göre ilgi düzeyini saptamak amacıyla bir metnin veya
kitabın ilk 100 kelimesini içeren cümleleri örneklem olarak alınmaktadır. Örneklem giren
cümlelerde, ilgi düzeyini belirleyen “özel isim ve hitaplar, hayret ifadeleri, konuşma
cümleleri ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerine yönelik anlatımlar” saptanmaktadır.
Daha sonra bunların diğer cümlelere oranı hesaplanmaktadır. Oranlama da ilgi çekici
kelime ve cümlelerin en az metnin %30’na ulaşması beklenmektedir. Bu sonuçlara göre
metin ya da kitabın ilgi çekici olup olmadığı belirlenmektedir.
Landsheere’nin Araştırmaları: Liege Üniversitesi Profesörlerinden G. De
Landsheere, Henry gibi öğrencilerin ilgi düzeyini saptamak için çeşitli araştırmalar
yapmıştır. Landsheere, ilgi düzeyini “kişisel cümleler ve kişisel kelimeler” ile ölçmekte ve
bunu diğer kelimelere oranlamaktadır Ayrıca, metnin “giriş” ve ikinci paragrafındaki ilk
cümlelerde

“öğrencinin duygu ve

düşüncesine

yönelik anlatımın”

kullanılıp

kullanılmadığını incelemektedir (Landsheere, 1975). Landsheere’nin çalışmalarında ilgi
düzeyini saptamak amacıyla bir metnin veya kitabın ilk 100 sözcüğünü içeren cümleleri
örneklem olarak alınmaktadır. Örneklem giren cümlelerde; ilgi düzeyini belirleyen
“kişisel cümleler, kişisel kelimeler ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerine yönelik
anlatımlar” saptanmaktadır.
6.3. Soyutlama Düzeyinin Belirlenmesi
Ders kitaplarında yer alan metinlerin öğrenciler tarafından okunmasında önemli
olan etkenlerden biri de metinlerin öğrenci soyutlama düzeyine uygun olmasıdır.
Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre öğrenciler soyut işlemler dönemine genellikle
12 yaşından itibaren girmektedirler. Bu yaştan önce öğrenciler soyut düşünmeyi
yapamamakta daha çok somut durumlarda akıl yürütebilmektedirler. Buradan
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hareketle, 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik ders kitaplarında somut olaylara, somut
kelimelere ve somut anlatımlara ağırlık verilmelidir. Üst sınıflara yönelik yani 12 yaşını
geçen öğrenciler için hazırlanan ders kitaplarında ise aşama aşama soyut olaylara, soyut
kelimelere ve soyut anlatımlara geçilmesi gerekmektedir.
Öğrencilere verilecek metinlerdeki soyutlama düzeyini saptamak amacıyla metin
ya da kitabın ilk 100 sözcüğü örneklem olarak alınmaktadır. Örnekleme giren kelimelerin
ne kadarının soyut ya da somut kelimelerden oluştuğu tek tek sayılarak diğer kelimelere
oranlaması yapılmaktadır. Soyut kelimeler oranı 12 yaş ve üstü öğrencilere yönelik ders
kitaplarında, başlangıçta %30 oranında bulunmalı ve bu oran sınıf düzeyine göre giderek
artırılmalıdır.
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5. BÖLÜM
DERS KİTAPLARININ İÇERİK ÖZELLİKLERİ

Ders kitabının içerik özellikleri bilimsel, sosyolojik ve eğitim olmak üzere üç yönden
ele alınmaktadır. Bu bölümde önce içerik özellikleri verilmekte ardından sunulan
bilgilerin bilimsel değeri, sosyolojik özellikleri ve eğitim ilkelerine uygunluğu ele
alınmaktadır.
1. TEMEL İLKELER
Ders kitabının içeriğine alınacak bilgiler özenle seçilmelidir. Bilgileri seçmek için
kullanılan bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeleri Seguin (1989) sekiz başlık altında
toplamaktadır. Bunlar doğruluk, kesinlik, güncellik, nesnellik, sosyal hedeflere katkı,
öğrenme deneyim ve becerilerini geliştirme, kavram ve becerileri ilerletme ve disiplinler
arası olma gibi sıralanmaktadır.
1.1. Doğruluk: İçerik bilimsel gerçeklere ve doğru bilgilere dayanmalıdır. Bilgiler
hata içermemelidir. Bazen öğrencinin zihnine aşırı bilgi yüklemesi yapmamak için bilgiler
özetlenmekte veya basitleştirilmektedir. Bu işlemlerde bilgilerin tam anlamı verilmeli, en
gerekli olanlar korunmalıdır.
1.2. Kesinlik: İçerik eksik veya belirsiz bir şekilde sunulmamalı, her yönüyle anlaşılır
olmalıdır. İçerikte belirli bir karmaşıklık olduğunda açıklama yapılmalıdır. Bilgiler açık, net
ve kesin olmalı, muğlak ifade ve anlatıma yer verilmemelidir.
1.3. Güncellik: Ders kitaplarında sunulan bilgiler her alanda güncel olmalı, eski,
hatalı ve eksik bilgilere yer verilmemelidir.
1.4. Nesnellik: Sosyal bilimler, ahlak, yurttaşlık eğitimi gibi alanlardaki ders
kitaplarının içeriğinde çeşitli nedenlerle çarpıtılmış bilgilere yer verilmemelidir. Nesnellik
ölçütlerine dikkat edilmelidir.
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1.5. Sosyal hedeflere katkı: Ders kitabının içeriği, ortak yaşama elverişli, sosyal ve
ahlaki tutumları kapsamalıdır. Bireyler arasındaki ilişkiler, sosyal, ahlaki ve estetik
değerler, doğayı ve yaşamı tüm biçimleriyle koruma gibi yönleri içermelidir.
1.6. Öğrenme deneyim ve becerilerini geliştirme: Öğrencilerin derste sadece
öğretmenin sunum ve açıklamalarıyla yeterli bilgi edinmeleri mümkün değildir.
Öğrencilerde yeni beceri ve davranışlar geliştirmek için ders kitapları iyi hazırlanmalıdır.
Ders kitaplarında öğretimin etkinliğini artırmak için öğrencilere çeşitli deneyler ve
etkinlikler verilmelidir. Ayrıca çözülmesi gereken problemler, bilgi araştırması görevi,
anket yapma vb. sunulabilir.
1.7. Kavram ve değerleri geliştirme: Programlar, akademik beceri ve yeteneklerin
geliştirilmesi için öğrencinin edinmesi ve ustalaşması gereken bir kavramlar hiyerarşisi
sunar.
Okul öğreniminin geliştireceği entelektüel beceriler gözlemleme, açıklama,
tanıma, tanımlama, sınıflandırma, düzenleme, karşılaştırma, ilişki kurma, problem
çözme gibi sıralanmaktadır. Bunlar ders kitaplarında çeşitli konu ve temalar içinde
verilmelidir. Örneğin uzay, zaman, nedensellik, sayı, toplum, çevre, uyum, değer, adalet
gibi. Her kavramın kılavuz metninde net bir şekilde açıklanması gerekir.
1.8. Disiplinler arası olma: Ders kitaplarının içeriği, iki veya daha fazla disiplini,
gerçekleri ve olayları birbirine bağlamayı kolaylaştırmaktadır. Tek disiplin bakış açısıyla
yeterince açıklanamayan karmaşık bir doğaya sahip olaylar daha iyi sunulmaktadır.
Özellikle tarih ve coğrafya gibi disiplinler bir olayı daha iyi açıklamak için birleştirilir. Aynı
şekilde fen ve matematik disiplinler arası olma için uygun fırsatlar sağlayabilir. Bu içerik
birleştirme işlemi öğrencilerde öğretilen konular arasında ilişki kurma becerilerinin
geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır (Seguin, 1989).
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2. BİLİMSEL İÇERİK
Ders kitaplarının bilimsel yönü, ders kitaplarında sunulan bilgilerin nitelik ve nicelik
durumu, bilimsel dilin kullanılma durumu, öğrencilerde bilimsel düşünme, bilimsel
tutum ve davranışları kazandırmaya getirdiği katkılar aşağıda sırasıyla verilmektedir.
2.1. Bilimsel Bilgi Nedir?
Bireyler bilgi edinmede ve karşılaştıkları sorunları çözmede değişik bilgi
kaynaklarından yararlanmaktadır. Bunlar genel olarak gelenekler, otoriteler, bireysel
deneyimler ve bilimdir. Uygulamada hangisinin daha ağırlıklı olduğu, bireysel yetişmişlik
ve çevresel etmenlere bağlı olarak değişmektedir. Ancak problem çözmede en geçerli ve
güvenilir bilgi kaynağı bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi bilimsel araştırma ve çalışmalar
sonucu ortaya çıkan bilgilerdir. Bu nedenle problem çözmede güvenilir bilgilerdir.
Diğer taraftan bilim, “nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü, neden–sonuç
ilişkilerinin ifade edildiği sistemli bilgiler birikimi, insanoğlunun biriktirdiği kaydedilmiş
sistemli bilgi, kanıtlanmış ve sistemli duruma getirilmiş bilgiler” olarak tanımlanmaktadır
(Karasar, 1982). Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi bilim sistemli ve kanıtlanmış
bilgiler bütünüdür.
Bilim bilgi üretme sürecinde hem akla hem araştırmaya hem de deneye
dayanmaktadır. Bilim belli bir alandaki olguları kontrollü araştırma, deneyler ya da
gözlem yoluyla inceleyerek onlar arasındaki düzeni bulmaktadır. Bunları kuramlar,
mümkün oldukça da yasalar halinde ifade etmeye çalışmaktadır. Buna göre bilim,
kontrollü ve sistematik gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı, mantıksal düşünme
yolundan hareket ederek, olguları ve olgular arasındaki fonksiyonel ilişkileri anlamaya,
betimlemeye, açıklamaya çalışan denenceler bulmak ve bunları doğrulamak için girişilen
bir sosyal etkinlik ve problem çözme yöntemi olarak görülmektedir. Buradan hareketle
bilimin temel özellik ya da nitelikleri, objektiflik, doğruluk, kendi kendini eleştirme ve
denemeye açıklık, mantıklılık, sistemlilik, devamlılık, kontrol, sadelik, olaylara ilgi,
gerçekleme, seçicilik ve gözlemsellik şeklinde sıralanmaktadır(Kaptan, 1977). Bu
nitelikler aynı zamanda bilimsel bilginin de nitelikleri olmaktadır. Yani bilimsel bilgi
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objektif, doğru, mantıklı, sistemli, devamlı, kontrollü, sade, gerçek, gözlenebilir ve
deneye açık bilgiler olmaktadır. Bu durum ders kitaplarına alınacak bilgilerin niteliklerini
de belirleyici olmakta ve ders kitaplarında yer alacak bilgilerin anılan niteliklere uygun
olması gerekmektedir. Bu bilgilerle donatılmış ve düşün sistemi gelişmiş öğrenciler
yetiştirilmelidir.
2.2. Bilimsel Bilginin Sunumu
Bir ders kitabında bilimsel bilgiler üç temel biçimde sunulmaktadır. Bunlar
metinler, resimler ve çeşitli şekillerdir. Ders kitabının önemli bir bölümünü metinler
oluşturmaktadır. Metinlerde bilimsel bilginin sunumu yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca
çeşitli yazı, şarkı ve şiir gibi türlerde bilgiler sunulmaktadır. Ders kitabında bilimsel bilgi
aktarımında kullanılan ikinci yol ise fotoğraf ve resimler gibi görsel araçlardır. Bunlar
bilgileri derinlemesine ve görsel olarak aktarmaktadırlar. Burada bilgiler yazı yerine
çeşitli şekillerle verilmektedir.
Ders kitaplarında bilimsel bilgi sunmanın en güvenilir yolu çizelge ve grafikler
kullanmaktır. Çeşitli araştırma ve incelemelerle ilgili veriler çizelge ve grafiklerde bir
arada özetlenmektedir. Böylece bilimsel verilerin anlaşılması daha kolay olmaktadır.
Ders kitaplarında bilimsel bilgi sunmak için tam ve yarı çizelge olmak üzere iki tip çizelge
kullanılmaktadır. Her iki çizelgeye de numara, başlık, çerçeve içine alma, içeriği sıralama
ve dipnot yerleştirme gibi temel öğeler eklenmektedir. Çizelgelerde karşılaştırılmak
istenen bilgiler yan yana ya da belirli bir sıra içinde alt alta sunulmaktadır. Bu sıra
büyüklük, tarihi-coğrafi ya da alfabetik sıra olabilmektedir. Böylece öğrencinin kolay
anlamasına ve yorum yapmasına çalışılmaktadır.
Ders kitaplarında bilimsel bilgiler sunulurken, alandaki terim ve kavramlar da
öğretilmelidir. Öğrencilere bilimsel bilgi kazandırılırken bilimsel olmayan bilgilerden farkı
sezdirilmelidir. Öğrenciler böylece bilimsel bilgileri diğerlerinden ayırabilmeli, önemli
olanları seçebilmeli ve gerektiğinde kullanabilmelidirler.
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2.3. Bilimsel Düşünme
Bilim çeşitli dallara ayrılmakta, bilimsel düşünme, bilimsel araştırma ve
yöntemlerle geliştirilmektedir. Bilimsel araştırma ve yöntem, yalnızca mekanik bir iş bir
reçete değil aynı zamanda zihinsel bir gelişme, düşüncelerde değişme, yenileşme ve bir
olgunlaşma sürecidir. Bilimsel yöntem, bilimsel düşünce ile bilimsel tutum ve
davranışların kazanılmasına ve geliştirilmesine hizmet etmektedir (Kaptan, 1977).
John Dewey bilimsel düşünmeye ait beş aşama belirlemiş ve bu aşamaların bilimsel
yöntemle de bağlantısını kurmuştur. Bilimsel yöntemin işleyişine esas olarak alınan
bilimsel düşünmenin aşamaları şunlardır (aktaran Kaptan, 1977).
Bir sorunu hissetme ve belirleme: Birey bir güçlükle karşılaşmıştır. Güçlük onu
rahatsız etmekte ve birey istediği sonuca varamamaktadır. Ayrıca güçlüğün ne olduğunu
aydınlatamamaktadır. İhtiyaç belli ancak problemin ne olduğu açıkça bilinmemektedir.
Sorunu tanımlama ve sınırlama: Bu aşamada birey problem yaratan durumlar
hakkında bazı gözlemler yapmış, olaylar ve deliller toplamış, kendisini rahatsız eden
problemin nerede ve ne olduğunu saptamış ve tanımlamıştır. Artık problem açıkça
bilinmektedir.
Sorunla ilgili bilgi toplama: Birey ilk gözlemlerinden olayların incelenmesinden,
eski yaşantılarının yoklanmasından, bilgilerin anımsanmasından, problemin çözümü yani
sonucun ne olabileceği hakkında zekice tahminlerde bulunmaktadır. Bu aşamadaki
düşüncede ağırlığı tüme varım oluşturmaktadır. Seçilmiş bir grup olay, gözlem ve
deneyim parçaları durumundaki ayrı ayrı deliller bir ya da birkaç çözüm yolu içinde
birleştirilmektedir.
Sorunun çözümüne yönelik denenceler oluşturma: John Dewey’in modelinde bu
aşama uygulamanın getirmesi olası sonuçların düşünüp tartışılması şeklinde ele
alınmaktadır. Bilimsel yöntemde ise bu aşama, tüme varım yoluyla önerilen çözüm
yollarının doğurgularının ne olabileceğini saptamaya çalışmaktadır.
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Veri toplama ve denenceleri test etme: Bu aşamada birey olaylara, olgulara
bakarak, deliller toplayarak, denenceleri doğru ya da doğurguların gerçekte olup
olmadığını saptamaya çalışır. Bu bir anlamda araştırmanın uygulamaya konulması,
deneyim yapılması ve sonuçların test edilmesidir.
Görüldüğü gibi, bilimsel düşünme yönteminde birey sürekli olarak olay ve
gözlemlere dayalı olarak sorunları incelemekte, bunların açıklanmasıyla ilgili denenceler
saptamakta ve bu denencelerin doğruluğunu test etmektedir. Bu durum bilimsel
düşünme ve yöntemde iki ana etkinliğin gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bunlar
keşfetme ve doğrulamadır. Keşif aşaması olayları, olguları, düşünceleri ve bunlar
hakkında varılan genellemeleri oluşturmaktadır. Doğrulama aşaması ise bulguların
sınanması ve doğrulanması süreçlerini içermektedir. Keşif aşamasında birey tümevarım
yöntemini kullanmakta, doğrulama aşamasında ise tümdengelim yöntemi ile hareket
edilmektedir (Kaptan, 1977).
Buradan hareketle ders kitaplarındaki bilgiler ve bilgilerin sunuluş biçimi,
öğrencilerin bilimsel düşünme yöntemini kazanmalarını sağlayacak şekillerde
düzenlenmelidir. Bu yolla öğrencilere bilimsel düşünme ve yöntemleri kazandırılmalıdır.
Bilimsel düşünmeyi öğretebilmek amacıyla ders kitaplarında sık sık deney, gözlem ve
araştırma örnekleri verilmeli, bunların nasıl yapıldığı anlatılmalıdır. Bu duruma sadece
metinlerde değil diğer okuma parçalarında da ağırlık verilmelidir. Ayrıca metin sonunda
sorulan soruların da bilimsel düşünceyi geliştirici olmasına dikkat edilmelidir.
2.4. Bilimsel Tutum ve Davranışlar
Ders kitapları bilimsel bilgi ve düşünme yanında öğrencilere bilimsel tutum ve
davranışlar da kazandırmalıdır. Bilimsel tutum ve davranışlar; problem çözmeyi, bilim
üretmeyi ve bunları uygulamaya aktarmayı kolaylaştıran araştırıcı düşünce ve
davranışlardır. Bu tutum ve davranışlar yalnızca araştırma ya da öğrenme için değil, aynı
zamanda demokratik yaşam için de vazgeçilmez özelliklerdir. Bu nedenle ders kitapları,
öğrencilerde bilimsel tutum ve davranışları geliştirici özelliklere sahip olmalıdır. Ders
kitaplarının öğrencilere kazandıracağı bazı bilimsel tutum ve davranışlar şunlardır:
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Açık fikirli olma: Öğrencinin kendi kendine ve dışarıya karşı dürüst olması, samimi
olması, olaylara çok yönlü bakabilmesi, kararlarını yeni kanıtlar bulduğunda yeniden
gözden geçirebilmesi ve gerektiğinde değiştirebilmesi.
Karşı görüşlerde mantık arama: Her karşı görüşte mantık arama, en doğruyu
kendisinin bildiği saplantısından kurtulma.
Kuşkucu olma: Eleştirici gözle bakma, dinleme, değerlendirme, sorular karşısında
kanıt isteme, çok yönlü kontrol uygulayabilme, olgusal gerçek ile kişisel görüş arasındaki
ayırıma duyarlı olma.
Düşünce ve görüşlerde bağımsız kalabilme: Tüm çabalarını gerçeği aramaya,
doğruyu bulup söylemeye yöneltme; gerçeği değiştirme ya da görmeme uğruna
kimseden etkilenmeme.
Kanıt için kararı erteleme: Yeterli kanıt bilgi olmadan karar vermeme ve karar
verirken de sınırlılıkları iyi bilme.
Ölçütlü düşünerek karar verme: Tüm değerlendirmeleri belli ölçütlere göre
yapma.
Çalışmalarda sebatlı ve özverili olma: Gerçeği aramanın kolay olmadığını bilme,
küçük güçlüklerden yılmama, çalışmalarda düzenli olma ve her ayrıntıya özen gösterme.
Bağlantılı düşünebilme: Olaylar arasında bağlantılar ve özellikle nedensel
bağlantılar arayabilme ve bunları değerlendirebilme.
Yanılabileceğini düşünerek yargılarda olasılığa yer verme: Mutlak bilgiye
eriştiğini düşünmekten çok gerçeğe yaklaşmış ve bazen tamamen yanılmış olabileceğini
düşünebilme, anlayışlı davranma (Karasar,1982).
Bütün bu davranışlar bağımsız, araştırıcı, yaratıcı, yapıcı, değişen koşullara
uyabilen insan nitelikleridir. Kısaca tüm bu nitelikler çağdaş insanı tanımlayan
niteliklerdir. Öğrencilerde bilimsel tutum ve davranışların geliştirilmesi ve geleceğin
çağdaş insanının yetiştirilmesinde ders kitaplarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle
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ders kitapları yukarıda sıralanan bilimsel tutum ve davranışları geliştirecek şekilde
düzenlenmelidir.
3. SOSYOLOJİK İÇERİK
Ders kitabının sosyolojik yönden özellikleri olarak, içinde yaşanılan ülkenin sosyal
yaşamı ile sosyal olayları ve değerleri ele alınmaktadır.
3.1. Sosyal Yaşam
Ders kitabı, öğrencinin içinde yaşadığı sosyal yaşamı yansıtacak şekilde
düzenlenmelidir. Örneğin öğrencinin okula gitmesi, arkadaşlarıyla buluşması,
konuşması, oyun oynaması, aile ve çevresindeki rolleri gibi konular işlenebilir. Ders
kitabının resimlerinde de bu özellikler bulunmalıdır. Yine ders kitabının kullanılacağı
sosyo-kültürel ortam ders kitabına yansıtılmalıdır.
Ders kitabında içinde yaşanılan sosyal yaşam tanıtılırken daha çok gerçek kişilere
ve olaylara yer verilmelidir. Hayali olay ve kişilere kitapta çok az yer verilmelidir.
Anlatılan olaylarda kadın ve erkek sayısı dengeli olmalı, tek tarafa ağırlık verilmemelidir.
Bunların çeşitli mesleklerden olmasına özen gösterilmelidir. Ders kitabı sadece belirli
mesleklerle sınırlı tutulmamalıdır. Verilen okuma parçalarındaki kişilerin yaşları, ders
kitabından yararlanacak öğrenci grubunun yaş durumuna uygun olmalıdır.
Ayrıca ders kitaplarında öğrencilere, çeşitli iklim ortamlarında, çeşitli coğrafyada
(şehir, köy, deniz, dağ gibi) ve çeşitli teknolojik ortamlarda özgün yaşamlar sunulmalıdır.
Bu yaşamlar anlatılırken sosyal yapı, iş ve görevlerin tanıtımı, sosyal-mesleki gruplar, aile,
ev (bina, çadır, çiftlik vb.) durumlar orijinal olarak sunulmalıdır.
Ders kitaplarında günlük yaşam (evde, okulda, sokakta vb. yerlerde), sosyal yaşam,
kriz, kahramanlık, sivil ve askeri gibi. Konular aktarılırken öğrencinin anlama düzeyine
dikkat edilmelidir.
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3.2. Sosyal Olaylar ve Değerler
Ders kitaplarında içinde yaşanılan ülkenin sosyal olayları ve değerleri yeterince
yansıtılmalıdır. Bu amaçla verilen tarihi ve coğrafi çeşitli olaylar değiştirilmeksizin olduğu
gibi verilmelidir. Yani nesnelliğe ve özgünlüğe dikkat edilmelidir.
Ders kitaplarında sosyolojik yönden önemli olay ve durumlar genel metin
çerçevesinde ele alınmalı ve sunulmalıdır. Ders kitaplarında ulusal ve diğer kültürlerin
sunumu, bunların açıklanma biçimleri resimlerle çeşitli örneklerle, tamamlayıcı notlarla
ve okuma parçalarıyla verilmelidir. Bunların tamamında ülke değerleri net olarak ortaya
konulmalıdır.
Ayrıca sadece sosyal bilgiler ders kitaplarında değil diğer ders kitaplarında da barış,
uluslararası anlaşmalar, ortaklık, birlikte yaşama saygı, ahlaki değerler, cesaret ve
güvenlik gibi konulara yer verilmelidir.
4. EĞİTSEL İÇERİK
Ders kitaplarının eğitsel içeriği öğrenme teorilerine, programlara, öğretim yöntem
ve tekniklerine uygunluğu ele alınmaktadır.
4.1. Öğrenme Teorileri
Eğitim alanında çok sayıda öğrenme teorisi bulunmaktadır. Bunlar geleneksel,
bilişsel, çoklu zekâ, yapılandırıcı gibi başlıklar altında ele alınmaktadır. Geleneksel
yaklaşım denildiğinde genellikle davranışçı yaklaşımlar anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımda
yer alan öğrenme teorileri klâsik, edimsel, bitişiklik ve bağ kurma teorileri olarak
adlandırılmaktadır.

Öğrencilerin

davranışlarının

şartlandırmayla

değiştirilmesi,

pekiştirilmesi, giderek alışkanlık haline getirilmesi üzerinde durulmaktadır. Geleneksel
yaklaşıma göre öğretmenin rolü bilgi aktarma, öğrencinin rolü ise aktarılanları olduğu
gibi kabul etmedir. Öğretim, öğrenciyi şartlandırmaya ve davranışını değiştirmeye dönük
olarak planlanmaktadır. Öğrencinin zihnini geliştirme çalışmalarına fazla yer
verilmemektedir.
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Bilişsel yaklaşımı savunan araştırmacılar, zihinsel süreç, düşünme, kavram
oluşturma ve bilginin edinilmesini anlamaya çalışmışlardır. Elde ettikleri bulguların çoğu
eğitim ortamlarında doğrudan uygulanabilecek niteliktedir. Bu yaklaşımın en çok tanınan
temsilcisi Jean Piaget’dir. Diğer temsilcileri ise Robert M. Gagne, Ausubel ve Bruner ‘dir.
Bilişsel yaklaşım teorileri olarak Bilgi İşleme, Anlamlı Öğrenme ve Keşfetme Teorisi
yaygın olarak bilinmektedir. Gagne, öğrenme ürünlerini beş grupta toplamaktadır.
Bunlar zihinsel beceriler, sözel beceriler, tutumlar, motor beceriler ve bilişsel stratejiler
olmaktadır (Güneş, 1996). Bu yaklaşımda öğrenme, dışarıdan alınan uyarıcıların zihinsel
süreçlerle işlenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrenciler kendilerine sunulan
uyarıcılara pasif biçimde tepki vermek yerine bilgilere dikkat etme, yeni ve eski bilgileri
ilişkilendirerek düzenleme ve kendilerine özgü yöntemlerle belleğe kodlayarak
öğrenmektedirler. Öğrenme sürecinde belleğin işlevleri üzerinde durulmaktadır.
Çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenciyi merkeze almakta onun çeşitli zekâ alanları üzerinde
durmaktadır. Her öğrencinin özel zekâ alanına göre öğrenme potansiyelini ön planda
tutmaktadır.

Her

öğrencinin

zekâ

alanlarını

geliştirecek

şekilde

öğretimin

düzenlenmesini benimsemektedir. Her öğrencinin zekâsını geliştirmesini ve en üst
düzeye çıkarmasını amaçlamaktadır.
Yapılandırmaca yaklaşımda öğrenme, bireyin kendi çabası sonucu oluşmakta ve
bireyin zihninde yapılandırılmaktadır. Öğrenciyi ve öğrencinin zihinsel gelişimini
merkeze alan bu yaklaşımda, öğretimden çok öğrenme üzerinde durulmaktadır.
Yapılandırıcı yaklaşım eğitim alanında üç yönden ele alınmaktadır. Birincisi Piaget ile
gelişen gelişimsel (bilişsel) yapılandırıcılık, Vygotsky ile öne çıkan sosyal yapılandırıcılık
ve Bruner ile gündeme gelen etkileşimsel yapılandırıcılıktır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre
öğrenme sürecinde dil ve sosyal etkileşimin de büyük payı bulunmaktadır. Öğrenme dili
gerektirmekte dil de öğrenmeyi etkilemektedir. Öğrenci bilgiyi işleme, anlamlandırma,
başkalarına aktarma, zihinde yapılandırma, zihinsel şemaları düzenleme gibi işlemlerin
hepsini dil aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Dil, aynı zamanda zihinsel becerileri,
işlemleri ve süreçleri geliştirmektedir. Bu nedenle dili geliştirmeden öğrenme ve zihinsel
becerileri geliştirmek mümkün olamamaktadır. Zihinsel gelişme ve sosyal etkileşim
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olmaksızın da dili geliştirme ve öğrenme mümkün olmamaktadır. Bu anlayıştan
hareketle, öğrencinin dil ve zihinsel becerilerini geliştirirken sosyal etkileşime de dikkat
edilmeli ve bu etkileşimi sağlayacak ortamlar hazırlanmalıdır. Öğrencilerin işbirliği
içindeki grupla çalışmalarına da önem verilmelidir.
4.2. Öğrenme İlkeleri
Öğrenme kuramlarına dayalı olarak geliştirilen öğrenme ilkeleri, çok çeşitli
olduğundan burada hepsini vermek mümkün değildir. Aşağıda yaygın olarak kabul edilen
ve kullanılan bazı genel ilkeler verilmektedir. Bu ilkeler şunlardır:
1. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkin olmalıdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme
temel bir öğrenme ilkesidir.
2. Becerilerin kazanılmasında ve kalıcılığın sağlanmasında tekrar önemli bir rol
oynamaktadır.
3. Öğrenmede doğru davranışlar pekiştirilmelidir.
4. Öğretilecek bilgiler basitten karmaşığa gidecek şekilde sıralanmalıdır.
5. Kavrayarak öğrenme, ezbere öğrenmeden daha kalıcıdır.
6. Öğrenme sonunda geri dönütler verme, öğrencilere yanlış ve doğruları
gösterme, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmektedir.
7. Yeni öğrenilen bilgeler eski bilgilerle bütünleştirilmelidir.
8. Öğretim durumları, öğrencinin yeteneklerine göre düzenlenmelidir.
9. Öğrenme, öğrencinin içinde bulunduğu kültüre göre biçimlenmelidir.
10. Öğrenmede öğrencinin kaygı düzeyi göz

önünde bulundurulmalı,

cesaretlendirme ve yönlendirmeye yer verilmelidir.
11. Öğrenmede öğrencilerin değerleri göz önüne alınmalıdır.
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12. Öğrenci grubunun yapısı ve atmosferi öğrenmeyi etkilemektedir.
13. Öğrenme için yeterli zaman verilmelidir.
Öğrenme ilkeleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Burada ders kitaplarının
hazırlanması açısından önemli görülenler verilmiştir. Bu ilkelere dikkat edilmesi
çalışmaları kolaylaştırmaktadır.
4.3. Eğitim Öğretim Programları
Bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönlerden gelişmesine yardım
eden davranışların kazanılmasını sağlayan eğitsel yaşantıların tümü eğitim programının
kapsamına girmektedir. Öğrenme değişik ortamlarda ve değişik oranlarda oluşmaktadır.
Ancak öğrenmenin daha kısa zamanda, istenilen düzeyde oluşabilmesi için gerekli
koşulların da sağlanmış olması gerekmektedir. İşte eğitim kurumları bu koşulları sağlama
yönünde belirli düzenlemeler ve planlamalar yapmak zorundadırlar. Daha etken bir
öğretme-öğrenme ortamı oluşturmak için yapılan tüm girişimler eğitim programı
bütünlüğü içinde yer almaktadır (Varış, 1988).
Bir eğitim programının dört temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar amaçlar, içerik,
öğretme-öğrenme süreçleri ile değerlendirme olmaktadır. Bu dört temel öğe birbiriyle
dinamik ilişkiler durumunda bulunup sürekli olarak birbirini etkilerler.
4.3.1. Amaçlar: Amaçlar eğitim yoluyla ulaşılmak istenen son durumu
belirlemektedir. Amaçların saptanmasında ilgili toplumun ve bireylerin özellik ve
gereksinmeleri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle amaçlar saptanırken hem
toplumun hem de bireylerin gereksinmelerine dengeli biçimde önem vermek
gerekmektedir.
Program amaçlarını belirlemede kullanılacak ölçüler şunlardır:
 Amaçlar toplum koşullarına ve gereksinmelerine yanıt vermelidir.
 Amaçlar bireylerin temel gereksinmelerine karşılayacak yönde olmalıdır.
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 Amaçlar demokratik ideallerle tutarlı olmalıdır.
 Amaçlar kendi içinde çelişkili bulunmamalıdır.
 Amaçlar istenen davranış değişikliğini açıklayan bir yönde dile getirilmelidir.
 Amaçlar gerçekleşebilecek nitelikte olmalıdır (Varış, 1988).
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle ders kitabı yazarı programda ön görülen
amaçları iyi incelemeli ve bunları ders kitabına yansıtmalıdır.
4.3.2. İçerik: Eğitim programının ikinci temel öğesi programın içeriğidir. İçerik
öğrenilmesi gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler olarak tanımlanmaktadır. İçerik
saptanan eğitim amaçlarına ulaşmada yararlanılan araç durumundadır. İçerik amaçları
gerçekleştirecek nicelik ve nitelikte olmalıdır.
Buradan hareketle içeriğin saptanması ve düzenlenmesi de önemli çalışmalardan
birisidir. İçeriğin saptanmasında belirli ölçütlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.
 Seçilen içerik alandaki en son gelişmeleri kapsamakta mıdır?
 İçerik geçerli ve anlamlı mıdır?
 İçerik yöneldiği öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte midir?
 İçerik ilgili öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun mudur?
 İçerik kendi içinde tutarlı mıdır?
İçerik seçilirken bireysel ve toplumsal yarar ile öğrenme ve öğretim durumları
dikkate alınmalıdır. Buradan hareketle öğrencilere yönelik temel içerik belirlenirken
temel değerler ile geliştirilmesi gereken temel yeteneklere dikkat edilmelidir. Cropley’e
(1979) göre eğitim öğretim programlarının tamamında bulunması gereken temel
değerler;
 Sevgi,
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 Özgürlük,
 İlerleme ve
 Barıştır.
Yine eğitim programlarında geliştirilmesi gereken temel yeteneklerin başında
öğrenmeyi öğrenme gelmektedir. Beyer’e (1988) göre öğrenmeyi öğrenmek, çocuk genç
ve yetişkinlerde düşünmenin temel ve evrensel yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerin
bu yetenekleri geliştirmede aşağıdaki aşamalar kavratılmalıdır. Bunlar;
 Problemleri ele alma: Problemi belirleme, tanımlama, çözümünü arama ve
çözüm örnekleri bulmadır.
 Karar alma: Amacı belirleme, çözümü gözden geçirme, bilgileri inceleme, karar
için en uygun olanını seçmedir.
 Kavramlaştırma: Örnekleri tanıma, ortak özelliklerini belirleme, onları sınıflama,
aralarında bağ kurma ve değerlendirmedir.
 Eleştirel düşünme: Değerlerin doğruladığı olayları ayırt etme, kesinliği ve değeri
ölçme, yaygın sayıltıları belirleme, ön yargıdan uzaklaşma, mantık hatalarını ve
bilinmeyenleri atma ile kanıtları inceleme ve değerlendirmedir.
 Öz düşünce geliştirme: Hatırlama, iç ve dış bağlantılar kurma, analiz etme, ölçme
ve sonuçlandırmadır (Beyer, 1988; Güneş, 1996).
Yazar, yukarıda sıralanan evrensel ve temel değerler ile düşünme yeteneklerini
ders kitaplarındaki içeriğe yansıtmalı ve bunları öğrenciye kazandırıcı yöntemler
kullanmalıdır.
4.3.3. Öğretme Öğrenme Süreçleri: Eğitim programlarının üçüncü temel öğesini
öğretme ve öğrenme süreçleri oluşturmaktadır. Bu aşama öğretme öğrenme
etkinliklerinin yürütülmesinde yararlanılan her türlü araç gereç, yöntem, personel,
teknik ve düzenleme gibi öğeleri kapsamaktadır. Yazar ders programların iyi incelemeli
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ve programda ön görülen yöntem, araç-gereç ve düzenlemelerden uygun olanları
seçmelidir. Ders kitabı hazırlanırken üç tür yöntem kullanılmaktadır. Bunlar içeriğin
sunulması, genel öğretim ve özel öğretim yöntemleri olmaktadır.
 Ders kitabının hazırlanması sırasında içeriği sunarken izlenecek yöntemler
bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, yakından uzağa,
gözlemden mantık yürütmeye ve bütünden parçaya doğru olmaktadır. Yazar metin
içeriklerinin sunumunda bu yöntemlere dikkat etmelidir.
 Genel öğretim yöntemleri çeşitli alanların öğretiminde kullanılan düz anlatım,
soru- yanıt, gözlem, örnek olay vb. yöntemlerdir.
 Özel öğretim yöntemleri ise bazı alanların öğretiminde kullanılan, alana özgü
yöntemlerdir. Örneğin okuma yazma öğretiminde kullanılan cümle, kelime hece, harf
yöntemleri gibi.
Ders kitabı yazarı anılan yöntemlerle ayrıntılarını iyi bilmeli ve en uygun yöntemleri
kullanmalıdır.
4.3.4. Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenme, genel olarak bilgi, becerileri geliştirme
sürecidir. Öğrenmeyi bu şekilde bir süreç olarak aldığımızda oluşan değişime yani sürecin
çıktısına öğrenme ürünü denilmektedir. Bloom, öğrenme süreci sonunda oluşan ürünleri
üç grupta toplamaktadır. Bunlar;
Bilişsel Öğrenmeler: Zihinsel etkinliklerin baskın olduğu bilgiyi tanıma, anımsama,
üzerinde işlemler yapma, kavrama, genelleme, farklılıkları ayırt etme vb. içermektedir.
Duyuşsal Öğrenmeler: Bireyin bir konu, olay ya da nesneye karşı gösterdiği ilgi,
tutum, tavır, duygu gibi eğilimleri kapsar. Duyuşsal öğrenmeler bilişsel ve psiko-motor
davranışların kazanılmasına önemli katkı ve destek sağlarlar. Herhangi bir konuya değer
vermeyen bir bireyin o konu hakkında bir şey öğrenmesi ya da yapması çok zordur.
Psiko-motor Öğrenmeler: Herhangi bir davranışı eylem düzeyinde yapmayı içerir.
Bu öğrenme türünde fiziksel beceriler oldukça önemlidir (Altınışık, 2001).

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

91

Ders Kitaplarının İçerik Özellikleri
Öğrenme sonucunda oluşan ürünlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla
ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde,
öncelikle programda saptanan amaçlara ne derecede ulaşıldığı kontrol edilmektedir.
Değerlendirme süreci belirli bir eğitim etkinliğinde beklenen sonuçlarla ulaşılan sonuçlar
arasındaki farklılığı saptamaktadır. Değerlendirme amaçlardan hareket etmektedir. Ders
programlarında değerlendirmenin nasıl yapılacağı, soruların nasıl hazırlanacağı ve bu
konudaki

ilkeler ayrıntılı bir

biçimde

verilmektedir.

Öğretmenlerin

objektif

değerlendirme yapabilmelerini sağlayıcı yönlendirmeler de bulunmaktadır.
Ders kitabı yazarı, programda ön görülen ölçme ve değerlendirme ile ilgili amaçları,
ilkeleri ve örnekleri iyi incelemeli ve buna göre ders kitabına alıştırma ve test sorularını
yerleştirmelidir.
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6. BÖLÜM
DERS KİTAPLARININ DİL ÖZELLİKLERİ

İletişim teorilerine göre iletişimde bir verici bir de alıcı bulunmakta, verici ile alıcı
aynı kodları kullanarak iletişim kurmaktadır. Anlamları ortak hale getirmek için aynı
kodları kullanmak, aynı anlamları içeren kelime ve cümle yapılarını kullanmak
gerekmektedir. Ancak bu şekilde etkili bir iletişim gerçekleşmektedir. Bu durum yazılı
iletişim ve ders kitapları için de geçerli olmaktadır. Ders kitabı metinleri öğrencinin bildiği
kelimeler ile cümle yapısına uygun olarak yazılmalıdır. Bu anlayış ders kitaplarında
kullanılacak kelime, cümle, paragraf ve metinlere özen göstermeyi gerektirmektedir.
Ders kitabının dil özelliklerine ilişkin alanda çeşitli araştırmalar vardır. Bunlar
kelime ve cümlelerin anlaşılması, paragraf ve metinlerin okunabilirliğine ilişkin bilimsel
çalışmalar ve incelemelerdir. Bu araştırmalar sonucu bir paragrafta en etkili cümle ile bir
cümlede en etkili kelimenin nasıl yazılacağına ilişkin ilkeler oluşturulmuştur. Ayrıca
metinleri basitten karmaşığa doğru sıralama sistemi geliştirilmiştir. Aşağıda ders
kitaplarında kullanılacak kelime, cümle, paragraf ve metinler hakkında bilgiler
verilmektedir.
1. KELİMELER VE ÖĞRETİMİ
Bu başlık altında kelimenin önemi, öğrencilerin bildikleri kelime sayısı ile niteliği,
kolay öğrenilen kelimeler, öğretilecek kelimelerin seçimi, sayısı ve öğretimi
verilmektedir.
1.1. Kelimenin Önemi
Ders kitaplarında öğrencilere sadece bilgi ve beceriler değil, dil bilgisi yapıları ile
yeni kelimeler de öğretilmektedir. Öğrencilerin zihinsel sözlüklerini geliştirme açısından
kelimeler özenle ve dikkatle seçilmektedir. Ders kitabındaki akıcı kelimelerin çoğunluğu
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öğrencilerin bildikleri kelimeler olmaktadır. Bu kelimelerden yararlanarak öğrencilere
yeni kelime ve kavramlar öğretilmelidir. Öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları yeni
kelimelerin çoğu, “öğrenciye öğretmek için kullanılan kelimeler” olmaktadır. Jean
Faucambert’in araştırma bulgularına göre öğrencilerin yarıdan fazlası (5-6 yaşına kadar
aileden sözlü olarak öğrenilen kelimeler dışında) yeni kelimelerin tamamına yakınını ilk
kez yazılı olarak ders kitaplarında tanımaktadır. Öğrenciler ders kitaplarında
karşılaştıkları yeni kelimeleri yavaş yavaş öğrenmekte, zihnine yerleştirmekte ve
kullanmaya başlamaktadır (Faucambert, 1976). Yeni kelimeleri kullanma önce sözlü
olmakta ardından yazılı kullanmaya geçilmektedir. Bu nedenle ders kitaplarındaki
kelimelerin seçimine gereken önem verilmelidir.
1.2. Bilinen Kelimeler
Öğrencilerin zihinsel sözlüklerinde yer alan temel kelimelerin sayısı, türü ve
durumu yaşa göre değişmektedir. Öğrencinin yetiştiği ailenin eğitim durumu ile sosyal
ortam da bu konuda etkili olmaktadır. Öğrenciler basit bir anlatım yapısı ile okula
gelmekte ve okuldaki eğitim dili ile zihinsel sözlüklerini hızla geliştirmektedir.
Öğrencilerin okulda öğrendikleri kelimeler yavaş yavaş ailede edinilen kelimelerin önüne
geçmektedir. Bu süreçte eğitim dili öğrencinin yaşamında etkin bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle ders kitabı yazarı çeşitli sosyo-kültürel çevrelerden gelen öğrencilerin zihinsel
sözlüklerine duyarlı olmalı ve metinleri buna göre hazırlamalıdır.
Bilinen Kelimelerin Sayısı: Öğrencinin zihinsel sözlüğündeki kelime sayısını
saptama çalışması oldukça güçtür. Örneğin Amerika’da yapılan araştırmalara göre;
1.sınıf öğrencisi için kelime sayısı 2500 ile 25.000 arasında değişen oranlarda
bulunmuştur. Bu durumun nedeni neyin kelime olarak kabul edileceği konusundaki
görüş ayrılıklarıdır. “Bir kelimeyi bilmek ne demektir? Türetilmiş kelimeler ne ölçüde
bağımsız bir kelime olarak kabul edilmelidir?” Bu tür sorular kelime sayısının
saptanmasında etkili olmaktadır. Bu tartışmalara rağmen kelime saptama konusunda
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (Seguin, 1989).
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Çocuklar okul öncesi eğitim çağına ulaştıklarında konuşma ve dinleme yoluyla
yaklaşık 8000 kelimeyi kullanabilmekte ve konuşma dilindeki temel dil bilgisine hâkim
olabilmektedir. Bu durum yaşa ve sosyal çevreye paralel olarak giderek artmaktadır.
Örneğin dokuz yaşındaki bazı öğrenciler konuşma ve dinleme yoluyla yaklaşık 10 000
civarındaki kelimeyi hem doğru seslendirmekte hem de anlamını bilmektedir. Ancak bu
kelimelerin tamamını yazıya aktarılması ise daha uzun süreleri kapsamaktadır.
Yazılı dile gelince, bir öğrencinin 3000 kelimeyi yazılı dilde tanıması 1.sınıftan
4.sınıfa kadar olan süreyi kapsamaktadır. Etkili okuma çalışmalarıyla bu kelime sayıları
daha da artırılmaktadır. İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflarda amaç, öğrencilere dinleme ve
konuşma dilinde tanıdıkları ve anlamını bildikleri kelimeleri yazılı dilde kazandırmaktır.
Sınıf seviyeleri yükseldikçe (4. ve 5. sınıflarda) öğrenciler kelime tanıma ve anlamına
ulaşmakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu seviyelerde sorun kelimeyi tanıma değil anlamını
doğru olarak bilmemektir. İlkokul 4.sınıftan itibaren konu alanlarının (fen ve sosyal
bilgiler) öğretimine başlandığı için ders kitaplarındaki kelimeler daha soyut, alana özgü,
ender kullanılan kavram ve terimler ile öğrencinin önceki yaşantılarında bilmediği
kelimeler olmaktadır. Bu nedenle ilkokul 1-3 sınıflarında kelime tanıma çalışmalarına,
daha sonraki sınıflarda ise kelime anlamlandırma çalışmalarına ağırlık verilmelidir (Akyol,
2001).
Bilinen Kelimelerin Niteliği: Öğrencilerin bildikleri kelimelerin niteliği hakkında
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalara dayalı olarak Beck, Mckeown, McCaslin
ve Burkes üç çeşit kelime bilgi seviyesinin olduğunu saptamışlardır. Bunlar “hiç
bilinmeyen”, “az bilinen” ve “kazanılan” kelimelerdir. Örneğin arşın bir ölçü birimidir.
Bunun bir ölçü birimi olduğu anlatılmasına rağmen öğrenci tam anlamıyla nasıl bir ölçü
olduğunu anlayamamaktadır. Bu kelime öğrenci için hiç bilinmeyen bir kelimedir. Arşın
yerine “metre” kullanıldığında öğrenci ne olduğu hakkında daha fazla bilgiye sahip
bulunmakta ve onu görünce tanımaktadır. Yine “metre” yerine “cetvel” kelimesi
kullanıldığında öğrencinin bunu iyi bildiğini ve kullandığı görülmektedir. Yani burada
“cetvel” kelimesi öğrencinin iyi bildiği ve kazandığı bir kelime olmaktadır (Akyol, 1997).
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Bu örneklerden hareketle yazılacak ders kitaplarında öğrencilerin düzeyine uygun
ve kazanılmış kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
1.3. Kolay Öğrenilen Kelimeler
İndiana Üniversitesi Dil ve Okuma Uzmanlarından Edward M. Wolpert (1971)
tarafından “Okuma ve Öğrenme İlişkisi “başlıklı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma 11
yaşlarında, 20 kız ve 22 erkek öğrenci olmak üzere 42 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada öğrenilme kolaylığını ölçmek için seçilen kelimelerin özellikleri şöyledir:
Uzunluk olarak: Üç harfli kelimeler ile beş harfli kelimeler seçilmiştir. Örneğin, Sit
(otur), Shame (utanma) gibi.
Biçim olarak: Ek almamış basit kelimeler seçilmiştir. Örneğin plat (tabak), nez
(burun), ham (sucuk) gibi.
Dikkat çekme olarak: Biçim yönüyle daha çok görsel dikkati çeken kelimeler
seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şöyledir:
 Üç harfli kelimeler beş harfli kelimelere göre daha iyi öğrenilmektedir.
 Bir bakışta dikkati çekme düzeyi yüksek olan kelimeler dikkat çekme düzeyi zayıf
olanlara göre daha iyi öğrenilmektedir.
 Dikkat çekme düzeyi yüksek olan kelimeler kısa kelimelere göre daha kolay
öğrenilmektedir (Oleron, 1976; Wolpert,1971).
Araştırma sonuçları, ders kitapları hazırlanırken kullanılan kelimelerin
öğrencilerin ilgisini çeken ve kolay öğrenilen kelimeler olması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
1.4. Öğretilecek Kelimelerin Seçimi
Öğrencilerin temel kelime dağarcıklarında bulunan kelimelerin tamamı aynı güçte
ve aynı etkide bulunmamaktadır. Bazı kelimeler kolay okunan, daha iyi anlaşılan ve

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

96

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
öğrencinin ilgisini kolay çeken kelimelerdir. Bu nedenle ders kitaplarında bu tür
kelimelerin kullanılması tercih edilmektedir. Ancak ders kitapları tamamen bu
kelimelerle de yazılmamalı, program gereği öğrencilere yeni kelimeler de öğretilmelidir.
Öğrencilere öğretilecek yeni kelimeler ile bilinen kelimeler arasındaki sınırı
çizmek çok kolay değildir. Öğretilecek yeni kelimeler iki grupta toplanmaktadır. Bunlar
özel ve genel kelimelerdir.
1) Özel Kelimeler: Bunlar ders kitaplarında zorunlu içerik çerçevesinde yazılan her
alana ait özel kelimelerdir. Örneğin matematik ve fen bilgisine ait terimler, tarih ve
coğrafyaya özgü özel isimler, yabancı dile ait kelimeler gibi.
2) Genel Kelimeler: Bunlar genel kelime hazinesi için gerekli kelimelerdir. Bu
kelimeler “konu kelimeleri ve işlevsel kelimeler” olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

 Konu kelimeleri isimler, fiiller vb. gibi daha kolay somutlaştırılan ve kendi
başlarına anlamları olan kelimelerdir.

 İşlevsel kelimeler ise kendi başlarına bir anlamı olmayan ancak dil bilgisi
yapılanmasında gerekli olan kelimelerdir. Bu kelimeler cümle ve paragraf içinde anlamı
düzenleyici ve tamamlayıcıdırlar. Bu nedenle tek başına değil diğer kelimelerle birlikte
kavratılmaktadır (Akyol, 2001).
Ders kitaplarında bu kelimelerin dengesi iyi kurulmalıdır. Örneğin matematik
öğretimi söz konusu ise seçilecek kelimeler bu alana uygun ve öğrencilerin
anlayabilecekleri kelimeler olmalıdır. Sosyal bilgiler öğretimi olduğunda ise yine seçilen
kelimeler alanla ilgili olmalıdır.
Diğer taraftan bir grup İngiliz araştırmacı ise ders kitaplarında öncelikli olarak
kullanılacak kelimeleri şöyle belirlemişlerdir:
a) Kişisel kelimeler: Öğrencilerin kendi aralarında sürekli kullandıkları kelimelerdir.
Örneğin anne, baba, arkadaş, oyun gibi.
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b) Canlı kelimeler: Eylem içeren kelimelerdir. Bunlar daha çok fiillerdir. Örneğin
okuma, tanıma, koşma, yazma gibi.
c) Somut ve kesin kelimeler: Günlük yaşam gerçeklerine uygun somut ve kesin
kelimelerdir. Örneğin kitap, oyuncak, ayakkabı gibi (Richaudeau, 1979).
İngiliz araştırmacılar yukarıdaki gruplamada yer alan kelimelerden en akıcı olanları
ve en çok kullanılanları seçmeyi önermektedirler. Bu seçim matematik, fen, sosyal
bilgiler, kitapları yazarken de gerçekleştirilmelidir.
Bu konuda bir başka çalışma Harris ve Sipay (1990) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Harris ve Sipay ders kitaplarında öğrencilere öğretilecek kelimeleri şu şekilde
sıralamışlardır:
1. Öğrencilerin en çok kullandıkları kelimeler,
2. Anlamları birden fazla olan kelimeler,
3. Kavramlar ve
4. Soyut kelimeler ( aktaran Akyol, 1997).
Bu gruplamaya ilişkin kelimeler hem basit hem de doğrudan anlam içermeleri
nedeniyle öğrenciler tarafından daha kolay anımsanmaktadır. Bu tür kelimeler daha
kolay okunmakta, daha etkileyici olmakta ve daha kolay belleğe yerleştirilmektedir
1.5. Öğretilecek Kelime Sayısı
Ders kitaplarında öğretilecek kelimelerin seçimi kadar sayısı da önemlidir.
Öğretilecek yeni kelimenin çok olması öğrenciye zihinsel yük getirmekte, az olması da
zihinsel sözlüğün gelişmesine engel olmaktadır. Bu nedenle öğrencilere öğretilecek
kelime sayısı için uygun ölçütleri belirlemek amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu
konuda yaygın olarak kullanılan Mc Cullougt ve Staiger (1976) tarafından geliştirilen
ölçütlerdir. Bu ölçütlere göre ders kitaplarında öğretilecek yeni kelime sayısı ile bir
sayfada öğretilecek kelime sayısı aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir (Güneş, 1997).
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Tablo 1. Öğretilecek yeni kelime sayısı
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
5. sınıf

Kitapta öğretilecek yeni
kelime sayısı
118
255
393
508
702

Sayfada öğretilecek yeni
kelime sayısı
2,5
3,1
3,7
4,4
5,1

Bu rakamlar ortalama değerleri göstermektedir. Kuşkusuz bir ders kitabının konu
alanı gereği yukarıda verilen kelimelerin sayısı artmakta ya da azalmaktadır.
1.6. Yeni Kelimelerin Öğretimi
Ders kitabının yazarı zor olan kelimeleri kolayca öğretebilmek için en uygun
yöntemi belirlemelidir. Kelimelerin öğretiminde basitten ve zora doğru bir sıra izlemeli,
her yeni sözcüğü çerçeve içine almalı ve okunabilirlik ölçütlerine uygun olanlarına
öncelik vermelidir. Burada önemli olan öğrencinin mevcut kelime dağarcığını
pekiştirmek değil, kelime dağarcığına yeni kelimeler eklemektir. Yazar yeni kelimeleri
öğretirken öğrencilerin sınıf düzeyi, dil bilgisi ve psikolojik durumlarını da dikkate
almalıdır.
1) Yeni Kelimelerin Öğretimi: Yeni kelimeleri öğretmek için çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şöyledir:

 Birinci yöntem yaygın ve bilinen bir yöntemdir. Bu yönteme göre öğrencilere
öğretilecek yeni kelimeler ders kitabının her ünitesine giderek artan bir sayıda
yerleştirilmektedir.

 İkinci yöntem öğretilecek her yeni kelimeyi iyi belirlemek ve bu kelimeleri
öğrenciye anlamını düşündürecek şekilde cümle içinde vermektir. Bu uygulamada
öğrencinin öğrenme yeteneğine dikkat edilmelidir. Özellikle yeni kelimeleri öğrencinin
iyi kavraması için önce çok kullanılan temel anlamı verilmeli, ardından yan anlamları
açıklanmalıdır. Bu açıklama ya metin içinde belirtilmeli ya da sayfanın alt veya üstüne
not düşülerek gerçekleştirilmelidir.
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 Üçüncü yöntem, her yeni kelimeyi aynı derste veya bir sonraki derslerde
tekrarlama yöntemidir. Bu yöntem uygulamada daha çok kullanılmaktadır. Yeni
kelimeler metin içinde, metin sonrası açıklamalarda, testlerde ya da çeşitli anlatımlarda
kullanılarak tekrar edilmekte ve bu yöntemle öğretilmektedir (Seguin,1989).
Yeni kelimelerin öğretimi sadece bu yöntemlerle sınırlı değildir. Bunların dışında
farklı yöntemler de kullanılmaktadır. Örneğin Fransa’da ders kitabı yazarları, yeni bir
kelimeyi öğretirken, kelimeyi önce cümle içinde kullanmakta, ardından testler vermekte
ve daha sonra da kelimeye ilişkin sorular sormaktadırlar. Yazarlar, öğrencilerin ders
kitaplarında karşılaştıkları yeni kelimeleri anlamları ile birlikte iyice kavramaları için bu
aşamalı sırayı izlemektedirler.
Bazı uygulamalarda ise yeni kelimeler ders kitaplarında bir liste halinde
sunulmaktadır. Sunulan yeni kelimelerin tanımı yapılmakta hatta hatırlamayı
kolaylaştırmak amacıyla altı çizilmekte ve kelimeye dikkat çekilmektedir.
Ancak bu yöntemin öğrenme açısından etkili olmadığı görülmektedir. Yeni
kelimelerin öğretiminde kelimelerin cümle içinde verilmesi daha etkili olmaktadır.
Cümlelerin kendi aralarında anlam bağının olması, bir mantık ya da düşünce zinciri
içermesi, genel açıklamalar ve yeni anlamlara dikkat çekmesi, yeni kelimeleri öğretme
sürecini kolaylaştırmaktadır.
2) Yeni Kelimelerin Tekrar Sayısı: Öğrencilerin yeni kelimeleri öğrenebilmesi ve
kullanabilmesi açısından bu kelimelerin ders kitaplarında tekrar edilme sayısı da önemli
olmaktadır. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmış ve bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bu
konuda yaygın olarak kullanılan Mc Cullougt ve Staiger (1976) tarafından geliştirilen
ölçütlerdir. Mc Cullougt ve Staiger’in araştırmalarına göre ders kitabında öğretilecek her
yeni kelimenin tekrar sayısı ilkokul sınıfları için en az 5 kez olmalıdır (Güneş, 1997).
Ders kitaplarında öğrencilere yeni kelimeler, yukarıda verilen yöntemler
çerçevesinde veya gerektiğinde başka yöntemlere de başvurularak öğretilmelidir.
Burada amaç öğrencilere yeni kelimeleri etkili ve kolay yöntemlerle öğretmek olmalıdır.
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2. CÜMLELER VE ÖĞRETİMİ
Ders kitaplarında kelimeler kadar cümleler de büyük önem taşımaktadır. Bu
nedenle ders kitaplarındaki cümlelere de önem verilmelidir. Aşağıda cümlenin önemi,
uzunluğu, yapısı, temel kelimelerin yerleştirilmesi, cümlelerin öğretimi ve bu konudaki
araştırmalar ele alınmaktadır.
2.1. Cümlenin Önemi
Gerçek dil birimini oluşturan ne kelime ne de hecedir. Sadece cümledir. Cümle,
düşünme birimleri olan tam fikirleri ifade etmektedir. Cümle, konuşma ve okumanın da
doğal dil birimidir. Bu nedenle ders kitaplarına yerleştirilecek cümlelerin kısa, net ve
basit olmasına, tam ve tek anlam ifade etmesine dikkat edilmelidir. Ders kitaplarında
kullanılacak cümlelerin kurallı olmasına, özne-tümleç-yüklem sırasını izlemesine dikkat
edilmelidir. Devrik ve soru cümlelerine daha az yer verilmelidir.
Araştırmalara

göre zihin

bilgileri saklama işleminde

sadece

cümleleri

kullanmaktadır. Bu konuda Pierre Dela Ramee’nin (1990) araştırmaları ilginçtir. Pierre
Dela Ramee, yaptığı araştırmalarda, “bilginin kelimeler halinde bile alınması durumunda,
kelimelerin bellekte birleştirildiğini, cümle biçimine getirildiğini ve bu şekilde
depolandığını” açıklamaktadır. Yani zihin bilgileri saklama işleminde cümleleri
kullanmaktadır (Gauquelin, 1993). Cümleler bellekte gelişigüzel değil, işlevlerine, tekrar
edilme durumuna, ilgi düzeylerine ve anlamlarına göre sınıflanarak depolanmaktadır. Bu
araştırmaya göre cümle, belleğin kaydetme, saklama ve hatırlama süreçlerine en uygun
dil birimi olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında öğrenmeyi kolaylaştırmak ve zihni
geliştirmek için cümle ile metinlere özen gösterilmelidir.
2.2. Cümlelerin Uzunluğu
Ders kitaplarında kullanılan cümlelerin kısa ve basit olması okunabilirliği
artırmaktadır. Cümlelerin kısa, net ve basit olması, tam ve tek anlam ifade etmesi,
belleğe kolay yerleştirilmesini getirmektedir. Dünyadaki ünlü söylevleri inceleyen
Richaudeau, De Gaulle ve Nopeleon Bonapart gibi ünlü söylevcilerin cümlelerinin
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ortalama kelime uzunluğunun 15 olduğunu, yani bir cümlede ortalama on beş kelimenin
kullanıldığını bulmuştur.
Rudolph Flesch (1970) ise yaptığı araşatırmalarda çocuklar için resimli romanlarda
ortalama 8 kelimelik cümlelerin, ders kitapları için ise en fazla 11 kelimelik cümlelerin
kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varmıştır.
Georges Henry'nin araştırmalarına göre, ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri için
hazırlanacak kitaplarda cümle uzunluğunun sekiz kelimeyi geçmemesi gerektiği ortaya
çıkmıştır. Daha üst sınıflar için kelime sayısı artmaktadır (Henry, 1975). Buradan
hareketle ders kitaplarında kullanılan cümlelerin ortalama uzunluğu ilkokul öğrencileri
için 8 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.
2.3. Cümlelerin Yapısı
Kısa ve basit yapılı cümleler uzun ve karmaşık yapılı cümlelere göre daha iyi
öğrenilmektedir. Öğrencinin düzeyi ve yaşı küçükse cümlenin daha basit ve kısa olması
gerekmektedir. Öğrenme açısından cümlelerin kısa ve basit olması yanında yapısı da
önemli bulunmaktadır. Araştırmalar ders kitaplarında kullanılan cümle yapılarının
öğrenmeyi etkilediğini ortaya koymuştur. Örneğin anlamı tam olarak veren basit yapılı
cümleler, anlamı genellikle bir sonraki cümlede bulunan sıralı ve bağlı cümlelere göre
daha etkili olmaktadır. Hatta bu cümleler daha iyi hatırlanmaktadır. Buradan hareketle
ilkokul ders kitaplarındaki cümle yapılarına dikkat edilmeli ve olabildiğince basit yapılı
cümlelere ağırlık verilmelidir.
2.4. Cümleye Temel Kelimelerin Yerleştirilmesi
Ders kitaplarındaki cümlelere temel kelimelerin iyi yerleştirilmesi öğrenme ve
anlama açısından büyük önem taşımaktadır. Eğer temel kelimeler uzun cümlelere
yerleştirilecekse bu konuya ayrı bir özen gösterilmelidir. Örneğin iyi yazılmış bir cümleyi
ele alalım. Bu cümle oldukça anlaşılır, açık ve akıcı kelimelerden oluşmuş olsun.
Cümledeki kelimelerin görsel çekiciliği yüksek bulunsun. Araştırmalara göre belleğimiz
böyle bir cümleyi oluşturan kelimelerin tamamını öğrenmede yetersiz kalmaktadır.
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Belleğimiz bu kelimelerin bir kısmını unutmakta hatta kaybetmektedir. Bu nedenle
cümleye temel kelimelerin yerleştirilmesine ve kelimeler arasındaki ilişkilerin iyi
kurulmasına dikkat edilmelidir. Bu konularda yapılan araştırma sonuçları, cümlenin
başındaki kelimelerin cümlenin sonundaki kelimelere göre daha iyi öğrenildiğini ortaya
çıkarmıştır (Seguin, 1989).
Araştırmalar somut akıcı, tam anlam ifade eden, kurallı ancak uzun cümlelerde;
belleğimizin genellikle ilk kelimeleri daha iyi öğrendiğini, cümle sonlarındaki kelimeleri
ise hatırlayamadığı bulunmuştur. Bu sonuçlara Richaudeau da vurgu yapmaktadır.
Richaudeau bir grup öğrenciye 100 kelimeden oluşan uzun cümleli bir metin okutmuş ve
hatırlanan kelimeleri incelemiştir. Elde edilen sonuçlar ilginçtir. Öğrencilerin
hatırladıkları kelimelerin %63'ü okunan cümlelerin ilk yarısına ait kelimelerdir.
Cümlelerin ikinci yarısına ait hatırlanan kelime oranı ise %37’dir. Öğrenciler cümlelerin
ilk yarısında daha fazla kelime hatırlamaktadır. Bu araştırma, kısa cümleler üzerinde değil
ortalama 12 sözcüğü geçen cümleler üzerinde yapılmıştır. Böyle bir çerçevede ders kitabı
yazarı kullandığı uzun cümlelerde özellikle ilk kelimelere dikkat etmeli ve temel
kelimeleri cümlelerin ilk yarısına yerleştirmelidir.
2.5. Cümlelerin Öğretimi
Cümlelerin öğretimi konusunda da çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi
de David P. Pearson (1978) tarafından gerçekleştirilmiştir. Pearson ilkokul üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmalarda, öğrencilerin birbirine bağlı iki
uzun cümle yerine kısa iki cümleyi daha iyi anladıklarını bulmuştur. Buradan hareketle
Pearson ders kitaplarında cümlelerin etkili ve verimli öğretilmesi amacıyla aşağıdaki
ilkeleri sıralamaktadır.
1.Kullanılan cümle uzunluğunun öğrencinin yaşına ve düzeyine uygun olmalı,
2.Kısa cümlelerin uzun cümlelerden daha iyi öğrenildiği unutulmamalı,
3.Cümlelerin ana ve yan cümlecik gibi bağlantılarının olmaması gerektiği,
4. Somut, basit ve tek anlam ifade eden cümlelerin daha etkili olduğu,
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5.Özne-tümleç-yüklem sırasını izleyen kurallı cümlelerin uygun olduğu,
6.Cümlelerde dil bilgisi kuralları ile anlama da dikkat edilmesi gerektiğini,
vurgulamaktadır ( Richaudeau, 1979).
Özetle, ders kitaplarında öğretilecek cümlelerinin uzun, kuralsız ve karmaşık
olması

öğrenmeyi

engellemekte,

öğrencilerin

sorulara

cevap

vermelerini

güçleştirmekte, ilişki kurmalarını zorlaştırmakta, anlamayı zorlaştırmakta ve dikkati
dağıtmaktadır. Bunu önlemek için kısa ve basit, somut ve tek anlam ifade eden özne –
tümleç- yüklem sırasını izleyen kurallı cümleler kullanılmalıdır.
2.6. Öğrenme ve Belleğe Kayıt Araştırmaları
Tekrar yoluyla öğrenme ve belleğe kayıt sürecine ilişkin çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalarda bir hece, kelime ve cümleyi öğrenmek için ne kadar tekrar
yapılması gerektiği belirlenmiştir. Bu konuda ilk araştırma, 1885 yılında Alman
araştırmacı Hermann Ebbinghaus, tarafından gerçekleştirilmiştir. Ebbinghaus, hece
üzerinde çalışmış ve anlamsız heceleri öğrenmek için gerekli tekrar sayısını araştırmıştır.
Araştırma sonucunda, hece listesine her yeni hece eklendiğinde öğrenme süresi ile tekrar
sayısının arttığını görmüştür. Ayrıca anlamsız hece öğrenmenin hem çok zaman aldığını
hem de unutulmasının çok kolay olduğunu bulmuştur (Gauquelin, 1993).
Benzer görüşler Duric tarafından da desteklenmiştir. Duric’e göre öğrenmede
tekrar sayısı, hece, kelime ve cümleye göre değişmektedir. Bu konudaki araştırmalara
göre, anlamsız 15 hecenin öğrenilmesi için 20.4 kez tekrar gerekmektedir. Anlamlı, ancak
aralarında mantık bağı bulunmayan 15 kelimenin öğrenilmesi için 8.1 kez tekrar
gerekmektedir. Oysa cümle halinde verilen ve aralarında anlam bağı olan 15 kelimenin
öğrenilmesi için 3.5 kez tekrar yeterli olmaktadır (Duric, 1991). Bu sonuçlar ders
kitaplarındaki bilgilerin öğretiminde cümlenin ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya
koymaktadırlar.
Yine çeşitli araştırmalarla belleğin çizgi, harf, hece, kelime, cümlecik ve cümle gibi
birimleri kayıt süreci karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu araştırmalarda belleğin en
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kolay ve en kısa sürede cümleyi kaydettiği bulunmuştur. Bunu sırasıyla, cümlecik, kelime,
hece, harf ve çizgi izlemektedir. Yani bellek en zor çizgiyi kaydetmektedir. Diğer taraftan
öğrenilenlerin ne kadar süre içinde unutulduğu da araştırılmıştır. Bunlardan
Ebbinghaus’un bulguları oldukça ilginçtir. Ebbinghaus (1885), harf, hece, kelime ve
cümlelerin öğrenildikten sonra ne kadar süre içinde unutulduğunu araştırmıştır. Elde
ettiği bulgulara göre, harfler bir saat sonra, heceler bir gün içinde, kelimeler ise bir hafta
sonra unutulmaktadır. Buna karşın cümleler daha kalıcı olmakta, kişinin zihinde aylar
veya yıllar boyu saklanmaktadır (Gauquelin, 1993). Buradan hareketle ders
kitaplarındaki cümlelere dikkat edilmeli ve her bir cümle özenle seçilmelidir.
3. PARAGRAF ÖĞRETİMİ
Bu başlık altında ders kitaplarına alınacak paragraf ve bunların öğretimi ele
alınmaktadır.
3.1. Paragraf Nedir?
Paragraf bir düşünceyi anlatan cümleler topluluğudur. Bir konunun belirli bir
parçasını ya da tek bir konuyu anlatan cümle grubudur. İyi planlanmış bir yazıda her
düşünce bir paragrafta işlenir. Paragraf metnin bir parçasıdır. Paragraf yapma, metnin
kolay okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Aşağıda paragrafın yapısı, yan düşünce
ve bağlayıcı ögeler hakkında bilgi verilmektedir.
3.1.1. Paragrafın Yapısı: Paragraf yapı yönüyle “giriş, gelişme ve sonuç” cümleleri
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 Giriş cümlesinde genellikle paragrafın amacı belirtilerek gelişme bölümünün
temeli atılmaktadır. Giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesini özetlemekte
ve konuyu açıklamaktadır. Bu nedenle “giriş” cümleleri kısa ve ilgi çekici olmalıdır.

 Gelişme cümleleri düşüncelerin, duyguların ve görüşlerin mantıklı bir düzene
göre planlandığı, açılarak geliştirildiği gövde bölümüdür. Paragrafın açılarak
geliştirilebilmesi

için

örneklerden,

açıklamalardan,

zıtlık

ve

benzerliklerden

yararlanılmaktadır.
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 Sonuç cümlesi paragrafın son cümlesidir. En belirgin düşünce ile en önemli görüş
bu cümlede bulunmalıdır. Bu cümle kısa ve etkileyici olmalı, paragrafın ana düşüncesini
hatırlatmalı ve paragrafı özetlemelidir (Kantemir, 1981).
3.1.2.Paragrafta Cümle Düzeni: Paragraf, bir düşünce birimi veya bir düşünceyi
anlatan cümleler topluluğu oluşmaktadır. Bu nedenle paragraftaki cümlelerin birbirine
iyice bağlanması ve bir anlam birliği taşıması gerekmektedir. Bu bağlanma “dil ve
düşünüş” yönünden olmalıdır. Paragrafta cümleden cümleye doğal bir akışla geçilmeli,
duraklama ve boşluk olmamalıdır. Paragrafın düzeni öğrencinin okuması ve kavramasını
kolaylaştırmalıdır.
3.1.3. Bağlayıcı Öğeler: Paragrafta birlik ve bütünlüğü sağlamak, giriş, gelişme ve
sonuç bölümlerindeki cümleleri dil ve düşünce yönüyle bağlamak amacıyla bağlayıcı
öğeler yani köprü kelimeler kullanılmaktadır. Bunlar cümle başı edatları, zamirler,
kelimeler ve çeşitli kelime gruplarıdır.
3.2. Paragrafta Düşünce
Paragrafta düşüncenin nerede ve nasıl verilmesi gerektiği de önemli olmaktadır.
Bu konuda bazı uygulamalar aşağıda verilmektedir.
3.2.1. Paragrafta Ana Düşünce: Paragrafta ana düşünce geliştirilen düşüncelerin
özünü taşımaktadır. Ana düşünce cümlesinden sonraki her cümle kendinden öncekinin
genişlemiş bir biçimi olmaktadır. Paragrafta birlik sağlanmalıdır. Birlik, paragraftaki her
cümlenin ana düşünce cümlesine bağlanmasıyla sağlanmaktadır. Bu bağlanmış yapıdaki
her cümle hem birbirine hem de ana düşünce cümlesine sıkı sıkıya bağlanmış olmaktadır.
Paragrafta “ana düşünce cümlesi” genellikle başta yer almaktadır. Bazen ortada veya
sonda da yer alabilir. Ender olarak ise parafın bütününe sindirebilir.
3.2.2. Paragrafta Yardımcı Düşünceler: Paragrafta ana düşüncenin açıklaması
yapılırken başka düşüncelerden de yararlanılmaktadır. Bu düşünceler ana düşünceyi
somutlaştırmak,

çerçevesini

çizmek

ve

konuyu

netleştirmek
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yerleştirilmektedir. Ana düşüncenin çevresinde yer alan bu düşüncelere “yardımcı
düşünceler” denilmektedir.
3.3. Paragraf Türleri
Ders kitabındaki metnin bütünü düşünüldüğünde paragraflar giriş, gelişme ve
sonuç paragrafları olarak gruplandırılmaktadır Bunlar bulundukları yere ve işlevlerine
göre farklılıklar göstermektedirler.

 Giriş paragrafları, konuyu anlatan düşünceleri taşırlar ve yazının ana
düşüncesinin ilk belirtilerini verirler.

 Gelişme paragrafları, bunlar bağlayıcı paragraflardır. Konunun ayrıntılı olarak ele
alındığı, örneklerle açıklandığı ve tartışıldığı paragraflardır.

 Sonuç paragrafı ise giriş ve gelişmelerdeki düşüncelerin kısaca özetlendiği ve ana
düşüncenin anımsatıldığı yazının son paragrafıdır (Kantemir, 1981).
Yukarıdaki bilgilerden hareketle ders kitaplarının paragraflarına gereken özen
gösterilmelidir.
4. METİNLER VE ÖĞRETİMİ
Aşağıda metnin önemi, uzunluğu ve öğretimi konuları incelenmekte ve bu
konularda çeşitli araştırmalara yer verilmektedir.
4.1. Metnin Önemi
Bir ders kitabına konulacak metnin seçimi iyi yapılmalıdır. Eğitici bir metin
öğrencinin zihninde sadece etki bırakmak için yer almamalı, öğrenmeyi ve anlamayı da
kolaylaştırıcı olmalıdır. Metnin mesajları öğrencinin kavrayabileceği şekilde olmalıdır. Bu
nedenle okuma ve öğrenme arasındaki temel ilişkilere dikkat edilmelidir. Özellikle
öğrenme bu sürecin en önemlisi ve en sonuncusudur.
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Belleğimiz bazı basit bilgileri güç alırken bazı zor bilgileri ise kolayca almaktadır. Bu
konuya ilişkin bir araştırmada ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada elli kişiden
oluşan bir grup deneğe üç tip metin aynı sayılarda okunarak dinletilmiştir. Birinci tip
metin aralarında anlamlı bağ olmayan kelimelerin sıralanması şeklindedir. İkinci tip
metin aralarında anlamlı bağ olmayan cümleler şeklindedir. Üçüncü tip metin ise
aralarında anlam bağı olan cümlelerden oluşmaktadır. Bu üç metin deneklere eşit
sayılarda okunarak dinletilmiş ve hemen ardından ne hatırladıkları sorulmuştur. Elde
edilen bulgulara göre denekler birinci tip metinden ortalama 6 kelime, ikinci tip
metinden ortalama 5 cümle, üçüncü tip metinden ise 15 cümle hatırlamışlardır. Bu
sonuçlar bilgi öğretimi ve hatırlamada metnin önemi açıkça ortaya koymaktadır (Güneş,
2002).
4.2. Metin Uzunluğu
Öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesinde metin uzunluğu da önemli bir
etken olmaktadır. Metnin gereğinden fazla uzun olması öğrenciye sıkıcı gelmekte ve
okumadan uzaklaştırmaktadır. Ayrıca öğrencinin oluşturacağı anlam zincirini de
kaybettirmektedir. Bu nedenle, her düzeye yönelik olarak verilecek metinlerin uzunluğu,
araştırmalarla belirlenmiş ve objektif ölçütler geliştirilmiştir. Örneğin Mc Cullough’a göre
sınıf düzeylerine göre metin uzunluğu aşağıdaki Tablo 2’ de verilmektedir (Mc Cullough,
1976; Güneş, 1997).
Tablo 2. Metin uzunluğu
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Daha üst sınıflar

Metin uzunluğu (kelime sayısı)
125-400
375-500
450-600
800-1000
1000 +

Metinlerdeki cümlelerin uzunluğu da öğrencilerin metni anlaması açısından
önemli olmaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırma oldukça ilginç sonuçlar ortaya
koymaktadır. J.J.Tuinman (1974) yönetiminde bir grup araştırmacı 12 yaşındaki 160
öğrenciye bir metni üç farklı biçimde okutarak öğrencilerin anlama düzeylerini
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ölçmüşlerdir. İlk okumada metin orijinal olarak verilmiştir. Yani metin öğrencilere
ortalama 10 kelimelik cümleler halinde okutulmuştur. İkinci okumada aynı metnin
cümleleri %30 oranında kısaltılarak, üçüncü okumada ise metnin cümleleri %50 oranında
kısaltılarak okutulmuştur. Sonuçlar oldukça ilginçtir. İlk okumada öğrencilerin anlama
düzeyi %22-25 iken diğer okumalarda %77-87'ye yükselmiştir (Richaudeau, 1979). Bu
sonuçlar öğrencilerin kısa cümleli ve özlü metinleri daha iyi anladıklarını ortaya
koymaktadır. Buradan hareketle ders kitaplarındaki metinlerin kısa cümleli özlü metinler
olmasına özen gösterilmelidir.
4.3. Metinlerin Türü
Ders kitaplarında çeşitli metinler kullanılmaktadır. Ders kitaplarında kullanılan
metinler öğretici ve yaşatıcı nitelikli metinler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.
 Öğretici nitelikli metinlerin başında bilim dalı ile ilgili anlatımları içeren düz yazılar
gelmektedir. Bunları makale, eleştiri, deneme, gezi yazıları, röportajlar, günlükler, anılar,
fıkralar, mektuplar, biyografi ve otobiyografi gibi türler izlemektedir.
 Yaşatıcı nitelikli metinler ise bilgi dağarcığımızdan çok yaşantımızı zenginleştiren
yazılar olmaktadır. Bu tür yazılar bizleri bulunduğumuz ortamdan başka bir ortama
götürmekte ve düş dünyamızı geliştirip zenginleştirmektedir. Bu tür yazılar genel olarak
öyküler, romanlar ve masallar gibi türler olmaktadır.
Yukarıda sıralanan metinler ders kitabının türüne göre; bazılarında temel metin,
bazılarında ek metin, tamamlayıcı metin ve tamamlayıcı okuma parçaları şeklinde yer
almaktadır.
4.4. Metin Öğretimi
Ders kitaplarında yer alan metinlerin öğretiminde metnin içeriği kadar yapısı da
önem taşımaktadır. Öğrencilerin en kolay öğrendikleri metinler genellikle yapısal açıdan
iyi düzenlenmiş metinler olmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi ders kitaplarında daha
çok öğretici metinler kullanılmaktadır. Öğretici metinler yapısal açıdan yüksek düzeyli
metinler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür metinlerde ana düşünce en önemli unsur
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olmaktadır. Daha sonra ise yardımcı düşünceler gelmektedir. Son olarak metnin akışı
içinde küçük ve özel ayrıntılar yer almaktadır.
Öğretici nitelikli metinlerin öğrencilere öğretimi ve kavratılması yaşatıcı nitelikli
metinlere göre oldukça güç olmaktadır. Bunun nedeni, öğretici nitelikli metinlerde
öğrencinin doğrudan öğretimin içinde bulunmasıdır. Öğretmen bu tür metinlerde önce
ana düşünceyi saptamalıdır. Daha sonra önemli kavram ve kelimelerden yardımcı
düşünceleri belirlemeli ve bunların ana düşünce ile bağlantısını kurmalıdır. Bu
metinlerde metnin ana düşüncesi yardımcı düşüncelerin bir sentezi durumundadır. Bu
metinlerin yapısının kavranabilmesi için bağlayıcı (köprü) kelimeler öncelikli olarak
saptanmalı ve bunlar çeşitli tekniklerle görselleştirilmelidir.
Öğretici metinler konuda Ohlasen, Roller ve Henk tarafından 1988 yılında yapılan
araştırma bulguları şöyledir:
1. Öğretici metinlerin yapısal özellikleri, ele alınan konudan bağımsız olarak
öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Bir başka anlatımla konu ne kadar zor olursa olsun açık
ve iyi düzenlenmiş öğretici metin öğrencinin anlamasını kolaylaştırmaktadır.
2. Öğretici metinlerde ana düşünce, yardımcı düşünce ile ayrıntılar sıralamasını
bilen ve bu yapıyı öğrenme sürecinde göz önünde bulunduran öğrenciler, metinleri daha
iyi anlamakta ve daha iyi hatırlamaktadır.
3. Öğretici metinlerdeki yapısal bilgiye sahip öğrenciler metinlerin fiziksel yapısı
kadar düşünsel yapı ve ilişkilerini de iyi kavramaktadır (Akyol, 1999).
Yukarıdaki bilgilerden hareketle, ders kitaplarındaki paragraf ile metinlerin yapısal
özelliklerine dikkat edilmeli ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesine özen
gösterilmelidir.
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7. BÖLÜM
ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Ders

kitabının

anlatım

özelliklerine

ilişkin

alanda

çeşitli

araştırmalar

bulunmaktadır. Bu bölümde anlatımın önemi, temel özellikleri, anlatımda düşünceyi
geliştirme yolları, anlatım biçimleri, anlatımda anlaşılmazlık ve önleme yolları ele
alınmaktadır.
1. ANLATIM NEDİR?
Anlatım, ders kitaplarında yazarın bilgileri, konuları, olayları ve düşünceleri belirli
kurallara göre birleştirerek bir bütün olarak aktarması işlemidir. Bu aktarma işleminde
yazarın kelimeleri ve cümleleri seçme yetisi, yazım ve noktalama işaretlerini kullanma
becerisi de oldukça önemli olmaktadır. Bunun yanında ders kitaplarında metin
oluşturma, paragraflar, alt bölümler ve bölümler de önemli bir konudur.
Bunun yanında cümleler arasında bir zincirlemenin olması öğrenme açısından da
bir zorunluluktur. Bu durum anlamayı, belleğe kayıt yapmayı, bir mesajın öğrenilmesini
kolaylaştırmaktadır. Bu zincirin daha da geliştirilmesi mesajı veren cümleler ile ögeler
arasında ipuçlarının olmasına bağlı bulunmaktadır. Yani ipuçlarıyla birbirine bağlanan
cümleler öğrenme sürecini daha da kolaylaştırmaktadır. Bu öğeler kelimelerdir. Bu
kelimeler kısa cümlelerde iyi öğrenilmektedir. Bu nedenle ders kitabı yazarları uzun ve
arka arkaya sıralanmış kuru cümlelerden sakınmalıdır. Bu sıralama kelime listesi gibi ya
da tarihi olayları sıralama gibi olmamalıdır. Cümleleri birleştiren zincirler iyi kurulmalı ve
akılda tutmayı ve zihinde canlandırmayı kolaylaştırıcı olmalıdır.
Ders kitaplarındaki metinler bu yazılı bütünlüğe uymak zorundadır. Ders
kitaplarında paragraflar arasında belirginlik olmalı, birinden diğerine geçişler yapılmalı,
eğitimsel sıra düzeni kurulmalıdır. Diğer taraftan ders kitabının ilk cümlesinden son
cümlesine kadar her bir öğenin, aynı anlatım bütünlüğü içinde olması gereklidir. Eğer
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açıklamalar gerekiyorsa, bu açıklamalar, ilk cümleden itibaren esas konuya geçinceye
kadar yapılmalıdır. İlk cümleler genellikle zincirin ilk halkasını oluşturmaktadır. Sonraki
gelecek cümleler hakkında bilgi verirler. Ders kitaplarında konu dışı bilgiler verilecekse
bunlar çerçeveli olarak verilmelidir.
Metinlerde cümleler net olarak ifade edilmelidir. Bu durum anlaşılmazlığı da
önleyici olacaktır. Anlatım bütünlüğü ders kitaplarının temel metninde, metin sonrası
özette, kontrol testlerinde ve metinle ilgili verilen okuma parçalarında da olmalıdır.
Bütünlükle ilgili bilgiler eserin planında ya da kitabın girişinde belirtilmeli, başlık ya da alt
başlıklar kısaca açıklanmalıdır.
2. TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ders kitabındaki anlatımlarda bazı temel özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bunlar açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık, doğallık ve çeşitliliktir. Bu temel özellikler aşağıda
özetlenmektedir.
2.1. Açıklık: Ders kitabındaki anlatımın açık, seçik ve net olarak yapılmasıdır.
Anlatımda düşünceler kolayca anlaşılmalıdır. Anlatımda kelimeler, deyimler ve
noktalama işaretleri eksiksiz ve yerinde kullanılmalıdır.
2.2. Duruluk: Buna özlü anlatım da denilmektedir. Özlü bir anlatımda, düşünceler
gerekli kelime ve kelime öbekleriyle aktarılmakta; anlatımda gereksiz bir kelime bile
kullanılmamaktadır. Yani bir düşüncenin bir duygunun ve bir olayın açık, seçik, en
kestirme biçimiyle, özlü kısa cümlelerle anlatılmasıdır. Ders kitabında anlatımın özlü
olması demek süsleme ve tekrarların az olması demektir. Özlülük düşüncenin objektif bir
şekilde aktarılmasını da kapsamaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında konuya gereken
önem verilmelidir.
2.3. Yalınlık: Ders kitaplarındaki anlatımın süsten, gösterişten ve özentiden uzak
olmasıdır. Yalın bir anlatımda düşünce doğrudan ortaya konulur ve işlenir. Gereksiz söz
sanatları ile süslemelere yer verilmez.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

112

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
2.4. Akıcılık: Ders kitaplarındaki yazılarda öğrencilerin ilgisini azaltacak ve
dikkatlerini dağıtacak ayrıntılara yer verilmemesi özelliğidir. Öğrenciler yazıları kolayca
ve istekle okuyabilmelidirler. Yazılarda kelime tekrarları ile anlamı açık olmayan
kelimelere yer verilmemelidir. Paragrafta cümle, kelime ve düşünceler kaynaşmış olarak
sunulmalıdır.
2.5. Doğallık: Anlatımın yapaylıktan uzak doğal olması durumudur. Doğal bir
anlatımda duygu ve düşünceler içtenlikle sunulmalıdır.
2.6. Çeşitlilik: Anlatımın tek düze olmaktan uzak farklı biçimlerde kurulmuş
cümlelerle yapılmasıdır. Bu anlatım kısa, uzun, kurallı, devrik vb. gibi farklı kipli
cümlelerin kullanılmasıyla sağlanır.
3. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
Ders kitaplarındaki metinlerin anlatım biçimi ne olursa olsun amaç bilgi, duygu ve
düşünceleri öğrencilere etkili olarak aktarmak olmalıdır. Bu aktarma sırasında ana
düşüncenin açıklanması, geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla bazı teknikler
kullanılmaktadır. Bu tekniklere düşünceyi geliştirme yolları denilmektedir. Her türlü
anlatım biçiminde düşünceyi geliştirme yollarından bir ya da birkaçından
yararlanılmaktadır. Bunlar; tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, nesnel
verilerden yararlanma ve ilişki kurma gibi tekniklerdir. Bu teknikler aşağıda
özetlenmektedir.
3.1. Tanımlama: Ders kitaplarında işlenen konulardaki temel kavramlarının
anlamlarını açıklamak, özel ve temel niteliklerini belirtmek, ayrılan yönlerini ve gelişimini
göstermek amacıyla kullanılan bir yoldur. Düşünceler okuyucuya bu yolla doğrudan
aktarılmakta ve düşüncelerin somutlaştırılmaktadır.
3.2. Örnekleme: Bir düşünceyi daha anlaşılır duruma getirmek amacıyla bir örnekle
açıklama, kanıtlama veya somutlaştırma yoludur. Verilen örnekler daha çok bilinen,
okunan ve yaşanan örneklerden seçilmektedir. Örnekleme düşünceyi geliştirme yolu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

113

Anlatım Özellikleri
olduğu kadar aynı zamanda etkili bir öğretme yoludur. Bu yolla soyut düşünceler
somutlaştırılarak öğrenci belleğinde canlandırma sağlanmaktadır.
3.3. Karşılaştırma: Ders kitaplarında verilen çeşitli kavram, varlık ve düşünceleri;
benzerlik-farlılık, olumlu-olumsuzluk, büyüklük-küçüklük, yakınlık–uzaklık vb. gibi birçok
yönlerden yararlanarak açıklamaktır.
3.4. Tanık Gösterme: Ders kitaplarında öne sürülen düşünceleri tanınmış ve uzman
kişilerin sözleriyle destekleyerek ve geliştirme yoludur.
3.5. Nesnel Veriler Sunma: Ders kitaplarında ele alınan düşünceleri geliştirmek ve
kanıtlamak amacıyla çeşitli sayısal verilerden yararlanma yoludur. Bunlar çeşitli rakam,
istatistik, grafik vb. olmaktadır.
3.6. İlişki Kurma: Öne sürülen düşüncenin açıklanması amacıyla bir olayın başka
bir olguya ya da olaya bağlanarak açıklanmasıdır.
Anlatımda düşünceyi geliştirme yolları sadece yukarıda verilenlerle sınırlı değildir.
Yazarlar konuya ve duruma bağlı olarak daha farklı yollar da kullanmaktadır.
4. ANLATIM TÜRLERİ
Ders kitaplarında üç tür anlatım kullanılmaktadır. Bunlar nesnel, öznel ve dolaylı
anlatım olmaktadır.
4.1. Nesnel Anlatım
Nesnel anlatımda bilimsel veriler kullanıldığından yorumlara yol açmayan ve
kanıtlanabilir özellik taşıyan bir anlatım kullanılmaktadır. Nesnel anlatımda kullanılan
veriler bilimsel araştırmalara dayalı olduğundan bu anlatımda duygular söz konusu
olmamaktadır.
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4.2. Öznel Anlatım
Öznel anlatım nesnel anlatımın tersine kişiselliğe, duygusallığa ve bu doğrultudaki
yorumlara dayalı bir anlatımdır. Bu nedenle öznel anlatım kanıtlanabilir bir özelliğe sahip
bulunmamaktadır. Yazarın görüş ve düşünceleriyle sınırlıdır.
4.3. Dolaylı Anlatım
Anlatılmak istenilen bilgi, görüş ve düşünceleri dolaylı yoldan ileten bir anlatım
türüdür. Dolaylı anlatımda anlatılmak istenen bilgiler aktarma, dolaylama ve başka bir
düşünceye

katılma

şeklinde

verilmektedir.

Aktarma

işleminde

başkalarının

düşüncelerinden alıntı yapılmaktadır. Dolaylama işleminde süslemeli bir anlatım yolu
izlenmektedir. Başka bir düşünceye katılma işleminde ise yazar başkalarının
görüşlerinden yararlanarak kendi düşüncelerini dile getirir.
5. ANLATIM BİÇİMLERİ
Ders kitaplarında konular çeşitli anlatım biçimleri kullanılarak aktarılmaktadır.
Bunlar sırasıyla “açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici ve tartışmacı anlatım biçimleri” olarak
dört grupta toplanmaktadır (Kantemir, 1981).
5.1. Açıklayıcı Anlatım
Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek ya da o konuyu öğretmek amacıyla
kullanılan bir anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde anlatımın açık, kesin ve yalın olması
gerekir. Kullanılan kelimeler gerçek anlamlı olmalı, süslü, mecazlı ve sanatlı içerik
taşımamalıdır. Amaç açık ve seçik olarak ortaya konulmalıdır. Anlatımda gerekirse
örneklere, tanımlara, karşılaştırmalara ve tanık göstermelere yer verilmektedir.
Açıklayıcı anlatımlarda genellikle “örneğin, ek olarak, en önemlisi, bir diğeri, ilk
olarak” gibi kelimeler kullanılmaktadır. Bu tür anlatımlarda birden çok ana düşünce
bulunabilmektedir. Buna dayalı olarak birden çok örneklere de yer verilebilmektedir.
Bunun nedeni ise yazarın açıklamayı sağlamak ve anlatımı güçlendirmek istemesi
olmaktadır.
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5.2. Betimleyici Anlatım
Betimleyici anlatım bir konuda izlenim kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Betimleme, varlıkların durumlarını ve özelliklerini kelimelerle resim çizer gibi
anlatmaktır. Bunun için varlık, durum ve nesneler somutlaştırılmaktadır.
5.3. Öyküleyici Anlatım
Öyküleyici anlatımda olaylar, oluş sırasına göre yansıttığı olaylar içinde akıcı olarak
sunulmaktadır. Bu anlatım biçiminde temel olan olaylardır. İşlenen düşünce olaylar
içinde yer alır her şey hareket halinde bulunmaktadır. Olayların akışı zincirleme olarak
gelişmekte ve hareket öğesiyle birbirine bağlanmaktadır. Bu anlatım biçiminde temel
öğeler olarak kişi, yer, zaman olay ve hareketlilik ön plana çıkmaktadır. Bu tür anlatımda
cümleler ve paragraflar arası geçişleri sağlamak için” birinci, ikinci, önce, sonra, izleyen,
önce gelen, ilk olarak, sonunda” vb. gibi kelimeler kullanılmaktadır. Bu tür anlatım daha
çok Türkçe, sosyal bilgiler ile tarih kitaplarında kullanılmaktadır. Öğrencilerin
gördüklerini, okuduklarını ve dinlediklerini düzgün ve sıralı bir şekilde anlatabilmeleri
açısından bu tür anlatımlara diğer derslerde de yer verilmelidir.
5.4. Tartışmacı Anlatım
Tartışmacı anlatım bir düşünüş ve anlayış çatışmasını ortadan kaldırma amacını
gütmektedir. Bu anlatım biçiminde kişiler tek yönlü düşünceden alınarak çok yönlü
düşünmeye yönlendirilmektedir. Bu yönlendirmelerde etkili olabilmek amacıyla çeşitli
veriler de kullanılmakta, benzer ve farklı yönler sergilenmektedir. Bu anlatımda
genellikle benzer olarak, farklı olarak buna rağmen, bunun yerine, karşılaştırıldığında
veya gibi kelimeler kullanılmaktadır
Ders kitaplarında kullanılan anlatım biçimleri sadece yukarıda verilenlerle sınırlı
bulunmamaktadır. Yazarlar konulara göre farklı anlatım biçimleri de kullanmaktadırlar.
Burada önemli olan yazarın konuya uygun anlatım biçimini seçmesi ve kullanmasıdır.
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6. ANLATIMDA ANLAŞILMAZLIK
Ders kitaplarında verilen yazılarda anlaşılmazlık önemli bir sorundur. Aşağıda
anlaşılmazlık ve anlaşılmazlığı önleme yolları üzerinde durulmaktadır.
6.1. Anlaşılmazlık Nedir?
Bir ders kitabında anlatımın anlaşılmaz olması, süsleme ve tekrar edilen
kelimelerin, örneklerin çok olması, mesajların özlü olarak aktarılmaması, anlatımın açık,
özlü, yalın, doğal ve net olarak yapılmaması demektir. Anlaşılmazlık hem cümle hem de
metin düzeyinde görülmektedir. Cümle düzeyinde anlaşılmazlık, cümlelerde dil ve dile
ilişkin süslemelerin kullanılması, gereksiz dil bilgisi ilavelerinin yapılması ve bazı
kelimelerin alışkanlık gereği olarak sürekli tekrarlanmasından kaynaklanmaktadır. Cümle
düzeyindeki anlaşılmazlığın bir başka nedeni de yazım ve noktalama kurallarının yerinde
kullanılmaması olmaktadır.
Metin düzeyindeki anlaşılmazlık ise cümlelere göre biraz daha büyümektedir.
Zaman zaman bir metnin %10-20 bazen de %30-40 düzeyinde gereksiz süslemelerle
oluşturulduğu görülmektedir. Bu konuda 1968 yılında Shannon ve Oliver çeşitli
araştırmalar yapmış ve İngilizce metinlerin %50’sinin süslemelerden oluştuğunu
saptamışlardır. Abraham Moles (1968) ise Fransızca metinler üzerinde çalışmış ve bu
metinlerin %55’inin süslemelerden oluştuğunu belirlemiştir (Güneş, 1993).
Ders kitaplarında gereksiz tekrar ve süslemelerin çok olması, öğrencilerin
dikkatlerini dağıtmakta, verilmek istenen mesajların anlamını bozmakta, okumada
zaman harcanmasını getirmekte ve öğrenmeyi engellemektedir. Bu nedenle ders kitabı
yazarlarının

gereksiz

süsleme

ve

tekrarlardan

kaçınmaları

oldukça

önemli

bulunmaktadır. Ancak bu durum metnin anlaşılması ve kelime öğretimi için yapılan
zorunlu tekrarlarla karıştırılmamalıdır. Örneğin ders kitaplarında yeni öğretilen temel
kelimeleri açıklamak amacıyla bazı süslü anlatımlara ve tekrarlara yer verilmektedir. Bu
durum anlatımın anlaşılırlığını artırmak için yapılmaktadır.
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Bir ders kitabında anlatımın anlaşılırlığını artırmak için tekrar edilen kelimeler
olarak şunlardır.
 Bilimsel terimler ve kavramlarla ilgili kelimeler,
 Olaylarla ilgili kelimeler,
 Bütünlüğü sağlayıcı kelimeler,
 İkilemeler,
 Hatırlatmayı sağlayan kelimeler (Richaudeau, 1979).
Ders kitabı yazarları anlatımı anlaşılmaz kılan gereksiz süsleme ve tekrarlardan
kaçınmalı anlatımın anlaşılır olması için gereken çabaları göstermelidirler.
6.2. Anlaşılmazlığı Önleme Yolları
Ders kitaplarında anlaşılmazlığı önlemek amacıyla iki yol izlenmektedir. Bunların
birincisi mesajların incelenmesi ikincisi ise gereksiz kelime ve tekrarların belirlenmesi
işlemidir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.
1) Mesajların İncelenmesi: Anlaşılmazlığı önlemek için ders kitabı metninde
verilen mesajların (olay, kavram, sembol vb.) toplam sayısı ile öğrencilerin aldıkların
mesajların toplam sayısı belirlenerek karşılaştırılmaktadır. Bu amaçla öğrencilere verilen
metinler ile metin sonlarında yer alan sorulardaki mesajlar tek tek belirlenerek
karşılaştırılmaktadır. Yani metinde geçen mesajlar metin sonrası sorulan sorularda
eksiksiz olarak yer alıp almadığı belirlenmektedir. Bu inceleme uygulamalı olarak da
yürütülmektedir. Bir grup öğrenciye metin okutularak verilen-alınan mesajların sayısı
sözel olarak karşılaştırılmaktadır.
2) Gereksiz Kelime ve Tekrarların Belirlenmesi: Öğrenmeyi ve okumayı engelleyen
gereksiz kelime ve tekrarların belirlenmesi için 4 farklı çalışma yapılmaktadır. Bunlar
sırasıyla şöyledir.
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 İlk çalışma gereksiz kelime ve tekrar sayısının belirlenmesi çalışmasıdır. Bu
amaçla yazar ya da kitabı inceleyenler aynı sayfada, aynı bölümde veya bir bölümden
diğerine geçişte gereksiz kelime ve tekrarların ne kadar yapıldığını belirlemelidirler.
 İkinci çalışma farklı bölümlerde aynı veya benzer örneklerin kaç kez verildiğinin
sayılarak belirlenmesi işlemidir.
 Üçüncü çalışma yazarın çeşitli bölümlerde verdiği aynı mantık ve düşünme
yollarının saptanarak çıkarılması işlemidir.
 Dördüncü ve son çalışma ise metinlerde geçen aynı ikilemeler ile gereksiz ve boş
kelimelerin saptanması işlemidir.
Bu çalışmalar anlatımın anlaşılmazlığını engelleyen, okuma ve öğrenmeyi
zorlaştıran olumsuz durumların giderilmesi amacıyla yapılmaktadır.
7. GÜÇLÜK DÜZEYİ VE BELİRLENMESİ
Dil gelişimi, okuma, anlama ve öğrenme düzeyi farklı öğrencilere yönelik bir ders
kitabında okunabilirlik ya da metin güçlük düzeyine dikkat edilmelidir. Metin güçlüğü
cümle ve kelimelerin uzunluğu ile belirlenmektedir. Belirli bir öğrenci grubu için kitap
veya metin seçmek gerektiğinde güçlük düzeyini belirleyen çeşitli araştırmalara dayalı
objektif ölçütler vardır. Bunlara okunabilirlik ölçütleri denilmektedir. Bu ölçütler
formüller haline getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50'den fazla formül
kullanılmaktadır. Bazıları farklı ülkelerin dil yapısına uyarlanmıştır. En yaygın olarak
kullanılan Spache formülü ilk okuma düzeyi, Dale Chall formülü ilkokul 2. sınıf, Flesch ve
Gunning formülleri ise daha üst sınıflar için kullanılmaktadır. Bu formüller aşağıda
verilmektedir
7.1. Spache Formülü
İlkokul birinci sınıf öğrencileri okuma yazmayı henüz öğrenmekte, okuma
becerileri yeni gelişmektedir. Bu öğrencilere düzey üstü metinler verilmesi okuma
becerilerinin gelişimini engellemektedir. Bu nedenle öğrenci düzeyine uygun metinler
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seçilmelidir. İlkokul birinci sınıf düzeyi için Spache formülü kullanılmaktadır. Spache
formülünü uygulamak için güçlük düzeyi belirlenecek metin, yazı veya kitabın, ilk 100
kelimesi örneklem olarak alınmaktadır. İlkokul 1 sınıflara verilecek metin uzunluğu 100400 kelime arasında olduğu düşünülürse, metnin tamamı ya da dörtte biri alınmaktadır.
Alınan 100 kelimelik örneklemde yer alan cümlelerin uzunluğu, kelimelerin uzunluğu ve
bilinmeyen kelimelerin sayısı saptanmaktadır. Bu işlemler şöyle yapılmaktadır.
1. Önce cümlelerin ortalama uzunluğu saptanmaktadır. Cümlelerin uzunluğu,
kelime sayısının cümle sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Aşağıdaki formül
kullanılmaktadır.
𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =

𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

2. Örnekleme giren kelimelerin hece sayısı belirlenmektedir. Bulunan toplam hece
sayısı kelime sayısına bölünerek, kelime başına düşen ortalama hece sayısı
bulunmaktadır.
𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊𝒏 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =

𝑯𝒆𝒄𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

3. Bilinmeyen kelimelerin oranı, bilinmeyen kelime sayısının örneklemde geriye
kalan kelime sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla bulunmaktadır.
𝑩𝒊𝒍𝒊𝒏𝒎𝒆𝒚𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆𝒍𝒆𝒓 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝑩𝒊𝒍𝒊𝒏𝒎𝒆𝒚𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝒆𝒓𝒊𝒚𝒆 𝑲𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

İşlemlerden elde edilen sonuçlar, cümle ve kelime uzunluğu yönüyle 1-4 arası,
bilinmeyen kelimeler oranı olarak da %25 bulunursa, metin düzeye uygun olarak
değerlendirilmektedir (Unesco, 1963). Bu formülde bilinmeyen kelimelerin oranı,
öğretilecek cümle veya kelimeler temel alınarak hazırlanmaktadır. Bu formüle göre
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin düzeyine uygun metinlerin seçilmesi, öğrencilerin
okuma becerilerini gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu konuda öğretmenlerin yanı sıra
yazarlara ve ilgililere büyük sorumluluk düşmektedir.
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7.2. Dale Chall Formülü
Bu formül ilkokul 2.sınıftan itibaren okuma metinlerinin güçlüğünü belirlemek için
kullanılmaktadır. Dale Chall Formülünü uygulamak için güçlüğü belirlenecek metin veya
kitabın ilk 100 sözcüğü örneklem olarak alınmaktadır. Alınan 100 kelimelik bölümde yer
alan cümle sayısı ve zor kelimelerin sayısı belirlenmektedir. Ardından cümlelerin
ortalama uzunluğu saptanmaktadır. Cümlelerin uzunluğu, kelime sayısının cümle
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
𝑪ü𝒎𝒍𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊𝒏 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =

𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

Zor kelimelerin oranı, zor kelimelerin sayısının örneklemde geriye kelime sayısına
bölümü ve 100 ile çarpılmasıyla bulunmaktadır.
𝒁𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝒁𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝒆𝒓𝒊𝒚𝒆 𝑲𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

Bu işlemlerden elde edilen sonuçlar 1'e yaklaştıkça metin kolay, 100'e yaklaştıkça
güç olarak değerlendirilmektedir (Güneş, 1997).
7.3. Flesch Formülü
Bu formülde 2 öğe kullanılmaktadır. Biri kelimelerin uzunluğu diğeri de cümlelerin
uzunluğudur. Güçlük düzeyini belirlemek için bir metin, yazı ya da kitaptan ilk 100 kelime
örneklem olarak alınmaktadır.
1. Örnekleme giren kelimelerin hece sayısı belirlenmektedir. Bulunan toplam hece
sayısı, kelime sayısına bölünerek kelime başına düşen ortalama hece sayısı
bulunmaktadır.
𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =

𝑯𝒆𝒄𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

2. Örnekleme giren cümlelerdeki kelime sayısı, cümle sayısına bölünerek cümle
başına düşen ortalama kelime sayısı hesaplanmaktadır.
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𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =

𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

Bu formülde kelime başına düşen hece sayısı 1’e düştükçe metin kolay, kelime
başına düşen hece sayısı 10’a yükseldikçe metin zor olarak değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirme cümle başına düşen kelime sayısı için de yapılmakta, bu sayı 1’e düştükçe
metin kolay,10’u geçtikten sonra zor olarak kabul edilmektedir (Güneş, 1997).
7.4. Gunning Formülü
Basit ve kolay uygulanan bir formüldür. Sis yoğunluğu anlamına gelen "fog index"
adı altında bir güçlük düzeyi belirlenmiştir. Bu düzey yükseldikçe metnin güçlüğü de
artmaktadır. Gunning Formülü'nde metinde geçen üç heceli kelimelerin yüzdesi,
cümlede kullanılan ortalama kelime sayısı değişkenleri kullanılmaktadır. Formülü
kullanmak için herhangi bir metnin, yazının veya kitabın ilk 100 sözcüğü örneklem olarak
alınmaktadır. Örnekleme giren üç ve daha fazla heceli kelimeler sayılmakta, bu sayı
geriye kalan kelimelerin sayısına bölünmekte ve 100 ile çarpılmaktadır.

𝒂=

Üç 𝒗𝒆 𝑫𝒂𝒉𝒂 𝑭𝒂𝒛𝒍𝒂 𝑯𝒆𝒄𝒆𝒍𝒊 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊𝒏 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝒆𝒓𝒊𝒚𝒆 𝑲𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊𝒏 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝒃=

𝑲𝒆𝒍𝒊𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
𝑪ü𝒎𝒍𝒆 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤

𝒂 + 𝒃 𝒙 𝟎, 𝟒 = 𝑭𝒐𝒈 İ𝒏𝒅𝒆𝒙
Üç heceli kelimelerin yüzdesi (a) ile ortalama kelime sayısının (b) toplanması ve
Fog index (0,4) ile çarpılması sonucu elde edilen rakamın, 11 ve daha fazla çıkması,
metnin güç olarak değerlendirilmesini getirmektedir. Sonucun 8-10 arasında olması,
metnin kolay olduğu anlamına gelmektedir (Güneş, 1997). Bu formüller ilkokul
düzeyinde ders kitabı hazırlarken veya seçerken yararlanılan formüllerdir. Bunlar diğer
okuma kitapları için de uygulanmaktadır.
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8. BÖLÜM
BASIM ÖZELLİKLERİ

Öğrencilerin okuma, anlama ve öğrenmeleri açısından ders kitabının basım
özellikleri ayrı bir önem taşımaktadır. Ders kitabının basım özellikleri dış basım, iç basım
özellikleri ya da sayfa düzenleme teknikleri olarak iki yönden ele alınmaktadır. Dış basım
özellikleri denilince genellikle forma sayısı, cilt tipi, kapak düzenleme gibi işlemler akla
gelmektedir. İç basım sayfa düzenleme işlemlerini içermektedir. Bunlar aşağıda
açıklanmaktadır.
1. KİTAPLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Ders kitabının dış basım özelliklerine geçmeden önce kitapla ilgili genel bilgilerin
belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki sorularla belirlenmektedir.
 Kitabın adı,
 Yazarı ya da yazarları,
 Yayın tarihi,
 Baskı adedi,
 Dağıtım tarihi,
 Dağıtım tarzı (özel kitap satış yerleri, resmi kitap satış yerleri, resmi kanallar),
 Kitabın hedef grubu (oturduğu yer, yaş grubu, eğitim düzeyi vb.),
 Konusu,
 Fiyatı,
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 Matbaanın adı,
 Basım sayısı (kaçıncı baskı),
 Öğretmen kılavuzu ve öğrenci alıştırma kitabının adı,
 I S B N numarası ile ilgili bilgilerdir.
2. DIŞ BASIM ÖZELLİKLERİ
Ders kitabının dış basım özelliklerine ilişkin bilgiler daha çok kitabın dış görünüşü
ile ilgili bilgilerdir. Bunlar aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır.
2.1. Forma Sayısı
Bir ders kitabında basım geniş ve büyük sayfalara yapılmakta ve basım sonrası bu
sayfalar katlanarak kitabının formalarını oluşturmaktadır. Bu formalar birleştirilerek ders
kitabının bütününü oluşturmaktadır. Bir forma 8, 16, 24, 32, 48 ve 64 gibi sayfalardan
oluşmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak 16 sayfalık formalar kullanılmaktadır. Ders
programlarında her bir ders ve düzey için hazırlanacak ders kitabı forma sayısı net olarak
belirtilmektedir.
2.2. Sayfa Sayısı
Ders kitabının forma sayısı doğal olarak sayfa sayısını da belirlemektedir. Yani 10
formalık bir ders kitabı 160 sayfa olmaktadır. Ders kitaplarının sayfa sayısına ilişkin bazı
araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin Mc Coullugt ve Staiger (1976) tarafından yapılan
araştırmalara göre ortalama sayfa sayıları Tablo 3’te verilmektedir (Güneş, 1997).
Tablo 3. Sayfa sayısı
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
5. sınıf

Kitap sayfa sayısı
88
120
152
176
208
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Ders kitapları hazırlanırken bu sayılara uyulması öğrencilerin ders kitaplarından
daha fazla yararlanmasını sağlamaktadır. Ancak sayfa sayılarının çok olması öğrencinin
bilgi yükünü artırmakta, az olması ise eksik bilgi edinmesini getirmektedir. Bu nedenle
yazarlar uygun sayfa sayılarına özen göstermelidir.
2.3. Cilt Tipi
Bir ders kitabının cilt tipi oldukça önemli olmaktadır. Ders kitabı cilt tipi yönüyle
kolayca açılmalı ve açılan sayfa yerinde kalmalıdır. Ders kitabının cilt tipi iyi değilse açılan
sayfa hemen kapanmakta sayfanın tekrar aranmasına neden olmaktadır. Bu durum
öğrencilerin ders kitaplarından yararlanmalarını güçleştirici olmaktadır. Diğer taraftan,
ders kitaplarında sık sık sayfa aramak zorunda kalan öğrencilerin zaman kaybettikleri de
unutulmamalıdır. Bu nedenle ders kitaplarının ciltleri iyi yapılmalı ve öğrenci kullanımına
uygun durumda bulunmalıdır.
Rahat bir cilt sayfanın tamamının görülmesini sağlar. Bazı yazıların cilt arasında
kalmasını engeller. İyi bir ciltlemede sayfalar hemen dağılmaz. Kuşkusuz cildi dağılmış bir
ders kitabında sayfaları bulmak oldukça güçtür. Ayrıca dağılmış bir ciltte ders kitabının
sayfaları çok çabuk kaybolmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarının ciltleri öğrencilerin en
az bir yıl yararlanacakları şekilde yapılmalıdır. Ders kitaplarında üç tip cilt
kullanılmaktadır. Bunlar spiral, karton ve bez cilttir.
Spiral Cilt: Tel yardımıyla yapılan bir ciltleme tekniğidir. Bu cilt tipinde sayfa
çevirmek ve aranan sayfaları bulmak kolay olmaktadır. Spiral cilt tekniği ile yapılmış ders
kitaplarının sıra üzerinde durması ve açılması oldukça kolay olmaktadır. Ancak ders
kitaplarının taşınmasında ve kullanılmasında zaman zaman öğrencilerin el ve
çantalarının yırtılmasına neden olduğu gibi bir sakıncası da bulunmaktadır.
Karton Cilt: Basit ve kolay bir ciltleme tekniğidir. Ucuz ve pratik bir uygulamadır.
Ancak kullanılan yapıştırıcı kaliteli değilse cilt çabuk dağılmaktadır. Kitabın açılması ve
aranan sayfanın bulunması spiral cilde göre biraz zor olmaktadır. Kullanım sırasında kitap
sayfalarının sola doğru kırılmaları da söz konusu olmaktadır.
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Diğer Ciltler: Bunların başında bez cilt gelmektedir. Bez cilt uzun ömürlü bir cilttir.
Dikiş ve bez kullanılarak yapılmaktadır. Yıllarca bozulmamaktadır. Ancak ekonomik ve
pratik değildir. Karton ciltte olduğu gibi dış kapakta renkli resimler kullanmak mümkün
olmamaktadır. Ders kitaplarında ucuz ve kolay yapılması nedeniyle yaygın olarak karton
cilt kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu tür ciltleme kullanılmaktadır.
2.4. Kapak Düzenleme
Ders kitaplarında kapak düzenleme işlemi dış ve iç kapak olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirilmektedir. Bunlar aşağıda verilmektedir.
Dış Kapak Düzenleme: Ders kitabının dış kapağını düzenleme konusunda standart
bir uygulama bulunmamaktadır. Yazarlar, basımcılar ve yayıncılar kitabın niteliğine,
düzeyine ve içeriğine göre dış kapak düzenlemeleri yapmaktadırlar. Dış kapakta kitabın
adı, yazarı, yayın evi, basım tarihi ile kitabın hangi düzeye yönelik yazıldığına ilişkin
bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca kitap kapağında öğrencinin ilgisini çekici çeşitli resimler de
kullanılmaktadır.
İç Kapak Düzenleme: İç kapakta ders kitabının adı, yazarı ve yayın evi ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır. Ders kitabının iç kapağında resimlere yer verilmemektedir.
Zaman zaman iç kapakta kitabın yayın ve basımına ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verildiği
görülmektedir.
2.5. Önsöz
Ders kitaplarının girişinde “Önsöz”, “Sunu”, “Giriş”, “Başlarken” ya da “Teşekkür”
başlığı altında yazarın okuyucuya seslendiği bir iki sayfalık bölüm bulunmaktadır. Bu
bölüme genellikle “Önsöz” denilmektedir. Önsözde yazar okuyucuya kitabın genel
bölümlerini ve çizgilerini tanıtıcı bilgiler vermekte, kitabın kullanılması hakkında
açıklamalar yapmaktadır. Ayrıca Önsözde kitabın niçin hazırlandığı, öğrenci –öğretmen
ve velilere dönük bilgiler de yer almaktadır. Kitabın önsözü bazen farklı kişiler tarafından
da yazılabilir. Bunun yanında kitabın birden fazla baskısı yapılmışsa her baskı için ayrı ayrı
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önsözler de yazılabilmektedir. Ancak bunlar oldukça kısa olmalıdır. Önsözün sonuna
yazıldığı tarih mutlaka eklenmelidir.
2.6. Ülke Değerlerini Belirten Sayfalar
Dünyanın birçok ülkesinde ders kitaplarının önsözünden sonraki sayfalarına ülke
değerlerini yansıtan resimler, marşlar ve sözler yazılmaktadır. Ülkemizde MEB Ders
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti’ni
simgeleyen Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün
resimleri yerleştirilmektedir. Bir sonraki sayfada ise ilkokul öğrencileri için Öğrenci Andı,
üst sınıflarda ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi verilmektedir. Hayat bilgisi ile sosyal
bilgiler ders kitaplarına Türkiye haritası ve Türk dünyası haritası yerleştirilmektedir (MEB,
2021). Ders kitabında ülke değerlerini yansıtan sayfalarda zaman zaman değişiklikler de
yapılmaktadır. Örneğin eskiden verilen “Öğretmen Marşı” günümüzde kaldırılmıştır.
2.7. İçindekiler Listesi
Ders kitaplarında öğrencilerin aradıkları konu ya da alıştırmaları kolayca bulmaları
amacıyla “İçindekiler Listesi” hazırlanmaktadır. Ders kitaplarında yer alan ünite, bölüm
ve alt bölüm başlıkları ile alıştırma, ödev ve test sayfalarının başlangıç numaraları,
kitaptaki sıraya göre “İçindekiler” sayfalarına yazılmaktadır. Uluslararası ölçütlere göre,
ilkokul 1.sınıftan son sınıfa kadar bütün ders kitaplarında “İçindekiler” sayfası olarak en
az iki sayfanın ayrılması öngörülmektedir. Yine aynı ölçütlere göre “İçindekiler” sayfasına
ders kitabının bölüm, alt bölüm ve yan başlıklarının alınması, bütün alıştırma ve test
sayfalarının yazılması, öğrencilerin ilgili yerleri bulmaları açısından büyük katkı
sağlamaktadır. “İçindekiler” sayfası ders kitabındaki konuların mantıklı bir sıralaması,
konulara ayrılan sayfa sayılarını göstermesi, sözlük, test ve alıştırma sayfalarının
dağılımını belirtmesi açısından da ayrıca önem taşımaktadır. Ders kitabının “İçindekiler”
sayfası hazırlanırken sayfanın sol tarafına başlıklar, sağ tarafına da sayfa numaraları
yazılmalı, bölüm ve alt bölüm başlıklarında bir kısaltma veya değiştirme yapılmamalıdır.
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2.8. Çizelge ve Şekiller Listesi
Bu liste ders kitabında yer alan şekil ve çizelgelerin sıra numarasına göre verildiği
bir listedir. Listede çizelge ve şekillerin adı yazılmakta ardından sayfa numaraları
belirtilmektedir.
2.9. İndeks / Dizin
Ders kitabının sonuna kitapta geçen önemli konu veya kelimelerin yerini belirten
sayfalar yerleştirilmektedir. Bunlara “Konu Dizini”, “Yazar Dizini”, “İsim, Ad veya Konu
Buldurusu” da denilmektedir. Dizinde yer alan her konu ya da ismin yer aldığı sayfa
numaraları tek tek verilmektedir. Ayrıca konu veya kelimelerin alfabetik bir sırası da
yapılmaktadır. Böylece öğrenci, sözlükte olduğu gibi dizin aracılığıyla aradığı konu ya da
sözcüğü kolayca bulmaktadır (Güneş, 1993).
2.10. Alıştırma ve Test Sayfaları
Ders kitabındaki konularla ilgili alıştırmaların- testlerin ve yanıt anahtarlarının
verildiği bölümdür. Bu bölümde ders kitabındaki konulara göre alıştırma ve testler
sunulmakta, en son sayfada da yanıt anahtarı yer almaktadır.
2.11. Kaynakça
Ders kitabının hazırlanmasında yararlanılan kitap, rapor ve belge gibi çeşitli
eserlerin belirtildiği bölümdür. Burada kaynaklar alfabetik bir düzen içinde
verilmektedir. Kaynakça yazımında önce yazar adı, eser adı, eserin basıldığı yayın evinin
adı, yeri ve yılı sırasıyla belirtilmektedir.
2.12. Kâğıt Kalitesi
Ders kitaplarında kullanılan kâğıt kalitesi de önemlidir. Kâğıt kalın ve sürekli
çevirmeye uygun ve dayanıklı olmalıdır. Kâğıdın birinci hamur kâğıt olması kitabın
dayanıklılığını artırmaktadır. Bazı sayfalarda alıştırmalar, sorular ve yanıtlar olduğundan
öğrenciler ders kitapları üzerinde çeşitli işaretlemeler yapmakta ve silmektedirler. Ders
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kitaplarının sayfaları silmeye uygun ve yırtılmayacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca kâğıdın
ışığı emici türden seçilmesi de okuma işlemini kolaylaştırıcı olacaktır.
2.13. Sayfa Formatı
Ders kitabının sayfa formatını belirlemede üç öğe kullanılmaktadır. Birincisi
kullanışlılık, ikincisi sayfa düzeni üçüncüsü ise ders kitabının fiyatıdır. Bu öğeler aşağıda
açıklanmaktadır.
Kullanışlılık: Ders kitabının genişliği, formatı, kalınlığı ve büyüklüğü önemli bir
faktördür. Ders kitabı ne çok ağır, geniş, kalın ve büyük olmalıdır. Ne de çok küçük, ince
ve hafif olmalıdır. Sınıftaki sıranın gözüne girebilecek boyutlarda olmalı ve öğrencinin
çantasına sığabilecek ölçülerde bulunmalıdır. Sıra üzerinde açıldığında sıraya defterle
birlikte sığmalı ve ışığın yansımasına uygun bulunmalıdır.
Sayfa Düzeni: Ders kitabının sayfa formatı resimlere ve sayfadaki yazılara uygun
bulunmalıdır. Yüksekliği fazla ve genişliği az olan formatlar daha çok yeğlenmektedir.
Örneğin,210 x 148 (A-5 formatı) gibi. Eğer sayfa düzeni karışıksa, sayfa düzenlemeleri
arasında yapılan formatlar birbiriyle uyumlu olmalı, format dikkate hazırlanarak tablo ve
şekiller hazırlanmalıdır. Örneğin Matematik ders kitabında bir eğitim ünitesi tek sayfada
yani aynı sayfada bulunmalıdır. Tanım ile teorinin açıklanması arka arkaya verilmelidir.
Aynı zamanda ders kitabında yer alacak temel metinlerin uzunluğu, ikincil metinlerin
durumu ve şemaların sunumu formata, yazı karakterine ve okunabilirliğe göre
düzenlenmelidir. Bunlar sayfa formatının belirleyici özellikleridir. Çoğu yazar ve
basımcılar A-5 formatına göre sayfa düzeni hazırlamaktadırlar.
Kitabın Fiyatı: Ders kitabındaki sayfa formatın seçimi kitabın fiyatını iki yönden
belirleyici

olmaktadır.

Birincisi

kitabın

fiyatı

kullanılan

kâğıttan

doğrudan

etkilenmektedir. Formatın geniş seçilmesi kâğıt fiyatını doğal olarak da kitabın fiyatını
artırmaktadır. İkincisi ise baskı sayfalarının formatının büyük olması sayfa basımının
fiyatını artırmaktadır. Bu durum ise yine kitap fiyatında etkileyici bir unsur olmaktadır.
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2.14. Kâğıt Formatı
Ders kitaplarında forma olacak kâğıtların bir standardı bulunmaktadır. Bu
standartlar ise çok az değişmektedir. Bu kâğıt ölçülerine uygun sayfalar olursa baskı
işlemleri oldukça kolay olmaktadır. Örneğin,72 x 108 cm’lik bir kâğıt formatı kullanılacak
olsun. Standart kâğıt ölçüleri 70 x 100 ya da 100 x 140’tır. Basılacak 72 x 108 her ikisine
de uymamaktadır. Ya boşluk çok kalacak ya da kâğıtlar boşa harcanacaktır. Bu nedenle
formatlar belirlenirken kâğıt ebatları dikkatle hesaplanmalıdır. Küçük formalar için 70 x
100 büyük formalar için ise 100 x 140 en uygun ölçülerdir. Görüldüğü gibi format seçimi
ders kitabı içinde önemli biri işlem olmaktadır. Bunun için yazar, eğitimci, basımcı ve
yayıncı ortak çalışmalı ve bu doğrultuda format seçimi yapılmalıdır.
2.15. İSO Kâğıt Standardı
Dünyamızda basım tarihi ile birlikte kâğıt standardı da gündeme gelmiştir. Önce
1798’de Fransızlar bir oran kullanmış ardından 1911’de Wilhelm Oswald dünya için bir
kâğıt standardı önermiştir. 1922’de de Almanlar da kâğıt standardı önerisinde
bulunmuşlardır. Ancak 1958’de İSO tarafından A, B ve C formatları oluşturulmuş ve bu
ölçü tüm dünyaya yayılmıştır. Halen bu ölçüler kullanılmaktadır. “A ve B” kâğıtlar için “C”
de zarflar için ölçülerdir. Bu ölçüler aşağıda Tablo 4’te sıralanmaktadır.
Tablo 4. İSO Kâğıt standart ölçüleri

AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10

Seri A
840 x 1.188
594 x 841
420 x 594
297 x 420
210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105
52 x 74
37 x 52
26 x 37

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10

Seri B
100 x 1.414
707 x 1000
500 x 707
353 x 500
250 x 353
176 x 250
125 x 176
88 x 125
62 x 88
44 x 62
31 x 44
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3. İÇ BASIM ÖZELLİKLERİ (SAYFA DÜZENLEME)
Araştırmalara göre öğrenciler bir ders kitabındaki metinlerin her cümlesini aynı
önem ve dikkatle okumamakta; buna bağlı olarak da metinlerin her cümlesini aynı
düzeyde anlamamaktadırlar. Bu durumu önlemek amacıyla metinleri, cümleleri ve
kelimeleri farklı biçimlerde yazarak öğrencilerin dikkatini çekmek gerekmektedir. Diğer
taraftan ders kitaplarında sunulan bütün metinler aynı önemde bulunmamaktadır. Bazı
metinler temel durumda, bazıları da ikinci durumda olmaktadır. Kitaplarda zaman zaman
öğrencileri eğlendirmeye ve onları dinlendirmeye yönelik parçalar da yer almaktadır.
Bütün bu metinlerin aynı derecede anlaşılması mümkün değildir. Kolay metinler belleğe
hızla yerleştirilirken zor metinler bellekte kısa süreli tutulmaktadır.
Öğrencilerin okuma, algılama ve anlama becerileri ile dikkat yoğunlaştırma süreleri
yaşa bağlı değişmektedir. Bu nedenle öğrencilerin okurken ara vermeleri ve dinlenmeleri
gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla ders kitaplarında bilgiler üniteler halinde
verilmektedir. Üniteler halinde verilen bilgiler öğrencilerde okuma, anlama ve
öğrenmeyi kolaylaştırmakta, bilginin öğrenilme derecesini ölçmeye yardım etmektedir.
Ders kitabı hazırlayan yazarın tüm bu özelliklere dikkat etmesi gerekmektedir. Yazar ders
kitaplarını kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yönlendirici, dikkat çekici ve basitten
karmaşığa götürücü bir kitap sunmalıdır. Bütün bu işlemler sayfa düzenleme çalışmaları
adı altında ele alınmaktadır. Aşağıda eğitime ve öğrenmeye önemli katkı sağlayan sayfa
düzenleme çalışmalarının temel ilkeleri ile teknikleri verilmektedir.
3.1. Sayfa Düzenleme İlkeleri
Sayfa düzenlemenin eğitime katkı sağlayıcı 8 temel ilkesi bulunmaktadır. Bu
ilkeler öğrencilerde okuma sürecinin gözlenmesi ile oluşturulmuştur. Bunlar;
1. Öğrencinin gözü okuma sürecinde soldan sağa hareket etmekte, önce ana başlığı
ardından diğer satırları soldan sağa doğru okumaktadır.
2. Öğrencinin gözü genellikle iri ve belirgin görünen yazılara doğru kaymakta ve bu
yazıları öncelikle okumaktadır. Bu yazılar ise baskı yoluyla etkinleştirilmiş yazılar
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olmaktadır. Etkinleştirmede bazı kelime ve cümleler iri koyu ve kalın karakterlerle
yazılmaktadır. Yine yazıda başlık ve alt başlıklar kullanılarak temel metinlerin başlangıç
ve bitişleri belirginleştirilmiş olmaktadır.
3. Öğrenci gözünün sayfalardaki belirginleşmiş yazılara doğru kaymasında, harf
karakterinin büyüklüğü yanında, satırların yerleştirilme biçimi de önemli olmaktadır.
Örneğin, beyaz bir sayfanın ortasında 9 punto ile yazılmış bir satır, 12 puntoluk satırlar
arasına boşluk bırakılmadan, 18 punto ile yazılmış bir satırdan daha iyi görünmektedir.
Bu tür satırlar beyazlıklar ortasında daha çok dikkat çekmektedirler. Bu nedenle baskı
işlemlerinde, “satır ve boşluk düzenlemeleri” öğrenci dikkatini çekecek şekilde
yapılmalıdır.
4. Ders kitaplarının sayfalarında kullanılan farklı baskı teknikleri gözün fark etme
yeteneğini sınırlayıcı olmaktadır. Bir başka anlatımla ders kitabının bir sayfasındaki
büyük-küçük, derin-koyu; ince –kalın gibi çeşitli basım tekniklerinin bir arada kullanılması
gözün ayrıntıları kaçırmasını getirmektedir. Bu nedenle etkili basım tekniklerinde bu tür
farklı yazımların aynı sayfada kullanılmaması gerekmektedir.
5. Ders kitapları yazılırken sağdaki sayfalara ayrı bir özen gösterilmelidir. Çünkü
öğrenciler aradıkları bilgileri bulabilmek amacıyla genellikle kitabın sağındaki sayfaları
daha çok incelemektedirler. Bir başka anlatımla, kitabın sağdaki sayfaları soldaki
sayfalara göre daha çok dikkat çekici olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarının sağındaki
sayfalara önem verilmeli ve üniteler, bölüm başlıkları gibi önemli bilgiler sağ sayfalarda
yer almalıdır.
6. Ders kitaplarına yerleştirilen resimler öğrenci dikkatini çekme açısından oldukça
önemli öğelerden birisidir. Bu nedenle ders kitaplarında resimlere sık sık yer verilmelidir.
Ancak resimlerin 6 satırdan büyük 3 satırdan küçük olmamasına da özen gösterilmesi
gereklidir. Bu ölçütleri aşan, arka fona yerleştirilen, tüm sayfayı kaplayan ve üzerine
yazılar yazılan resimleme tekniklerinin öğrencilere bir katkı sağlamayacağı da
unutulmamalıdır.
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7. Ders kitaplarına resimler yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken bir konuda
resimler arasındaki boşluklardır. Resimler arasında bırakılan boşluklar resmin daha iyi
görülmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Buna dikkat edilmelidir.
8. Ders kitaplarındaki renkli resimler siyah beyaz resimlere göre daha etkili
olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında renkli resimlere ağırlık verilmelidir
(Richaudeau, 1979). Ders kitabı hazırlanırken sayfa düzenlemelerinde yukarıdaki ilkeler
göz önünde bulundurulmalıdır.
3.2. Sayfa Düzenleme Teknikleri
Sayfa düzenleme teknikleri olarak kelime, cümle, paragraf ve metinleri
etkinleştirme, sayfa kenar boşlukları ile sayfa numaralarını belirleme, başlık, resim ve
şekillerin yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.
3.2.1.Kelimeleri Etkinleştirme
Bir paragraf ya da cümle içinde bazı kelimeler hatta bazı cümleler önemli
olduğundan diğerlerine daha belirgin olarak yazılmalıdır. Bu amaçla çeşitli uygulamalar
yapılmaktadır. Bunlar; italik karakterle yazma, koyu karakterle yazma, altını çizme, renkli
yazma, tırnak içine alma, büyük harflerle yazma ve büyük puntolarla yazmadır. Bunlar
aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.
İtalik Karakterle Yazma: Bu uygulama eski ve yaygın olarak kullanılan bir
tekniktir. Bütün hukuk sözleşmeleri önemleri nedeniyle İtalik karakterle yazılmaktadır.
Basım kurallarına göre Romen karakterle yazılmış bir metin içinde, İtalik karakterle
kelimeler yazmak kelimelerin önemini göstermektedir. Örneğin kitap başlıkları, dergi
isimleri, sanat, eğitim ve yazar gibi özel durumları belirtmek amacıyla İtalik karakter
kullanılmaktadır. Ancak bu uygulama daha çok önemi vurgulama açısından
kullanılmalıdır. Önemli olmayan bir kelime İtalik olarak yazılmamalıdır. Bunun yanında
öğrencilerin İtalik karakterli yazılara duyarlı bulunmadığı ve ders kitabındaki İtalik yazıları
genellikle okumadıkları da unutulmamalıdır. Bu konularda yapılan bir başka araştırma
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öğrencilerin İtalik karakterle yazılmış bir metni, Romen karakterle yazılmış bir metne
göre daha az okuduklarını ortaya koymuştur.
Kalın Karakterle Yazma: Ders kitaplarında bir metnin Romen ya da İtalik karakterle
yazılmasından çok ince ya da kalın karakterle yazılması daha etkili olmaktadır. Bu
uygulama eğitim açısından oldukça önemli olmaktadır. Bir sözcüğün kalın karakterle
yazılması öğrencinin dikkatini çekmekte ve belleğine daha iyi yerleşmesini getirmektedir.
Yine bu uygulama seçmeli okuma yapan okuyucuya büyük kolaylık sağlamaktadır.
Örneğin yazının tamamını değil de seçerek okuyan bir okuyucu aradığı bilgileri bu yolla
kolaylıkla

bulabilmektedir.

Kalın

karakterle

yazma

işlemi

gazetelerde

de

uygulanmaktadır. Gazetelerde daha çok okuyucunun dikkatini çekmek ve anahtar
kelimeleri vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.
Altını Çizme: Metindeki bir sözcüğün önemini artırmak için kullanılan eski ve pratik
bir baskı tekniğidir. Kelimelerin altının çizilmesi işlemidir. Ders kitaplarında ve özellikle
sınav sorularında öğrenci dikkatini çekme açısından uygulanmaktadır. Bu işlem
günümüzde bilgisayarlarla daha da kolay yapılmaktadır.
Renkli Yazma: Günümüz ders kitaplarında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu
uygulamada öğrencilerin dikkatini çekmek ve bir sözcüğün önemini artırmak için
kelimeler renkli yazılmaktadır. Genellikle kırmızı, yeşil, mavi ve sarı gibi renkler
kullanılarak kelimeler etkinleştirilmektedir. Bunun yanında başlık ve alt başlıklarda da
renkli yazımlar kullanılmaktadır.
Tırnak İçine Alma: Özel anlamlar verilmek istenen kelimeler ayrıntılı tanımları
yapılıncaya kadar tırnak içine alınırlar. Tırnak içine alınan kelime ilk fırsatta metinde
ayrıntılı bir biçimde açıklanır ve daha sonra tırnak içine alınmadan kullanılır (Karasar,
1981). Bunun yanında önemi vurgulanmak istenen kelimelere okuyucunun dikkatini
çekmek için de kimi kelimeler tırnak içine alınırlar.
Büyük Harflerle Yazma: Ders kitaplarında genellikle tanımlama ve açıklamalarda
dikkat çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Tanımlanan veya açıklanan kavrama
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öğrencinin dikkatini çekmek için ilgili kavram büyük harflerle yazılır. Örneğin “Çatı
eklerinin art arda gelmesiyle oluşan biçime KATMERLİ ÇATI denir.”
Büyük Punto ile Yazma: Metindeki bir sözcüğün önemini belirtmek ve öğrencinin
dikkatini çekmek amacıyla yazı puntosundan daha büyük puntolarla yazma işlemidir.
Örneğin “Duruluk, güzel anlatışın niteliklerindendir.”
Ders kitaplarında yukarıda sıralanan tekniklerle metinlerdeki bazı kelimeler ön
plana çıkarılmaktadır. Bu teknikler daha çok “yeni kelimelerin belirtilmesinde, özel
isimlerin yazımında, yabancı isimlerde, anahtar kelimelerin belirtilmesinde, tanımlama
kelimelerinde ve önemli terimlerin yazılmasında” kullanılmaktadır. Bunun yanında ders
kitaplarında kelimelere öğrencinin dikkatini çekmek amacıyla daha farklı, çarpıcı ve ilginç
yöntemler de kullanılabilir. Örneğin araba, hayvan, balon, çiçek ve elma sepeti üzerine
yazma gibi.
3.2.2. Cümleleri Etkinleştirme
Paragraf içindeki bazı cümlelerin önemini belirtmek amacıyla etkinleştirme yapılır.
Bunun için beş tür uygulama yapılmaktadır. Bunlar yine kelimelerde verildiği gibi “italik
karakterle yazma, kalın karakterle yazma, altını çizme, renkli yazma ve tırnak içine alma”
şeklinde yapılmaktadır. Cümleleri etkinleştirme işleminde kelimeler yerine cümleler
etkinleştirilmektedir. Ders kitaplarında tırnak içine alma işlemi, üç satırdan daha az olup
başka bir kaynaktan doğrudan aktarılan cümlelerle, karşılıklı konuşma cümlelerini
etkinleştirmek için uygulanmaktadır.
3.2.3.Paragrafları Etkinleştirme
Bir ders kitabında paragrafları birbirinden ayırmak için kullanılan dört tip basım
uygulaması bulunmaktadır. Bunlar satırbaşı yapma, düz yazma, çıkıntılı yazma ve renk
kullanmadır. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.
Satırbaşı Yapma: Satırbaşı yazıda her paragrafın öteki satırlara göre biraz ileriye
alınarak başlatıldığı yerdir. Satırbaşının yazı alanı sol kenarından kaç harf boşluğu
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içeriden başlaması gerektiği hakkında çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Burada önemli
olan her paragrafın nereden başladığını ilk bakışta görebilmeyi sağlamaktır (Karasar,
1981).
Satırbaşı uygulamalarında paragrafa genel olarak 3 ile 7 harf boşluğu bırakılarak
başlanmaktadır. Ancak en uygunu 7 harf boşluğu bırakılarak başlanmasıdır. Bu yaygın ve
pratik bir uygulama olmaktadır. Ancak bu uygulamanın estetik olmadığı; özellikle kısa
paragraflar ile karşılıklı konuşmalarda sayfanın sol yazı alanının zedelendiği de öne
sürülmektedir. Buna rağmen ders kitapları açısından uygun bir tekniktir.
Düz Yazma: Paragrafta girinti ve çıkıntının bulunmadığı ve satırların hepsinin aynı
düzende yazıldığı bir tekniktir. Bu teknikte yukarıda olduğu gibi bir satırbaşı boşluğu
bırakılmamaktadır. Bunun yerine bir paragraftan diğerine geçişte boş bir satır
bırakılmaktadır. Paragraf aralıkları boş bir satırla anlaşılmaktadır. Bu teknikte boş satırlar
nedeniyle paragraflar kalınlaşmakta ve sayfalara daha az metinler yerleştirilmektedir. Bu
uygulama göze hoş görünmesine karşın öğrenci dikkatini çekme yönünden ders kitapları
için uygun bulunmamaktadır.
Çıkıntılı Yazma: Bu uygulamada paragrafın ilk sözcüğüne, içeriden değil tam
tersine 3-7 harf çıkıntısı yapılarak dışarıdan başlanmaktadır. Ekonomik bulunmayıp
dizgiciyi uğraştıran bir tekniktir. Seçmeli okuma yapanların ilgilendikleri yerleri kolaylıkla
bulmaları yönüyle oldukça uygun bir tekniktir. Bunun yanında sözlük, kronoloji,
bibliyografya, dizin ve kaynakça yazımlarında yaygın olarak kullanmaktadır. Yine
programlı öğretim materyallerinde soruların ve sorulara verilen yanıtların yerlerini
bulmada oldukça yararlı bulunmaktadır. Ancak bu paragraf tekniği ders kitaplarının
sözlük, dizin ve kaynakça gibi bölümleri dışında kullanılmamaktadır.
Renkli Yazma: Günümüz ders kitaplarında kullanılan bir tekniktir. Bu uygulamada
paragrafın tamamı renkli yazılmaktadır. Paragraf renkli yazılarak öğrencinin dikkati
çekilmeye ve paragrafın okunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla ders
kitaplarında çeşitli renkler kullanılmaktadır.
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3.2.4. Metinleri Etkinleştirme
Ders kitaplarındaki kelime-cümle ve paragrafları etkinleştirme işlemleri metinler
için de geçerli olmaktadır. Metinler sürekli tekrar edileceğinden etkinleştirme işlemleri
iyi yapılmalıdır. Örneğin bölüme giriş, bölümde verilen metinler, anlamayı sağlayıcı
açıklamalar, kontrol soruları, alıştırmalar, doldurmalar, resimler, hikâyeler vb. yazılar
öğrencinin dikkatini çekecek şekilde etkin olmalıdır. Bu düzen içinde örneğin “metnin
sonuç cümlesi” ya da “özet” metin bittikten sonra hemen göze çarpmalı ve resimli
öyküler eğlenceli bir şekilde sunulmalıdır. Metinlerdeki etkinleştirme işlemleri çeşitli
tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Bazıları şöyledir;
Büyük Punto Kullanma: Ders kitaplarında kullanılan puntolar metinlerin eğitici
önemine göre büyütülmekte ya da küçültülmektedir. Bu etkinleştirmenin birçok yararı
bulunmaktadır. Öğrenciler gözlerine doğrudan çarpan ve dikkatlerini çeken puntolara
yönelmekte ve onları okumaktadırlar. Bu nedenle metinlerdeki önemli yerlerde daha
büyük puntolar kullanılmalıdır.
Kalın Punto Kullanma: Metinlerdeki önemli yerleri netleştirmek için yarı kalın ya
da tam kalın puntolar kullanılmalıdır. Öğrencilerin okumaları açısından bu teknik oldukça
önemli olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarındaki metinlerde zaman zaman kalın ve ince
puntolar kullanılmalıdır.
Çerçeve Kullanma: Metnin önemini artırmak için çerçeve içine alma işlemidir.
Metni çerçevelemek için çizgi, renk ve beyazlık kullanılmaktadır. Bu tür uygulama okuma
ve öğrenme açısından oldukça önemli bulunmaktadır.
Çizgi ile Çerçeveleme: Çizgi ile çerçevelenmiş bir metin önemli duruma getirilmiş
demektir. Buradaki işlem metnin etrafının çizgi ile çerçeve içine alınmasıdır. Çerçeve
içine metin tek tip yazılmakta ve çerçeve çizgisi dışına çıkılmamaktadır. Estetik
nedenlerden dolayı metin ile çerçeve çizgisi eşit bulunmalıdır.
Renkle Çerçeveleme: Metinlerin önemini artırmak için metin ile kâğıt arasındaki
rengi farklılaştırma işlemidir. Bunun için metin etrafına hafif bir fon rengi ile çerçeve
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oluşturulmaktadır. Renk sadece önem verilen yerler veya metin için kullanılmalıdır.
Kullanılan renk metnin önemi açısından tüm sayfaya yayılmamalıdır. Konular arası geçiş
renginin kullanılması metni daha da çekici duruma getirmektedir.
Beyazlıkla Çerçeveleme: Metinlerin önemini artırmak için çizgi veya renkle
çerçevelemek yerine daha fazla beyazlık kullanılarak yapılan bir etkinleştirme tekniğidir.
Burada sayfadaki sağ ve sol taraftaki boşluklar artırılarak ortaya metin yazılmaktadır. Bu
beyaz çerçeve metni sarmakta ve önemli duruma getirmektedir. Ders kitaplarındaki bu
uygulama öğrencinin dikkatini daha çok çekmekte ve metnin daha kolay okunmasını
getirmektedir.
3.2.5. Yazı Alanı-Sayfa Boşluklarını Belirleme
Ders kitaplarındaki sayfalarda dört tarafta boşluk bırakılmakta ve geriye kalan
kısma yazı yazılmaktadır. Buna yazı alanı denilmektedir. Yazılar önemli bir neden
olmaksızın yazı alanının dışına taşırılmamaktadır. Sayfada yazı alanının sınırlarını
belirleyen yan boşluklar saptanırken, estetik ve ciltleme payı dikkate alınmaktadır.
Sayfanın boşluklarını belirlemede yaygın olarak kullanılan bir uygulamaya göre sayfanın;
1. Alt ve üst boşlukları 30mm,
2. Sağ kenar boşluğu 25 mm,
3.Sol baş boşluğu 35 mm. bırakılmaktadır (Karasar, 1981).
Sayfanın dörtkenarından boşluk bırakılması üç nedenden dolayı gerekli
olmaktadır:
 Birincisi sayfayı belirginleştirmek ve metni sunmak amacıyla gereklidir. Bir
sayfada yer alan yukarıdaki, sağdaki, soldaki ve sayfanın altındaki boşluklar bir taraftan
yazı ve resimleri çerçeveler, diğer taraftan kitabı konulduğu yerde belirginleştirir.
Örneğin sırada, masada, yatak üzerinde ya da koyu renkli zeminler üzerine bırakılan
kitapları ve onun yazılarını daha belirgin duruma getirir. Diğer taraftan bu üç marj
boşluğu optik olarak da gerekli olmaktadır. Göz, bu boşluklara dayalı olarak sayfadaki
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yazıları daha net olarak görmektedir. Bunun yanında bu boşluklar sayfadaki resimleri,
metinleri ve sayfaları ayırmakta da gerekli bulunmaktadır.
 İkincisi öğrencilerin kitabı tutarken parmaklarının yazı dışında kalması için gerekli
olmaktadır. Öğrencilerin parmakları kitap okurken metin üzerinde değil boşluklarda
kalmalıdır. Bu boşluklar kitabı tutmayı ve okumayı kolaylaştırmaktadır.
 Üçüncüsü ise sayfa numaralarını yerleştirmek için zorunlu olmaktadır.
Tüm bu nedenlerden dolayı ders kitabının sayfalarındaki boşluklar yukarıdaki
ölçülerde olmalı, çok geniş ya da çok dar bulunmamalıdır.
Bir ders kitabının sayfalarında beyaz zemin kaçınılmaz olmaktadır. Sayfa düzeninde
beyaz zemin siyah puntonun zıt rengi olduğu için gerekli olmaktadır. Ders kitaplarında
hem işlevsel hem de estetik olduğundan beyaz sayfa üzerine siyah punto ile yazı
yazılmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarındaki yazılı satırlar çok iyi aydınlatılmalı ve
netleştirilmelidir. Bunun için de beyazlık kullanılmalıdır. Sayfa zeminine resim, şekil
konulmamalı, bütün bilgiler beyazlık üzerine yayılmalıdır. Bu uygulamaya özen
gösterilmelidir.
3.2.6. Sayfa Numaralarını Yerleştirme
Ders kitaplarında “sayfa numaraları” öğrencilerin aradıkları yerleri kolayca
bulabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Sayfa numaraları ders kitaplarının başından
sonuna kadar boş sayfalar hariç her sayfaya verilmelidir. Sayfa numaraları için en uygun
yer, sayfanın sağ üst köşesidir. Numaralar sayfanın sağ üst köşesine büyük, kalın ve
öğrencilerin dikkatini çekecek bir şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları genellikle
sayfanın sağ üst köşesine, sağ kenardan 25, üst kenardan da 20 mm kalacak şekilde
yazılmaktadır.
Diğer taraftan ders kitaplarında sayfa numaralarının sayfanın değişik yerlerine
yazıldığı da görülmektedir. Bunlardan sayfa numarasının sayfanın yukarı-ortaya, aşağıorta ve aşağı sağ köşeye yerleştirilmesi uygun bir teknik değildir. Bazen estetik
nedenlerden dolayı özellikle aşağı sağ köşede olması istenmektedir. Ancak bu da uygun
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bir çözüm değildir. Çünkü öğrenciler genellikle kitabı sağ alt köşeden açmaktadırlar.
Böyle bir açma işleminde sayfa numaraları öğrencilerin elinin altında kalmakta ve
görülmemektedir. Ders kitabının her sayfasına sayfa numarası verilmelidir. Eğer
zorunluluk nedeniyle tek sayfaya numara verilecekse, numara yazılacak sayfaların
mutlaka sağ sayfalar olmasına dikkat edilmelidir.
3.2.7. Başlıkları Yazma
Ders kitabındaki başlıklar üniteleri, bölümleri, araç parçaları, alıştırmaları vb.
yerleri bulmayı kolaylaştıracak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar, yazı alanının içine, ortaya
ve öğrencinin görebileceği şekillerde yerleştirilmelidir. Ayrıca, bölüm ve alt bölüm
başlıklarının rollerine de önem verilmelidir.
Bir ders kitabında başlık yerleştirilirken aşağıdaki işlemlere dikkat edilmelidir:
1) Genellikle ders kitabının adının her sayfaya yazılması öğrenci açısından gereksiz
bir uygulamadır. Bu uygulama kitabın basımında ve sayfaların harmanlanmasında
basımcıya kolaylık sağlamakta ancak öğrenciye bir katkı getirmemektedir.
2) Ders kitabındaki ünite ve bölüm başlıkları sayfanın üst -ortasına yazılmalıdır. Bu
durum öğrencinin hem bölümü hem de konuyu bulmasını kolaylaştırıcı olmaktadır.
3) Alt başlıklar ise öğrenciyi yönlendirmekte ve konu hakkında bilgi vermekte ve
ayrıntıları bulmayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle alt başlıklar yerleştirilirken bu işlevler
göz önüne alınmalıdır.
Bölüm Başlıklarını Yazma: Bölüm başlığı, yeni bir bölümü, yeni bir dersi, yeni bir
sayfayı göstermektedir. Bunun için bölüm başlığını sayfanın ortasına ve yukarıya yazmak
gerekir. Bölüm başlığı, yazı alanı üst kenar çizgisinin üç normal satır aralığı altından
başlamalı ve büyük harflerle yazı alanı ortalanarak yazılmalıdır. Ders kitabında bölüm
başlığı ile birlikte bölüm numarasının da bulunması durumunda başlığın birinci satırına
“Bölüm” ile bölüm numarası yazılmalıdır. Başlıktan hemen sonra bir boşluk
bırakılmalıdır. Bu boşluk okumada öğrenciye kolaylık sağlamaktadır.
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Altbölüm Başlıklarını Yazma: Bölümlerdeki bilgiler, genellikle ilgilerine göre
kümeleştirilerek sunulmaktadır. Birbirinden başlıklarla ayrılan bu kümelere alt bölümler
denilmektedir. Bölümleri alt bölümlere ayırmaktaki amaç konuyu öğrencilere daha iyi
sunabilmektir. Başlıklar, değişik konuların başladığını göstermektedir. Öğrenci başlıklar
yardımıyla konuyu daha rahat izlemekte ve aradığı bilgileri kolayca bulabilmektedir.
Alt bölümler belirli bir bütünün uyumlu parçaları olarak düşünülmelidir. Ders
kitaplarında en çok kullanılan altbölüm başlık türleri büyüklük sırasına göre;
1. Orta başlık,
2. Yan başlık ve
3. Paragraf başlığıdır (Karasar, 1981).
Bunlar aşağıda sırasıyla verilmektedir.
Orta Başlık: Aynı bölüm içindeki metnin bölümlerini göstermektedir. Orta başlık,
ortaya yazılır ve asıl metin ile arasına boşluk bırakılarak diğer yazılardan ayrılır. Ardından
bir boşluk bırakılarak metne geçilir. Bu başlıklar ana metnin karakteri ve harf büyüklüğü
ile aynı yazılmalıdır. Başlıkların bazen altı çizilebilir. Ya da başlık sol başa çekilebilir.
Yan Başlık: İkinci büyük altbölüm başlığıdır. Yazı alanı sol kenarından başlayarak
yazılır ve altı çizilir. Orta başlıkta olduğu gibi başlık kelimelerinin başlangıç harfleri büyük,
ötekileri küçük yazılır. Metin başlıktan bir normal satır aralığı aşağıdan ve satır başı
yapılarak başlar. Yan başlıkla kendinden önceki metin arasında bir geniş satır aralığı
boşluk bırakılır.
Paragraf Başlığı: En küçük alt bölüm başlığı paragraf başlığıdır. Satır başından
başlayarak yazılır. Başlığın yalnızca birinci sözcüğünün başlangıç harfi büyük öbürleri
küçük yazılır. Başlığın sonuna iki nokta konur ve metin aynı satırdan başlar. Paragraf
başlığı ile kendinden önceki metin arasına bir geniş satır aralığı boşluk bırakılır
(Karasar,1981).
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3.2.8. Diğer Yazıları Yerleştirme
Bunlar giriş yazıları, özetler ile temel metinlere yardımcı metinlerdir. Bu tür yazılar
dört tarafı da beyaz bırakılarak çerçeve içine alınmalı; yazılar okumada kolaylık
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bunlar önemi az olan yazılar ile yapısallaşmış yazılar
olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır.
Önemi Az Olan Yazılar: Ana metne göre önemi daha az olan metinler küçültülerek
ve satırları sıkıştırılarak verilebilir. Bu tür yazılarda yazı küçüldüğü için okuyucunun
gözleri rahatsız olmaktadır. Sayfanın sağında ve solunda beyaz boşluklar artmakta ve asıl
yazı küçülmektedir.
Yapısallaşmış Yazılar: Bir ders kitabında yapısallaşmış yazılar “önsöz, içindekiler,
soru-cevap, kaynakça” gibi yazılardır. Bu yazıların çoğu çeşitli baskı durumlarını
sergilemekte, çok azı ise yeri değişmeyen metinlerden oluşmaktadır. Yapısallaşmış
metinlerin yerleştirilmesi konusundaki bazı öneriler şunlardır:
 Bu metinler okuyucunun mantık sırasına göre yazılmakta ve yerleştirilmektedir.
Örneğin “İçindekiler” sayfasında önce metin ardından da sayfa numarası yazılmalıdır.
Kesinlikle önce numara sonra metin yazılmamalıdır.
 Yapısallaşmış metinler içinde eğitim mesajlarını ayırmak için arada boşluklar
bırakılmalıdır. Bu boşluklar üç tip olmaktadır. Bunlar:
Satır sonundaki boşluklar: İki cümle arasındaki boşlukta olduğu gibi satır
sonlarındaki boşluklar da zorunlu olarak bırakılmalıdır.
Satırlar arası boşluklar: Metinde arka arkaya sorular soruluyorsa sorular arasında
boşluklar bırakılmalıdır. Burada amaç soruların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır
Önemli boşluklar: Bazı paragraflar ile yazı blokları arasında bırakılan boşluklardır.
Örneğin, işaretlenmesi gereken sorular ile yanıtlar arasında bu tür boşluklar
bırakılmaktadır. Ayrıca satır başlarında boşluk bırakılması da zorunlu olmaktadır. Yanıtı
verilecek soruların altına da bu tür boşluklar bırakılmaktadır.
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4. BASIM YÖNÜYLE OKUNABİLİRLİK
Bu başlık altında basım yönüyle okunabilirlik ilkeleri ile özellikleri ayrıntılı bir
biçimde verilmektedir.
4.1. Okunabilirlik İlkeleri
Emile Javal, Fransa’da 1900’lü yıllarda okunabilirlik ile ilgili ilk laboratuvar
çalışmalarının temelini atmıştır. Sonraki yıllar bu çalışmalar giderek geliştirilmiş ve yeni
bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular ders kitapları açısından son derece önemlidir.
Okuma süreci ile ilgili olarak elde edilen bulgular dört temel ilke olarak belirlenmektedir.
Bunlar kelimeler arasında boşluk bırakma, kelimeleri yerinde kullanma, noktalama
işaretlerine dikkat etme ve harf büyüklüğü yönüyle açıklıktır. Bu ilkelere ilişkin
uygulamalar aşağıda verilmektedir.
1. İlk uygulamada bir grup öğrenciye aşağıdaki yazı verilerek dikkatlice okumaları
istenir.

Birşeyiyapabileceğinizekendiniziinandırırsanıznekadargüçolursaolsunon
ubaşarırsınız.Fakatdünyadaenbasitişiyapamayacağınızkuruntusunakapılırsanız
onuyapmanızaimkankalmaztepecikleriylekarşınızaaşılmazdağlargibidikilir.

Bu yazıyı okumak oldukça güçtür ve yavaştır. Çünkü kelimeler arasında boşluklar
yoktur. Kelimeler ve cümleler belirgin değildir. Anlam çıkmamaktadır.
2. Bu uygulamanın ardından aynı yazı öğrencilere kelime ve cümle aralıklarına
uygun bir şekilde verilerek okumaları istenir.

Bir şeyi yapabileceğinize kendinizi inandırırsanız ne kadar güç olursa olsun
onu başarırsınız. Fakat dünyada en basit işi yapamayacağınız kuruntusuna
kapılırsanız onu yapmanıza imkân kalmaz tepecikleriyle karşınıza aşılmaz dağlar
gibi dikilir.
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Bu yazıda her şey yerli yerindedir. Kelime ve cümleler açıktır. Yani yazı rahat
okunmaktadır. Yazıda noktalama kurallarına uyulduğundan kolayca anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi okumada kelimeler ile kelimeleri belirleyen boşluklar önemlidir.
Noktalama işaretleri de çok önemlidir.
3. Üçüncü uygulamada bir grup öğrenciye aşağıdaki yazı okutulur.

Bir dağlar yapabileceğinize kalmaz şeyi inandırırsanız ne karşınıza güç
olursa onu olsun. Kendinizi dikilir. Fakat başarırsınız en işi yapamayacağınız
dünyada kuruntusuna kadar kapılırsanız basit onu yapmanıza imkân
tepecikleriyle aşılmaz gibi
Yazı oldukça zor okunmaktadır. Çünkü yazının hiçbir anlamı yoktur. Kelimeler
karışık yazılmıştır. Sonuç olarak okuma süreci yalnızca kelimeleri tanıma süreci değildir.
Aynı zamanda kelimelerin anlamlarını da bulma sürecidir. Ders kitabının konusu ve sayfa
düzenlemenin en önemli öğesi kelimelerin anlamına saygılı davranmaktır. Anlamayı ön
plana çıkarmalı, bu arada estetik girişimler de yapılmalıdır. Ancak estetik girişimlerde
anlam hiçbir zaman kaybedilmemelidir. Tam tersine anlamayı daha kolay bulmaya ağırlık
verilmelidir. En iyi baskı metnin anlamına hizmet eden baskıdır.
4. Dördüncü uygulamada aşağıdaki metin 20 punto ile yazılarak öğrencilere
okutulur.

Bir

şeyi

yapabileceğinize

kendinizi

inandırırsanız ne kadar güç olursa olsun
onu başarırsınız. Fakat dünyada en basit işi
yapamayacağınız kuruntusuna kapılırsanız
onu yapmanıza imkân kalmaz.
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Bu yazı 12 punto ile yazılan yazıdan daha hızlı okunmaktadır. Çünkü harfler büyük
ve göze hızlı bir şekilde yansımaktadır.
5. Aynı yazı 8 punto ile yazılarak öğrencilere verilir ve okumaları istenir.

Bir şeyi yapabileceğinize kendinizi inandırırsanız ne kadar güç olursa olsun onu başarırsınız. Fakat
dünyada en basit işi yapamayacağınız kuruntusuna kapılırsanız onu yapmanıza imkân kalmaz
tepecikleriyle karşınıza aşılmaz dağlar gibi dikilir.

Görüldüğü gibi yazı 8 punto ile yazıldığında çok az yer kaplamakta ve harfler çok
küçülmektedir. Öğrenciler bu yazıyı oldukça zor okumaktadır. Sonuç olarak okumada
okumayı kolaylaştıran veya zorlaştıran durumlar söz konusu olmaktadır. Buna okumada
“AÇIKLIK” denilmektedir. Ancak 24 puntodan daha fazla harf karakterlerini de
büyütmenin okumada hiçbir katkısı bulunmamaktadır.
4.2. Okunabilirlik Özellikleri
Bu alanda birçok uzman tarafından laboratuvarda yapılan araştırmalara göre
basım yönüyle okunabilirliğin 9 özelliği şöyle belirtilmektedir:
4.2.1. Punto (Harf) Büyüklüğü
Punto büyüklüğünün okuma sürecine etkisi konusunda çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalar incelendiğinde punto büyüklüğü ile öğrenci yaşı arasında
ilişkilerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrenci yaşı küçüldükçe punto büyüklüğü
artmaktadır. Bu konuda Miler A.Tinker ve Donald Paterson (1929) tarafından yapılan
Baskı Okunabilirliği ve Açıklık başlıklı araştırma ilginçtir. Minesota Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen ve bu araştırma yaklaşık 12 yıl sürmüştür (Güneş,2002). Elde edilen
sonuçlar öğrencilerin sınıf düzeyi, yaşı ve harf karakteri yönleriyle aşağıdaki Tablo 5’de
verilmektedir (Tinker & Paterson,1929).
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Tablo 5. Harf büyüklüğü
Sınıf Düzeyi
Alfabe
1. sınıf
2-3. sınıf
4. sınıf
5. ve üst sınıf
Yetişkin

Yaş
6
6
7-8
9
10 +
-

Punto Büyüklüğü
24-18
18-14
16-14
12
12-10
8

Burada 18 punto 3 mm; 14 punto 2.3 mm; 12 punto 2 mm; 10 punto 1.7 mm; 8
punto 1.3 mm büyüklüğündedir. Daha önceden de belirtildiği gibi puntoların büyüklüğü
özellikle öğrencilerde okumayı etkilemektedir. Bu nedenle ders kitaplarının basımında
sınıf seviyesine uygun harf büyüklükleri kullanılmalıdır.
4.2.2. Harf Karakteri
Ders kitaplarının basımı ve yazımında kullanılan harf karakteri iki türlüdür. Birincisi
dik harflerdir. Bunlara Romen harfler de denilmektedir. İkincisi eğik harflerdir. Bunlara
İtalik harfler denilmektedir. Aşağıda bu harf örnekleri verilmektedir.
 Dik Romen harfler- a,b,c,ç,d,e,f.. A,B,C,Ç,D,E,F gibi.
 Eğik-İtalik- harfler - a,b,c,ç,d,e,f.. A,B,C,Ç,D,E,F şeklindedir.
Bu harflerin karşılaştırılması pek yapılmaz. Çünkü burada göz alışkanlığı oldukça
önemlidir. Ancak “Gotik” karakterde bir yazı Fransız ve İngiliz Üniversitelerinde kolaylıkla
okunamamaktadır. Rönesans döneminde İtalyan kitaplarının çoğu temel İtalik harflerle
ile yazılır sadece notlar “Romen” harflerle basılırdı. Günümüzde ise durum tam
tersinedir. Kitapların çoğu “Romen” harfler ile yazılmakta İtalik harfler ise çok az
kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre küçük harflerle yazılmış kelimeler büyük
harflerle yazılmış kelimelere göre daha okunaklıdır. Romen harfleri italik harflere göre
daha kolay okunmaktadır. Bu sonuçlara göre;
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-Romen küçük harfler temel metinlerde kullanılmalı ya da metinlerin temel harfi
olmalıdır. Romen büyük harfler ise başlık ile alt başlıklarda kullanılmalıdır. İtalik küçük
harfler;
1. Özel anlatımlarda, özel isimleri yazmada, ayrıca teknik terimleri belirtmede
kullanılmalı,
2. Alıntı yapılan kısa ve özel metinlerde kullanılmalı,
3. Kitabın önsöz, giriş, çerçeve içine alınan yazılar ile küçük notlarda kullanılmalıdır.
İtalik büyük harfler ikinci derecede önemli başlık ile alt başlıklarda kullanılmalıdır.
Büyük harfler genellikle resimli romanlarda kullanılmaktadır. Resimli romanların
okunabilirliğe gelince resimli romanlarda resmin hemen altında yazı verilmekte ve
yazılar tamamen büyük harflerle yazılmaktadır. Bu durum çok önemlidir. Zira gelecek
yıllardaki okuyucunun okuma alışkanlıkları edinmesi bakımından resimle birlikte yazı
büyük harflerle yazılmakta ve bu durumun okunabilirliği kolaylaştırdığı öne
sürülmektedir.
4.2.3. Harf Deseni
Ders kitaplarının temel metinleri için kullanılan harf desenleri uzun yıllar aşağıda
adları verilen 6 aileden seçilmiştir. Bunlar “Humanes”, “Gareldes”, “Reales”, “Didones”,
“Mecanes”, “Lineales”tir. Bu altı desen yazının okunabilirliği laboratuvardaki çeşitli
araştırmalarla incelenmiş, her birinin diğer yazılara göre okunabilirliği artırdığı
bulunmuştur. Bu nedenle uzun yıllar ders kitaplarının harf desenleri olarak kullanıla
gelmiştir.
Harf desenlerine verilen isimler ülkelerine göre değişmektedir. Örneğin Fransa’da
“Antique” denilen bir yazı Amerika’da “Gothic”, Almanya’da ise “Antiqua”
denilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için VOX-A.TYP.I’nın sınıflaması bütün
ülkelerde esas alınmaktadır. Bu sınıflamaya göre 11 yazı grubu şöyledir:
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1. Grup: “Humaine Yazı”: 15.yüzyılın ilk ciddi “Romen” baskılarıdır. Çıkıntıları kısa
ve kalındır. Karşıt bacaklar kalın, harfin ince kısımları belirgindir. Büyük harfler geniş ve
uzundur.
2. Grup: “Garalde Yazı”: Rönesans, İtalya ve Fransız karışımı asil bir karakterdir.
Humaine yazıya göre daha sıktır. Kalınlık ve incelik yönüyle bacakları diğer yazılardan
farklıdır. Büyük harfleri genellikle daha kısadır.
3. Grup: “Reales Yazı”: Garalde yazı ile “Didone” yazı arasında belirgin karakterli
bir yazıdır. Gözleri dardır. Bacakları daha az kalın ve incedir. Kalınlık yatay ve dikey
yönlere dağılmıştır.
4. Grup: “Didones Yazı”: “Didot” ve “Bodoni” isimlerinin birleştirilmesiyle adını
almıştır. Sert karakterli bir yazıdır. Kalınlık ve incelik birbirini izler. Bacakları
dikdörtgenimsidir.
5. Grup: “Mecanes Yazı”: Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan bir yazıdır. Bu
yazıda daha çok geometrik şekiller ağırlık basar.
6. Grup: “Lineales Yazı”: Çizgi gibi bir yazıdır. İncelik ve kalınlık çok az
kullanılmaktadır. “Antique” yazı da denilmektedir. Modeli az bir yazıdır.
7. Grup: “İncises Yazı”: Resim karakterli bir yazıdır. Daha çok kitap başlıklarında
rastlanılan bir yazıdır.
8. Grup: “Scriptes Yazı”: Bunlar birbirine bağlanan harflerden oluşan bir yazıdır.
Davetiyelerde bazı yayıncılık çalışmalarında kullanılır. Seri okuma açısından sıkıntılı bir
yazıdır.
9. Grup: “Manuaires Yazı”: Ağır ve kullanım açısından zor bir yazıdır. Fantezi
yazılarda ve davetiyelerde kullanılır.
10. Grup: “Gothiques Yazı”: Önce Fransa’da çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan
süslü bir yazıdır.
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11. Grup: “Latin Olmayan Yazılar”: Arap, Japon ve diğer yazı karakterleri bu gruba
girmektedir (Larousse, 1991).
Günümüz ders kitaplarında yukarıdaki harf desenlerinin yanı sıra bilgisayar
programlarına alınmış çeşitli harf desenleri kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda
verilmektedir.
Times New Roman harf desen örnekleri: A a, B b, C c, D d, E e, F f,
Arial harf desen örnekleri: A a, B b, C c, D d, E e, F f,
Courier harf desen örnekleri: A a, B b, C c, D d, E e, F f,
Script MT Bold harf desen örnekleri: A a, B b, C c, D d, E e , F f, gibi.
4.2.4. Kelimeler Arasındaki Boşluk
Kelimeler arasındaki boşluklar yazının tanınmasında oldukça etkilidir. Bu çeşitli
araştırmalarla kanıtlanmış bir durumdur. Kelimeler arasındaki boşluk yazı başlıkları için
de geçerlidir. Metin yazarken klavyeye basılmakta ve otomatik olarak kelimeler arasında
boşluklar oluşmaktadır. Kelimeler arasındaki bir boşluk okunabilirlik ölçütlerine
uygundur. Eğer kelimeler arasındaki boşluklar yok edilirse kelimeler tanınamaz duruma
gelmektedir. Genç okuyucular kelimeleri biçimleri yönüyle tanıdıklarından kelimeler
arasındaki boşluğa dikkat edilmelidir.
Teorik olarak kelimeler arasındaki boşluk bir harf boşluğu ile sağlanmaktadır. Bu
boşluğun genişliği eşittir. Yani boşluğa bir harf sığacak kadardır. Eğer eşit uzunlukta yazılı
metinler söz konusu ise ve bir satır bir kelime ile bitirilmek isteniyor kelime satır sonunda
bölünmek

istenmiyorsa

böyle

durumlarda

kelimeler

arası

boşluklar

eşit

olmayabilmektedir. Satırları eşitlemek uğruna bazı kelimeler arasına daha fazla boşluklar
bırakılmaktadır. Ancak okuma sırasında göz bu fazla boşlukları fark etmemektedir.
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4.2.5. Satır Sonlarının Eşitlenmesi
Metin yazarken satırların sonlarını eşitlemek için bazı kelimeleri kesmek
gerekmektedir. Böyle durumlarda kesme işareti konulur ve sözcüğün başı satırın sonuna
geri kalan kısmı da bir alt satırın başına yazılmaktadır. Böyle bir yazıda gözün bu ikiye
bölünmüş sözcüğü birleştirmesi yani tanıması güçleşmektedir. Bu tür uygulamadan
kaçınmak için serbest satır uygulaması yapılmaktadır. Yazıda sağ ve sol marj boşlukları
çizgi biçiminde inmekte, göz buna alışmaktadır. Ancak serbest satır her zaman ekonomik
değildir. Çoğu insanlar eşit satırla okumayı yeğler. Serbest ve eşitlenmiş satırları okuma
konularında laboratuvarlarda inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Okuma hızları eşit ve
hızlı okuyan yetişkin okuyucular da serbest ve eşitlenmiş satırları okumada bir farklılık
görülmemiştir. Ancak yavaş okuyucularda ve çocuklarda satır sonunda bölünen
kelimelerin okumayı yavaşlattığı görülmüştür. Bu nedenle ilköğretim ders kitaplarında
satır sonlarında kelimelerin bölünmemesine dikkat edilmelidir.
4.2.6. Satır Uzunluğu
Ders kitaplarındaki satırların uzunluğu okumada önemli bir etkendir. Okumada göz
için sık sık geriye dönüş yaptıracak kadar kısa satır kullanılmamalıdır. Hatta sık sık satır
başını arayan göz aradığı satırı bulamama sıkıntısına düşmektedir. Dolayısıyla hata
yapmaktadır. Laboratuvar araştırmalarında Tinker ve Paterson’un (1929) bulgularına
göre ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızları 9 punto ile yazılmış bir metinde %5’tir. Bu
sınıf öğrencileri için en az satır uzunluğu 34 mm en fazla da 168 mm’dir. Hartley, Brnhil
ve Fraser de aynı sonuçlara katılmakta ve bunlar da ders kitaplarındaki satır uzunluğunun
en az 3,4 cm en fazla ise 16,80 cm olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. (Tinker &
Paterson,1929).
4.2.7. Satır Aralıkları
Satır aralığı konusunda yapılan çalışmalara göre satırların belirli aralıklarla
yazılması gerekmektedir. Tinker ve Paterson’a (1929) göre %5 hızında okuyan bir öğrenci
için çok uzun ve çok kısa satırlarda satır aralıkları araştırılmış ve elde edilen bulgulara
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göre satır aralıkları 1,4 mm ile 4,5 mm olarak saptanmıştır. Günümüzde bu aralıkları
bilgisayarlar programlı olarak yapmaktadır.
4.2.8. Satır Sayısı
Ders kitabının bir sayfasında yer alan satırların sayısı da okuma açısından önemli
bir etkendir. Mc Coullught ve Staiger’in (1976) araştırmalarına göre ders kitabının bir
sayfasında ortalama satır sayısı aşağıdaki Tablo 6’da verilmektedir (Güneş, 1997). Ders
kitaplarında bu satır sayılarına dikkat edilmelidir.
Tablo 6. Satır sayısı
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
5. sınıf

Satır sayısı
8-9
18
19
20
21

4.2.9. Mürekkep ve Kâğıt
Miles A.Tinker ve Donald G.Paterson’a (1929) göre metnin okunabilirliğini
sağlayan kâğıdın rengi ile metnin yazımında kullanılan renk arasındaki zıtlık önemlidir.
Beyaz kâğıt üzerine siyah punto ile yazılan yazı okunabilirliği sağlamaktadır. Mat ve
parlak kâğıtlar da okunabilirliği sağlamaktadır. Parlak kâğıtların ışığı yansıtıcı özelliği
nedeniyle bazı okuyucular mat kâğıtları yeğlemektedirler. Parlak kâğıtların ışığı
emmemeleri nedeniyle çocukların gözleri için sakıncaları bulunmaktadır. Bu nedenle
ders kitaplarında parlak kâğıtlar kullanılmamalıdır. Yine ders kitaplarında kullanılan
kâğıtların çok ince olmamasına dikkat edilmelidir. İnce kâğıtlar arka yüzdeki resim ve
yazıları da yansıttığı için okumayı engelleyici olmaktadır (Tinker & Paterson,1929). Sonuç
olarak ders kitaplarında öğrenciyi rahatsız etmeyecek kalınlıkta ve mat kâğıtlar
seçilmelidir.
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9. BÖLÜM
RESİM VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ

Ders kitaplarında verilen resim, şema, grafik, şekil gibi görseller anlama ve
öğrenmeye doğrudan katkı yapmaktadır. Bir resim bin kelimeye bedel anlayışıyla
görseller ve renkler üzerinde önemle durulmaktadır. Bu bölümde okul kitaplarında
verilecek görseller, renkler ve karikatürler ele alınmaktadır.
1. RESİMLER
Ders kitaplarında verilen resimlerin eğitim ve öğretim açısından önemi, bilimsel
yönden sıralanması, zihne kaydedilmesi, seçilmesi ve kitaba yerleştirilmesi konusunda
çeşitli açıklamalar vardır. Bunlar aşağıda verilmektedir.
1.1. Resimlerin Önemi
Ders kitaplarında resmin önemli bir yeri bulunmaktadır. Resim, konunun daha
kolay öğrenilmesini, sembollerin anlaşılmasını, ana hatların belleğe iyi yerleşmesini ve
bellekte de canlanmasını sağlamaktadır. Resim öğrenmenin tamamlayıcısı olmakta ve
unutmayı önleyici rolü bulunmaktadır. Bir ders kitabının resmi iyi hazırlanırsa kitap çekici
olmaktadır. Resimler seçilirken konuları iyi anlatan ve anlamayı sağlayan resimlere ağırlık
verilmelidir. Bu nedenle ilkokul ders kitabının önemli bir kısmını ya da ¼’ünü resimler
oluşturmalıdır.
Resimler ders kitabının gelişimine en çok katkıda bulunan etkenlerden biridir. Ders
kitaplarındaki resimlerin diğer kitaplardan farklı amaçları vardır. Ders kitabı resimlerinin
öğretici bir amacı vardır. Genel halka yönelik, eğlence, estetik veya bilgi görüntüleri
şeklinde ve öğretici amacı olmayan resimlerden farklıdır. Okul kitapları için seçilen
resimlerde çeşitli teknikler ve stiller (fotoğraflar, çizimler, diyagramlar vb.) dikkate alınır.
Bir ülkenin fiziksel tanımı, sunumu hayvanlar veya bitkiler, makineler veya aletler,
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laboratuvar deneyleri, bir harita, bir fotoğraf, bir çizim, bir diyagram yazarın metinlerine
görsel destek sağlar (Seguin, 1989).
Ders kitabına konulmak üzere seçilen resimler nitelikli, konu ile ilgili, doğal, açık ve
anlaşılır olmalıdır. Resimler ayrıntılı olma yerine gerçeği yansıtmalıdır. Yerleştirilen
resmin veya resimdeki öğelerin büyüklüğü öğrencilerin algılarına zarar verecek biçimde
olmamalıdır. Resimler, öğrencilerin küçük bir nesneyi büyük bir şekilde algılamalarına
neden olacak şekilde seçilmemelidir. Bu nedenle ders kitaplarına resim seçilirken sık sık
fotoğraf tekniğine de başvurulmalıdır. Renkli resimler öğrenmeyi kolaylaştırdığından
gerçeğe yakın renkteki resimler yeğlenmelidir. Çok renkli resimler kullanılmamalıdır.
Resimler sayfanın alt yarısına değil en üst ortasına veya sağ-sol kenarlarına
yerleştirilmelidir.
1.2. Bilimsel Sıralama
Ders kitaplarında kullanılacak resimlerin öğrencilerin algısına zarar vermeyecek
ölçülerde, gerçeğe yakın ve öğretici olması gerekmektedir. Bu konuda çeşitli çalışmalar
yapan Abraham Moles, ders kitaplarına yerleştirilecek resimlerin bilimsel bir sıralamasını
yapmıştır. Bu sıralamaya göre ders kitaplarında öncelikle kullanılacak görseller, fotoğraf,
resim ve şema şeklinde olmalıdır (Moles, 1968). Seguin (1989) ise ders kitaplarında üç
ana resim türüne dikkat çekmektedir. Bunlar orijinal veya çoğaltılmış fotoğraflar,
gerçekçilik kaygısıyla yapılmış figüratif veya teknik çizimler, coğrafi haritalar, diyagramlar
ve istatistiksel çizimler olmaktadır (Seguin,1989).
1.2.1.

Fotoğraflar:

Fotoğraflar

nesnelerin

görüntülerini

olduğu

gibi

yansıttıklarından. Etkileme güçleri yüksek olmakta ve zengin bilgi vermektedirler. Bu
nedenle ders kitaplarında öncelikle fotoğraflara yer verilmelidir.
1.2.2. Resimler: Gerçeğe yakın çizim ve resimler de zengin bilgi vermekte ancak
etkileme güçleri düşük olmaktadır. Ders kitaplarında fotoğraf kullanılmadığı tekdirde bu
tür resimlere yer verilmelidir.
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1.2.3. Şemalar: Şemalar bir bilgiyi açık ve net sunarlar. Ancak etkileme ve zengin
bilgi sunmada yetersiz kalmaktadırlar. Fotoğraf ve resimlerin kullanılmadığı durumlarda
şemalar verilmelidir (Güneş, 2002; Moles, 1968; Seguin, 1989).
Görüldüğü gibi ders kitaplarına alınacak resimler rastlantıya bırakılmamakta;
öğrencileri eğitici, etkileyici ve bilgi verici özelliklerine göre seçilmektedirler. Bu bilimsel
sıralamaya özen göstererek uygun resimlerin yerleştirilmesi ders kitaplarının verimliliğini
artırıcı olmaktadır.
1.3. Belleğe Kaydetme
Resim ve şekiller bellekte soyut bir biçimde yer almaktadır. Bellek her resim ve
şekli kodlamakta ve onu her gördüğünde ayrıntılarını içeren yeni eklemeler yapmaktadır.
Örneğin bir ağaç veya çiçeğin önce boyunu kodlamakta, ikinci görüşte rengini üçüncü
görüşte ise kokusunu kodlamaktadır. Kısaca bellek resmi her görüşte yeni bir yönünü
kodlamakta ve şekli tamamlamaktadır.
Bellekte kodlanan resim ve şekiller simgesel belleğe yerleştirilmektedir. Bu bellek
kalıcı, dayanıklı ve etkili bir bellektir. Yıllar önce kaydedilmiş resim ve şekil görüntülerini
bile istendiğinde göz önüne getirebilmektedir. Simgesel belleğin bu çalışması çeşitli
araştırma ve laboratuvar deneyleri ile de kanıtlanmıştır. Örneğin Bahrick ve Vittlinger
ders kitaplarındaki resim ve şekillerin anımsanması ile ilgili bir araştırma yapmışlardır.
Araştırmacılar bir grup deneğe Kolejden mezun olduktan 10 yıl sonra Kolejde okudukları
ders kitaplarının kapaklarını, resimli ve yazılı sayfalarını göstererek ne anımsadıklarını
sormuşlardır. Elde edilen bulgulara göre deneklerin çoğunun kitabın sözel bilgilerini
unuttukları ancak resimlerini çok iyi anımsadıkları saptanmıştır.
Bir başka çalışma ise laboratuvar ortamında Lieury’nün (1995) yaptığı araştırmadır.
Lieury, laboratuvarda bir grup deneğe 2500 resmi arka arkaya göstermiş ve farklı gün ve
zamanlarda bu resimlerin ne kadarını anımsadıklarını sormuştur. Deneklerin gösterilen
resimlerin %90’ını farklı zamanlarda hatırladıkları ortaya çıkmıştır (Güneş, 1997).

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

154

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
Yine şekil ve resimlerle anlatımların bellekte kalıcılığı ile ilgili S. Dalfen Denburg
yaptığı araştırmada önemli sonuçlar elde etmiştir. Denburg yapığı araştırmalarda
ilköğretim öğrencilerinin kelime ve cümlelerin anlamlarını resimlerle daha iyi
öğrendiklerini, ancak resimsiz verilen kelime ve cümlelerin anlamlarını ise öğrenmede
zorlandıklarını ortaya çıkarmıştır. Denburg, çeşitli bilim dallarına özgü yeni kelime ve
kavramların resimlerle daha kolay öğretildiğini belirlemiştir.
Yukarıda verilen araştırmalar ders kitaplarına alınacak resim ve şekillerin öğrenme
ve anımsama açısından ne denli önemli olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu
nedenle ders kitaplarına alınacak resim ve şekillere özen gösterilmesi gerekmektedir.
1.4. Seçilmesi ve Yerleştirilmesi
Resimlerin sayfa düzenlenmesinde önemli bir yeri vardır. Resimler iyi
yerleştirilmemişse bu durum hem ders kitabının değerini azaltıcı hem de anlamayı
güçleştirici olmaktadır. Bu nedenle sayfaya resim yerleştirmenin birkaç ilkesi aşağıda
verilmektedir:
 Ders kitabına yerleştirilecek her resmin somut bir mesajı olmalıdır. Resim
yalnızca estetik olarak alınmamalı, onun verdiği eğitici mesaja da edilmelidir.
 Ders kitaplarına alınacak resimler yalnızca konu bağlantılı olmamalı, aynı
zamanda ders kitabının içeriğine de uygun bulunmalıdır.
 Yazar, metinde kısa da olsa resimden söz etmeli, metin – resim bağlantısını
kurmalı, ünitelerde resimle yazıyı eşleştirmeli ve resim-metin bütünlüğünü
oluşturmalıdır.
 Resim-metin bağlantısında okuma süreci de dikkate alınmalıdır. Öğrenci hem
resmi incelemeli hem de metni okuyabilmelidir. Bunun için resmin yerleştirileceği yer
özenle seçilmelidir.
 Arka arkaya yerleştirilen resimlerde hareket ve mantık sürecine dikkat
edilmelidir. Öğrenci okurken sistemli olarak ilerleyebilmelidir.
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 Ders kitabına yerleştirilen resimler konuyu açıklamalı, ilgi uyandırmalı ve metnin
anlaşılmasına katkı sağlamalıdır.
 Kullanılan renk sayısı resmin etkisini artırmakta ve öğrencinin dikkatini
çekmektedir. Bu nedenle ortalama 4 renkli resimlere ağırlık verilmelidir.
Resmin çevresine yazılan yazılar okuyucunun dikkatini çektiğinden kitaplarda,
boşlukların ortasına resim yerleştirmek yerine yazıların ortasına resim yerleştirmek daha
etkili olmaktadır.
 Resim seçerken eğitim ilkeleri unutulmamalıdır. Özellikle öğrencilerin hoşuna
giden resimler seçilmeli, öğrencilerin yaş ve yaşam durumları dikkate alınmalıdır.
 Öğrencilerin ilgilerini uyandırmak, bilgilerini zenginleştirmek ve düşüncelerini
canlandırmak amacıyla resimlere açıklamalar yapılmalıdır. Örneğin resmin konusu, yeri,
ressamı, tarihi, resmin yapıldığı ya da çekildiği yer gibi bilgiler resmin altına uygun yerlere
yazılmalıdır.
2. GRAFİK VE ŞEKİLLER
Ders kitaplarının iletişim yapısı çok karmaşıktır. Örneğin temel -yan metinler,
resimler ve şekiller gibi her bir öğe, öğrenciye bilgi aktarmakta ve öğrenmeye katkı
sağlamaktadır. Bu katkı sağlayıcı öğelerden birisi de şekillerdir. Ders kitabındaki her türlü
grafik, şema, çizim ve haritalar şekil olarak adlandırılmaktadır. Şekillerin önemli bir
bölümünü grafikler oluşturmaktadır. Aşağıda grafik ile şekillerin önemi, türleri ve temel
öğeleri anlatılmaktadır.
2.1. Grafik ve Şekillerin Önemi
Ders kitaplarında çizgi, sütun, blok, koni, daire gibi çeşitli grafik ve şekiller
kullanılmaktadır. Değişik renklerle verilen bu grafik ve şekiller ders kitabının konusunu
daha da açıklayıcı olmaktadır. Bir başka anlatımla grafik ve şekiller öğrencilerin
düşünmelerini ve anlamalarını kolaylaştırıcı olmaktadırlar. Grafik ve şekillerin eğitici
etkilerine dönük çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Araştırmalara göre yazı yerine grafik ile
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şekiller belleğe daha kolay yerleşmekte ve unutulmamaktadır. Öğrenciler birçok cümle
okumak yerine bir grafik ile şekli inceleyerek konuyu daha kolay anlamaktadırlar.
Günümüz ders kitaplarında kullanılan çağdaş grafikler eski grafiklere göre bazı
üstünlükler taşımaktadır. Bunlar;
 Günümüz grafiklerinde anlatım en basite indirildiğinden anlama kolaylaşmıştır.
 Grafikler hareketli şekillerle verildiğinden düşünme ve ilişki kurmayı
kolaylaştırmaktadır. Grafikte kullanılan şekiller araştırmalara dayalı olarak seçildiğinden
sınıfta canlandırma ve güdüleme daha kolay olmaktadır.
 Günümüzde bilgisayarlarla hazırlanan çeşitli renklerdeki grafikler okumayı,
anlamayı, belleğe yerleştirmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmaktadır.
2.2. Grafik ve Şekil Türleri
Ders kitaplarında kullanılan grafikler 4 grupta toplanmaktadır. Bunlar çizgi, sütun,
daire ve diğer şekillerdir.
2.2.1. Çizgi Grafikleri: Veriler arasındaki ilişkilerin çizgilerle gösterildiği grafiklerdir.
Bu ilişkiler genellikle sürekli değer alan iki değişken arasında olmaktadır. Çizgi
grafiklerinin çizimi kolay olduğundan ders kitaplarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
2.2.2. Sütun Grafikleri: Süreksiz veriler için kullanılan bir grafik türüdür. Örneğin
insan sayıları gibi. Sütunlar eşit genişlikte çizilmelidir. Karşılaştırmalarda sütunların
yüksekliğine bakmak yeterli olmaktadır.
2.2.3. Daire Grafikleri: Sürekli ve süreksiz verilerin göreli olarak sunulmasında
kullanılmaktadır. Çizilen daire bir bütün olarak kabul edilmekte ve bütün içindeki
parçalar dilimlere ayrılarak gösterilmektedir. Her dilimin büyüklüğü simgelediği bütün
içindeki orana göre saptanmaktadır. Daire grafikleri ders kitapları açısından iyi bir sunu
aracıdır (Karasar, 1979).
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2.2.4. Diğer Şekiller: Bunlar yatay ve dikey bloklar, silindirler, şemalar, haritalar,
ağaç, çiçek ve insan gibi grafik çizimleridir. Bunlar da yukarıdaki mantık çerçevesinde
hazırlanmaktadır.
2.3. Grafik ve Şekillerde Temel Öğeler
Grafik ile şekilleri hazırlama ve ders kitaplarına yerleştirmede dikkat edilmesi
gereken 5 temel öğe bulunmaktadır. Bunlar numara, başlık, çerçeve, içerik ve dipnottur.
Ders kitaplarına yerleştirilen her grafik ile şekil için bir numara verilmekte ve grafik ile
şeklin adı yazılmaktadır. Daha sonra bu numara ve başlıklar kitabın başındaki çizelge ve
şekiller listesine aktarılmaktadır. Çerçeve, metinle grafik ile şekillerin birbirine
karışmaması için grafik ile şekil çevresine çizilen çizgidir. İçerik ise grafik ile şekil
hücrelerine aktarılan sayı ve yazılara denilmektedir. Dipnota gelince grafik ile şeklin
alındığı yerleri belirten kısa kaynaklar ile ilgili açıklamalardan oluşmaktadır.
Ders kitabı hazırlanırken yukarıdaki temel öğelere dikkat edilmeli ve gerekli özen
gösterilmelidir.
3. KARİKATÜRLER
Bu başlık altında karikatürlerin eğitim açısından önemi ve hazırlanması ele
alınmaktadır.
3.1. Karikatürlerin Önemi
Günümüz ders kitaplarında kullanılmaya başlanan karikatürlerin çeşitli yararları
vardır. Bunlar bilginin özünü verme, konuyu ortaya koyma ve önemini ön plana çıkarma
gibi yararlardır. Karikatürler konuları basitleştirir, sembolleştirir ve öğrencilere kolayca
öğretirler. Karikatürler öğrencilere okuma alışkanlıkları da kazandırırlar.
3.2. Karikatürlerin Hazırlanması
Karikatürlerin her karesine yazılacak bir metnin ya da verilecek mesajın bir bölümü
yazılır, diğer bölümleri diğer karelere aktarılır. Ardından her bir kare çizgi ile ayrılır ve
mantık sırasına göre resimler yerleştirilir. Her karenin içine sözün yazılacağı balonlar
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çizilir ve içine kısa mesaj cümleleri yazılır. Metinler arka arkaya uygun çizgilerle bölünür.
Balonun ucuna ise konuşan kişinin kim olduğunu belirten bir konuşma çizgisi çizilir. Bu
çizgi konuşan kişiye dönüktür. Bazen balonun içine bireyin düşüncelerinden geçenler de
yazılabilir. Balonun ucundaki zik zak çizgiler genellikle metalik sesleri canlandırırlar.
Örneğin bir telefon veya hoparlör sesleri gibi. Balonların üst üste konulması bildirilen
sesleri ve tekrarları gösterir. Bazı yazılarda yazı gereği özetler geçişler, zaman ve yer
belirteçleri kare balonlara yazılır. Bu balonlar bir pankart gibi çizilir ya da kitap sayfası
gibi de gösterilir. Bu durum karikatürlerin bir özelliğidir. Karikatür harflerinin çizimini özel
çiziciler yapar.
Karikatürlere farklı tiplerde yazılar yazılır. Genel olarak hızla çizilmiş eğik yazılar ile
aralarında ilişkiler kurulmuş el yazıları yeğlenir. Zaman zaman büyük yazılara ve altı
çizilmiş kelimelere de yer verilir. Bazı harflerin kullanılışında ait oldukları toplumun
tiplerini belirten şekiller de kullanılır. Örneğin Asterix isimli Alman çizgi karikatüründe
yazılar Gotik stilde yazılır. Böylece yazı ile resim arasında bağlantı kurulmuş olur.
Karikatürde resimler değişik şekillerde çizilir. Örneğin, akademik açıklamalar,
duyguları dile getirmeler ve eleştiriler resimlerle verilir. Yine kişiler arası bağlantıları
gösteren şekiller, bakış yönleri, el-kol hareketleri, ayak ve bacak duruşları, vücudun genel
duruşu resimlere özenle yerleştirilir. Aynı zamanda resimlerdeki elbise, giyim ve takılara
da zamana, yere ve yaşa göre dikkat edilir.
Karikatürlerde ses yankıları da verilmektedir. Sesler hem yazı ve hem de resimlerle
verilmeye çalışılır, öğrenciler okurken sesi de duymuş gibi olurlar (Blanchard, 1976).
Sonuç olarak önemli bir eğitim aracı olan ve öğrencilerin severek okudukları
karikatürlerin ders kitaplarına yerleştirilmesinde yukarıdaki özellikler dikkate alınmalıdır.
4. RENKLER
Ders kitaplarında kullanılacak renklerin sayısı ve çeşitleri de önemli araştırma
konularından biridir. Bu konuda eğitime, etkileme ve bilgi verme yönlerinden hareketle
çalışmalar yapan Abraham Moles (1968), resimlerde kullanılacak renklerin bilimsel bir
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sıralamasını yapmıştır. Çok renkten tek renge doğru olan bu sıralama aşağıda
verilmektedir.
4.1. Çok Renk Kullanımı
Ders kitaplarındaki resimlerde çok renk kullanırken öncelikle 4 çeşit renk
seçilmelidir. Bunlar öncelik sırasına göre siyah, sarı, kırmızı ve mavi renkler olmalıdır.
4.2. İki Renk Kullanımı
Ders kitaplarındaki resimlerde iki renk kullanılacaksa bu renklerin birisi siyah diğeri
de açık bir renk olmalıdır.
4.3. Tek Renk Kullanımı
Ders kitaplarında tek renk kullanılacaksa bu renk sadece siyah olmalı ve beyaz
zemin üzerinde kullanılmalıdır (Moles, 1968; Seguin, 1989).
Ders kitaplarındaki resim ve şekillerde renk kullanımına ilişkin bir başka araştırma
da Hartley tarafından gerçekleştirilmiştir. Hartley’in (1970) elde ettiği sonuçlar aşağıda
sıralanmaktadır.
 Doğal renkleri kız öğrencilerin ortalama %0,5’i erkek öğrencilerin ise %8,5’i
görmemektedir.
 Öğrencilerin önemli bir bölümü bazı renklerin adını bilmemekte ve diğer
renklerden ayıramamaktadırlar.
 Ders kitaplarında öğrencilerin adını bilmedikleri ana ve net renklerin dışındaki
renkler kullanılmamalıdır. Örneğin petrol mavisi, panter siyahı, ay tozu grisi, biber
kırmızısı, ördekbaşı yeşili ve devetüyü rengi gibi.
 Ders kitaplarında mat renkler geniş yüzeylerde iyi fark edilmekte ancak üzerine
soluk baskı yapıldığında görülmemektedir.
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 Koyu renkler özellikle siyah ve parlak renkler, ince karakterli çizgi ve harf
baskısında kullanılmalıdır.
 Siyah baskı renkli baskıya göre daha iyi okunmaktadır. Bu nedenle ders
kitaplarındaki en iyi görüntüyü beyaz kâğıt üzerine siyah renkle yapılmış baskılar
vermektedir.
 Ders kitaplarında kullanılan yoğun koyu renkler (örneğin bir sayfayı kapladığında)
gözleri rahatsız edici olmaktadır.
 Renkli sayfa ya da resim üzerine yapılan baskılar okuma sürecinde gözleri
yormakta ve anlamayı engelleyici olmaktadır (Richaudeau, 1979).
Bu bulgulara dayalı olarak ders kitaplarının sayfa, resim, şekil ve yazılarında
kullanılacak renklere özen gösterilmeli öğrencilerin okuma ve algılama süreçlerine zarar
verilmemelidir. Renkler yalnızca estetik amaçlı değil eğitim ve göz sağlığı açısından da
değerlendirilerek kullanılmalıdır.
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10. BÖLÜM
DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE SEÇME

Bu bölümde ders kitaplarının incelenmesi ve seçilmesine ilişkin yapılacak
çalışmalar üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla önce ders kitaplarını inceleme planı
verilmekte, ardından yapılacak çalışmalar sırasıyla ele alınmaktadır. Son olarak da ders
kitaplarını incelemede yararlanılacak sorular sıralanmaktadır.
1. İNCELEME AMAÇLARI
Bir ders kitabını inceleme ve seçme çalışmaları genel olarak aşağıdaki beş amaç
için gerçekleştirilmektedir. Bunlar:
1. Kullanmadan önce ders kitabını incelemek,
2. Çeşitli ders kitapları arasından en uygun olanını seçmek,
3. Ders kitabı hakkında ilgililere önerilerde bulunmak,
4. Ders kitabı yazmak,
5. Ders kitabı konusunda öğretmen ve aday öğretmeni yetiştirmektir.
Bu amaçların ilk ikisi öğretmenlere dönüktür. Diğerleri ise yetkilileri, uzmanları ve
yazarları ilgilendirmektedir. Ders kitapları incelemesinde bu amaçlar her zaman göz
önüne alınmalıdır. Ders kitabı incelemesi yukarıdaki amaçlardan hangisi için
gerçekleştiriliyorsa ona göre hazırlıklar yapılmalıdır. Kuşkusuz ders kitaplarını inceleme
çalışmaları sadece yukarıda sıralanan amaçlarla sınırlı değildir. Başka amaçlar için de
incelemeler yapılmaktadır.
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2. İNCELEME PLANI
İnceleme planı yapmadan önce ders kitabının hangi yönlerden inceleneceğine ve
ne tür veriler toplanacağına karar verilmelidir. Bir ders kitabı çeşitli yönlerden
incelenmektedir. Bazen şekil, bazen de içerik yönüyle incelenmekte, bazen de dış
kapaktan başlanarak iç sayfalara doğru bir inceleme planı kullanılmaktadır. Burada
okuyucuya kolaylık olması bakımından bu kitabın bölüm sırası dikkate alınarak
hazırlanan inceleme planı verilmektedir. Bu plana göre sırasıyla “İçerik, Dil, Anlatım,
Basım, Resim ve Şekil” olmak üzere toplam 4 yönden inceleme yapılmaktadır.
İçerik Yönünden: Ders kitaplarının içeriği incelenirken önce kitabın bilimsel,
sosyolojik ve eğitim yönleri üzerinde durulmakta, verilen içeriğin bu konulara uygunluğu
araştırılmaktadır.
Dil ve Anlatım Yönünden: Ders kitaplarında yer alan metinlerin anlamı, anlatım
biçimleri, sunulan metinlerin okunabilirliği ve anlatımın özlü olması incelenmektedir.
Basım Yönünden: Ders kitaplarının dış ve iç basım özellikleri, sayfa düzenleme ve
basım yönüyle okunabilirlik yönleri ele alınmaktadır.
Resim ve Şekil Yönünden: Ders kitaplarının resim ve şekil özellikleri ile renkleri
yönünden incelenmesidir.
3. TOPLANACAK BİLGİLER
Ders kitabının yukarıda sıralanan yönlerini incelemek için üç tür bilgi
toplanmaktadır.
Birincisi ön bilgilerdir. Ön bilgiler kitap hakkında hızla elde edilen bilgilerdir. Ön
bilgilerle kitabın bütününü yorumlama ve uygulama sonuçları hakkında bilgi toplama söz
konusu değildir. Sadece genel bilgilere ulaşmak için gerçekleştirilmektedir.
İkincisi ders kitabının sayısal incelemelerine yönelik bilgilerdir. Bu bilgiler çeşitli
karşılaştırmaları yapmak ve çeşitli öğelerle ilgili verileri oluşturmak için kullanılan
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bilgilerdir. Söz konusu bu bilgiler için ders kitabının tamamı taranmakta, ünite ve
bölümleri sayılmakta, resimleri, alıştırmaları ve soruları ile ilgili verileri toplanmaktadır.
Üçüncüsü ise ders kitabının derinlemesine incelenmesi için gerekli bilgilerdir.
Bunlar kitapta izlenen yöntem, yöntemin uygulanma durumu, kitabın anlaşılır olması,
dili, yorumları gibi bilgilerdir.
Bu bilgilerin toplanması için ders kitabının herhangi bir ünitesi, bölümü ya da
tamamı incelenebilir. Bazı incelemeler için bir ünite yeterli olurken bazı incelemeler için
ders kitabının tamamına bakılmasında fayda görülmektedir.
4. GENEL BİLGİLER
Ders kitaplarını incelemeye geçmeden önce kitapla ilgili genel bilgilerin
belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar;
 Kitabın adı,
 Yazarı ya da yazarları,
 Yayın tarihi,
 Baskı adedi,
 Dağıtım tarihi,
 Dağıtım tarzı (özel kitap satış yerleri, resmi kitap satış yerleri, resmi kanallar),
 Kitabın hedef grubu (oturduğu yer, yaş grubu, eğitim düzeyi vb.),
 Konusu,
 Fiyatı,
 Matbaanın adı,
 Basım sayısı (kaçıncı baskı),
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 Öğretmen kılavuzu ve öğrenci alıştırma kitabının adı,
 I S B N numarası ile ilgili bilgilerdir.
5. İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELEME
Ders kitabının içerik yönünden incelenmesi bilimsel, sosyolojik ve eğitim
yönlerinden ele alınmaktadır. Bu incelemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve yönlendirici
sorular aşağıda verilmektedir. Bu sorular ilgili bölümde verilen bilgilerden
oluşturulmuştur.
5.1. Bilimsel Yönden İnceleme Soruları
Ders kitaplarında sunulan bilgilerin nitelik ve niceliğini saptayabilmek ile bilimsel
düşünme, tutum ve davranışları geliştirici özellikleri belirleyebilmek amacıyla kitabın
bilimsel yönden incelenmesi yapılmalıdır. Bunun için aşağıdaki sorular ele alınmalıdır.
1) Ders kitaplarında sunulan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kapladığı alan nedir?
2) Bilim, teknik ve sağlıkla ilgili sunulan bilgiler ne derecede doğru ve güvenilirdir?
3) Sosyal bilimler alanında sunulan bilgilerin objektifliği nedir?
4) Ders kitabında ilgili bilim dallarına ait kavram ve terimler ne derecede
kullanılmaktadır?
5) Kitaplarda sunulan bilimsel bilgilerin eğitim açısından programlara, öğrenci yaş
ve düzeylerine uygun mudur?
6) Ders kitabında basım yılı, yayınevi, bibliyografya, kaynakça gibi bilgiler var mıdır?
7) Ders kitabında öğrencilere bilim dalı ile ilgili daha fazla bilgi vermek amacıyla
çeşitli bilimsel kaynakların adları verilmekte midir?
8) Ders kitaplarında doğrudan bilgi sunumunu içeren istatistikler, grafikler, tablolar
ve haritalar gibi özgün bilgilerin sunumu yapılmakta mıdır?
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9) Kitapta çizelge ve şemalar var mıdır?
10) Öğrenciye bilimsel düşünmeyi kazandırıcı deney, gözlem ve araştırma örnekleri
ne derecede verilmektedir?
11) Kitapta bilimsel düşünceyi geliştirici soruların oranı nedir?
12) Kitapta ünite sonlarında bilimsel düşünceyi geliştirici öyküler ile okuma
parçaları var mıdır?
13) Öğrencilerde bilimsel tutum ve davranışları özendirici metinler var mıdır?
14) Kitap öğrencileri bilimsel tutum ve davranışlara yönlendirmekte midir?
5.2. Sosyolojik Yönden İnceleme Soruları
Ders kitabının sosyolojik yönden incelenmesi demek içinde yaşanılan ülkenin
sosyal yaşamı, sosyal olayları ve değerleri yönünden ele alınması demektir. Bu amaçla
aşağıda sıralanan sorulara ilişkin bilgiler toplamak gerekmektedir.
1)Ders kitabı yöneldiği öğrenci grubunun yaşam biçimi ile doğrudan ilişkili midir?
2)Ders kitabında ele alınan kişiler gerçek mi yoksa hayal ürünü müdür?
3)Ders kitabında kadın ve erkek sayısında denge gözetilmiş midir?
4) Bunların yaş durumları nedir?
5) Bunların ulusu nedir?
6) Kadın ve erkekler hangi meslek grubundandırlar?
7) Ders kitabında hangi iklim ortamında, hangi coğrafyada (şehir, köy, deniz, dağ
gibi) ve hangi teknolojik ortamlarda özgün yaşamlar sunulmaktadır?
8) Ders kitabında sosyal yapı ile iş ve görevlerin tanıtımı, sosyal-mesleki gruplar,
aile, ev (bina, çadır, çiftlik vb.) durumlar nasıl verilmektedir?
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9) Kitapta günlük yaşam (evde, okulda, işte vb. yerlerde), sosyal yaşam (sivil, askeri,
kriz, kahramanlık vb.) gibi durumlar nasıl aktarılmaktadır?
10) Ders kitaplarında tarihi ve coğrafi çeşitli olaylar değiştirilmeksizin olduğu gibi
mi verilmektedir?
11) Ders kitaplarında barış, uluslararası anlaşmalar, ortaklık, birlikte yaşama saygı,
ahlaki değerler, cesaret ve güvenlik gibi yönler ele alınmakta mıdır?
12) Örnekler ve sorular hangi toplum, kültür veya gruplardan alınmıştır?
13) Kitap sosyolojik terimler yönüyle anlaşılmakta mıdır?
14) Ders kitabında Tarih, Felsefe ve Mantık gibi bilim dallarında çeşitli kitap ve
yazarlar önerilmekte midir?
15) Resimler öğrenci grubunun sosyal yaşam özelliklerine uygun mudur?
5.3. Eğitim Yönünden İnceleme Soruları
Ders kitaplarının eğitim yönünden incelenmesi, eğitim programları, teoriler, ilke ve
teknikleri yönü ile ders kitabında kullanılan yöntem ve ders kitabının düzenlenmesi
yönlerini içermektedir. Bu amaçla ders kitabının dış ve iç özelliklerine ilişkin bilgiler
toplanmalıdır. Bu bilgiler aşağıda verilmektedir.
5.3.1. Dış Özellikler Yönünden İnceleme
Ders kitabının dış özellikler yönünden incelenmesi, öğrenme kuramları, eğitim
öğretim programları, yöntem ve tekniklere uygunluk açısından gerçekleştirilmektedir.
1) Ders kitabının içeriği ile eğitimin genel amaçları arasında bir uyum var mıdır?
2) Ders kitabı çeşitli disiplinler arası geçişlere ve eğitim teorilere uygun mudur?
3) Ders kitabı eğitim öğretim ve öğrenme ilkelerine uygun mudur?
4) Ders kitabı programa, programda önerilen amaç ve konulara uygun mu?
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5)Ders kitabındaki yönlendirme ile program arasında bir uyum var mıdır?
6)Ders kitaplarında verilen bilgilerin düzeyleri alanla ilgili programlara uygun mu?
7) Ders kitabı genel öğretimin içeriği ile ilgili bilgileri de kapsamakta mıdır?
8) Ders kitabında öğrencilere kazandırılacak amaçlar belirtilmiş midir?
9) Kitapta özel veya genel amaçlar açıklanmış mıdır?
10) Ders kitabında programa dayalı konu analizleri ve konular arası geçişler net mi?
11) Ders kitabında verilen sorular ölçme ve değerlendirme kurallarına uygun
mudur?
12) Ders kitabında bilimsel alanla ilgili terim- kavram-tutum ve davranışlar sistemli
olarak verilmiş midir?
13)Ders kitabının düzeyi ve kime yönelik olduğu belirtilmiş midir?
14) Kitabın “İçindekiler” bölümünde mantık sırası var mıdır?
15) Ders kitabındaki konuların hafta, ay ve yıl gibi işleniş durumları belirtilmiş
midir?
5.3.2. İç Özellikler Yönünden İnceleme
Ders kitabını iç özellikler yönünden incelemek için ders kitabındaki bölümlerin ve
ünitelerin düzeni ile bunların sunuluşu ve yapısını incelemek gerekmektedir. Bunun için
ders kitabının bir bölümü ya da tamamı incelenir. Aşağıdaki sorular çerçevesinde bir
sonuca ulaşılır. Ayrıca bölüm -ünite sayısı, ünitelerin uzunluğu ile ortalama sayfa sayıları
da hesaplanmalıdır.
1) Ders kitabının amacı ile düzenleme yöntemi arasında uyum var mıdır?
2) Öğretmenin uygulamada kullanacağı yöntem ile kitabın düzeni uyumlu mudur?
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3) Ders kitabının giriş bölümünde “giriş, içindekiler listesi, çizelge ve şekiller listesi”
ile “ülke değerlerini” belirten sayfalar var mıdır?
4) Öğrenci için girişler sunuluyor mu?
5) Kitabın giriş ya da ön sözünde en uygun kullanım zamanı verilmekte midir?
6) Ders kitabının üniteler bölümünde ünitenin sunumu, amaçlar, hazırlık soruları,
metinler, kontrol soruları, özet, sözlü ya da yazılı alıştırmaları, ödevler ve tamamlayıcı
okumalar var mıdır?
7) Ünite girişlerinde önemli ve ilginç bilgiler verilmekte midir?
8) Öğrenci için ön görülen öğrenme etkinlerinin saati ile ders kitabının sayfası
arasında bir bağlantı var mıdır?
9) Kitabın her ünite ve dersinin başında amaçlar belirtilmiş midir?
10) Kitabın ünite ve konulara göre ayrılmış sayfa oranı nedir?
11) Kitapta dersler, ekler, alıştırmalar ve sözlük için ayrılmış sayfa sayısı ne
kadardır?
12) Her ünite ve bölümün konusu açık ve net midir?
13) Ders kitabının eğitici açıklamalarında ya da bir metnin ön hazırlıklarında
öğrenme zamanı için gerekli süre belirtilmekte midir?
14) Sınıfta ve sınıf dışında, ders öncesi ya da ders sonrasında sabit bir öğrenme
süresi verme ve tek tip duruma getirme, her öğrenci için uygun mudur?
15) Ders kitabında öğrenci düzeylerine göre farklı öğrenme yolları önerilmekte
midir?
16) Ders kitabında öğrenci düzeyine uygun aşamalı ve farklı alıştırmalar var mıdır?
17) Alıştırmalarla hangi beceri ve alışkanlıkların kazandırılması istenmektedir?
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18) Alıştırmalarda öğrencilerden ezber, tekrar, anlatım, analiz, sentez gibi
etkinlikler istenmekte midir?
19) Yazar ders kitabında ödev önermiş midir? Önerilmiş ise dağılımları nasıldır?
20) Ders kitabında ödevler arası ilerlemeler yapılmış mıdır?
21) Her ödev ilgili yerlerde (ünite başı ve metin sonlarında) belirtilmiş midir?
22) Ders kitabı nasıl bir zaman kullanımını önermektedir?
23) Kitabının kullanımı öğrenci veya öğretmene mi yöneliktir? Yoksa ortak mıdır?
24) Ders kitabı eğitim sürecinde tek tip kitap durumunda mıdır?
25) Ders kitabı bilgisayar, CD, disket gibi çeşitli araçları gerektirmekte midir?
26) Ders kitabının tamamı mı kullanılmaktadır yoksa bazı yerleri seçilmekte midir?
6. DİL VE ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELEME
Bu incelemede ders kitabında verilen kelime, cümle, paragraf ve metinlerin nasıl
düzenlendiği, hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığı ve okunabilirlik ele alınmaktadır.
Yani yazardan öğrenciye geçen iletişim modelinin tamamı ve biçimi incelenmektedir. Bu
amaçla aşağıda verilen sorular ilgili bölümdeki bilgilerden oluşturulmuştur.
6.1. Dil Yönünden İnceleme Soruları
Ders kitabının dil yönünden incelenmesi kelime, cümle, paragraf ve metin
yönleriyle yapılmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki sorularla gerekli bilgiler toplanmaktadır.
1) Ders kitabında kullanılan kelimeler öğrenci düzeyine uygun mudur?
2) Kelimeler kolay öğrenilen kelimeler midir?
3) Kelime seçimine dikkat edilmiş midir?
4) Kelimeler özel-genel kelimeler midir?
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5) Öğretilen temel kelime sayısı kitapta verilmekte midir?
6) Yeni verilen kelimelerin açıklanması kitapta var mıdır?
7) Kelime öğretme yöntemlerine uyulmuş mudur?
8) Ders kitabındaki cümleler kısa ve basit midir?
9) Cümlelerin yapısına dikkat edilmiş midir?
10) Cümlelere temel kelimeler nasıl yerleştirilmiştir?
11) Cümle öğretimine dikkat edilmiş midir?
12) Paragrafların uzunluğu ne kadardır?
13) Metin öğretiminde ana-yardımcı düşünce öğretimine dikkat edilmiş midir?
6.2. Anlatım Yönünden İnceleme Soruları
Ders

kitabında

seçilen

anlatım

yöntemi

eğitim

öğretim

sürecini

kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle anlatımın düzenlenmesi, biçimi, anlaşılabilir olması ve
yoğunluğu incelenmektedir. Aşağıda bu konulara ilişkin sorulara yer verilmektedir.
1) Ders kitabında anlatım birliği var mıdır?
2) Anlatımda ipuçları verilmekte midir?
3) Anlatımda açıklık, duruluk, doğallık ve yalınlığa dikkat edilmiş midir?
4) Anlatımda düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme,
karşılaştırma, tanık gösterme, nesnel verilerden yararlanma, ilişki kurma) hangisi daha
çok kullanılmıştır?
5) Hangi anlatım türleri (nesnel, öznel ve dolaylı anlatım) kullanılmıştır?
6) Hangi anlatım biçimleri (açıklayıcı, betimleyici, tartışmacı, öyküleyici) kullanılmış
ve hangisine daha çok ağırlık verilmiştir?
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7) Anlatımda anlaşılmazlıklar var mıdır?
8) Anlatımda eksik mesajlar var mıdır?
9) Anlatımda anlaşılmazlık yönüyle gereksiz tekrarlar var mıdır?
10) Anlatımda gereksiz ikilemeler yapılmış mıdır?
6.3. Okunabilirlik Yönünden İnceleme Soruları
Dil yönüyle okunabilirliğin incelenmesi ders kitabında verilen metinlerin ilgi,
soyutlama ve güçlük düzeyinin belirlenmesiyle yapılmaktadır. Aşağıda bu konularla ilgili
sorular verilmektedir.
1) Ders kitabının metinleri öğrencilerin ilgi düzeylerine uygun mudur?
2) Ders kitabının metinleri öğrencilerin soyutlama düzeylerine uygun mudur?
3) Ders kitabının metinleri güçlük formüllerine göre belirlenmiş midir?
4) Güçlük formüllerine göre metinler öğrenci düzeyine uygun mudur?
7. BASIM YÖNÜNDEN İNCELEME
Ders kitabının basım yönünden incelenmesinde dış basım ve iç basım özellikleri
yani sayfa düzenleme teknikleri ele alınmaktadır. Bu amaçla aşağıda çeşitli sorular
verilmektedir.
7.1. Dış Basım Özelliklerini İnceleme Soruları
Ders kitabının dış basım özelliklerini incelemek amacıyla aşağıdaki sorular tek tek
ele alınmaktadır.
1) Ders kitabı kaç formadan oluşmaktadır?
2) Ders kitabı kaç sayfadır?
3) Ders kitabının cilt tipi (spiral, tel, karton ve bez) hangisidir?
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4) Ders kitabı ciltleme yönüyle sağlam mıdır?
5) Ders kitabının kapak düzenlemesi (kullanılan harf büyüklüğü, resimlerin
kapladığı alan ve kullanılan renk sayısı) nasıl yapılmıştır?
6) Kitabın forma büyüklüğü öğrenci düzeyine uygun mudur?
7) Ders kitabının “Önsözü” yazılmış mıdır?
8) Önsözü yazan yazarın adı nedir?
9) Ders kitabında “İçindekiler” sayfası var mıdır?
10) Ders kitabının “İçindekiler” sayfası ünite ve bölümlerle ilgili ayrıntıları
kapsamakta mıdır?
11) İndeks (sözlük -konu ya da yazar dizini) var mıdır?
12) Kaynakça var mıdır?
13) Ders kitabında çizelge ve şekiller listesi bulunmakta mıdır?
14) Ders kitabında ülke değerlerini yansıtan sayfalara yer verilmekte midir?
15) Ders kitabında “Alıştırma” ve “Test” sayfaları var mıdır?
16) Ders kitabında kullanılan kâğıt kaliteli midir?
7.2. İç Basım Özelliklerini (Sayfa Düzenleme) İnceleme Soruları
Ders kitabının iç basım özellikleri ile sayfa düzenini saptamak amacıyla aşağıdaki
sorular tek tek gözden geçirilmelidir.
1) Ders kitabında sayfa düzenlemenin temel ilkelerine dikkat edilmiş midir?
2) Sayfa düzenlemede kelimeleri etkinleştirme (italik -kalın yazma, altını çizme,
renkli yazma, tırnak içine alma, büyük harf ya da punto ile yazma) tekniklerinden
hangilerine ağırlık verilmiştir?
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3) Cümleleri etkinleştirme teknikleri kullanılmış mıdır?
4) Paragrafı etkinleştirme (satır başı yapma, düz-çıkıntılı-renkli yazma)
tekniklerinden hangileri kullanmıştır?
5) Metinleri etkinleştirme amacıyla çizgi, renk ve beyazlıkla çerçeveleme yapılmış
mıdır?
6) Metinlerin yerleştiği alan ile sayfa kenarlarındaki boşluklar yönleriyle uygun
sayfa düzeni yapılmış mıdır?
7) Sayfa numaraları nereye yerleştirilmiştir?
8) Başlıkların yazımı (bölüm, alt bölüm, orta, yan ve paragraf başlıkları) uygun
mudur?
9) Önemi az olan yazılar ile yapısallaşmış yazılar nasıl yerleştirilmiştir?
7.3. Basım Yönünden Okunabilirlik İnceleme Soruları
Ders kitabının basım yönüyle okunabilirlik özelliklerini belirlemek için aşağıdaki
sorulara dikkat edilmelidir.
1) Harf karakterleri hedef öğrenci düzeyinin kolay okuyabileceği büyüklükte midir?
2) Ders kitabındaki harf karakterleri öğrencinin kolay okuyabileceği biçimde midir?
3) Satır aralıkları okumayı kolaylaştırmada yeterince geniş midir?
4) Satır uzunluğu öğrenci düzeyine uygun mudur?
5) Bir sayfada verilen satır sayısı bilimsel ölçülere uygun mudur?
6) Kitapta kullanılan kâğıt ve mürekkep okumayı kolaylaştırmakta mıdır?
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8. RESİM VE ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELEME
Ders kitabının resim, şekil ve renk yönünden incelenmesi için kitapta verilen resim,
grafik gibi şekiller ile renkler incelenmektedir. Bu amaçla aşağıda sorular
kullanılmaktadır.
8.1. Resim Yönünden İnceleme Soruları
Ders kitaplarındaki resimler, resim ve metin bağlantısı, resmin iletişimi ile
özellikleri açısından ele alınmaktadır.
1) Ders kitaplarındaki resimlerin iletişim biçimlerine dikkat edilmiş midir?
2) Ders kitaplarında disipline uygun resim biçimleri kullanılmış mıdır?
3) Resimlerle metin bağlantıları kurulmuş mudur?
4) Metinler içinde resimlerden bahsedilmekte midir?
5) Resim metinde açıklayıcı bir rol oynamakta mıdır?
6) Metnin anlamı resimsiz değişmekte midir?
7) Güdüleyici nitelikte ve anlamayı kolaylaştırıcı resimler kullanılmış mıdır?
8) Ders kitabındaki resimler metinlere katkı sağlamakta mıdır?
9) Kullanılan resimler öğrenci yaş ve düzeyine uygun mudur?
10) Kitap kapağı iyi resimlenmiş midir?
11) Resimler iyi ve yeterli midir?
12) Resimlerin anlaşılması kolay mıdır?
13) Anlatılan iş veya konu resimlerle açıklanmış mıdır?
14) Resimler canlı mıdır?
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15) Resimler iyi yerleştirilmiş midir?
16) Resimlerdeki kişilerin görünüşleri (kıyafet, biçim vb.) hedeflenen gruba uygun
mudur? Yüz ifadeleri sempatik midir?
8.2. Şekil Yönünden İnceleme Soruları
Ders kitabını şekil yönünden incelemek için aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır.
1) Ders kitabının uygun yerlerinde harita ve grafikler kullanılmakta mıdır?
2) Şekiller, grafikler ve tabloların anlaşılması kolay mıdır?
3) Ders kitaplarında sembollere ve çeşitli şekillere yer verilmekte midir?
4) Kullanılan şekiller metnin anlamına katkı getirmekte midir?
5) Şekiller öğrenci düzeyine uygun mudur?
8.3. Renk Yönünden İnceleme Soruları
Ders kitaplarının renklerini incelemek için kullanılacak sorular aşağıda
verilmektedir.
1) Renkler net midir?
2) Renkler canlı mıdır?
3) Kaç renk kullanılmıştır?
4) Renk kayması-bozulması var mıdır?
5) Öğrenmeyi kolaylaştıran renk kullanımı var mıdır?
6) Renkler öğrencilerin bildikleri ana renkler midir?
7) Yanlış renk kullanımı var mıdır?
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11. BÖLÜM
ÜLKEMİZDE DURUM

Ders kitapları hazırlama ve seçme işlemleri ülkemizde belirli ilke ve ölçütlere göre
yapılmaktadır. Bu konuda yasal çerçeve ve uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda
sunulmaktadır.
1. YASAL ÇERÇEVE
Ülkemizde ders kitaplarının hazırlanması 14.10.2021 gün ve 31628 sayılı Resmî
Gazete ’de yayınlanan MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği çerçevesinde
yapılmaktadır. Bu Yönetmelikte ders kitaplarında aranacak nitelikler açıkça belirtilmekte
ve 8. Maddesinde ders kitabı, 9. Maddesinde öğrenci çalışma kitabı, 10. Maddesinde ise
öğretmen kılavuzu hazırlama işlemleri anlatılmaktadır. Bu Yönetmeliğe göre ders
kitapları yarışma, hibe, sipariş, satın alma, yazdırma ve özel kesimce hazırlama şeklinde
hizmete sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan ders kitapları Yönetmelikte belirtilen
esaslar çerçevesinde komisyonlarca incelenerek değerlendirilmektedir. Ardından Talim
ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen ders kitapları Tebliğler Dergisinde yayınlanarak
duyurulmakta ve uygulanmaktadır.
2. NİTELİKLERİ
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde ders kitapları
ve eğitim araçlarının nitelikleri şöyle sıralanmaktadır;
“MADDE 6 – (1) Ders kitapları;
a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içermez.
b) Bilimsel hata içermez.
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c) Eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsar.
ç) Dil ve anlatıma uygunluk yönünden hata içermez.
d) Görsel tasarım ve içerik tasarımı öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve
öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak yazılır” (MEB, 2021).
3. HAZIRLANMASI
Ülkemizde

ders

kitapları,

çalışma

kitapları

ve

öğretmen

kılavuzunun

hazırlanmasında uygulanan yasal çerçeveyi oluşturan ilgili yönetmelik aşağıda
verilmektedir.
3.1. Ders Kitaplarının Hazırlanması
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinde öğrenciler için
ders kitaplarının nasıl hazırlanacağı ve hangi ilkelere dikkat edileceği şöyle
sıralanmaktadır;
“MADDE 8 – (1) Ders kitabı ve eğitim araçları Kurulca belirlenen ders kitapları ve
eğitim

araçları

ile

bunlara

ait

elektronik

eğitim

içeriklerinin

niteliklerine

dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan kriterler Başkanlıkça ilan edilir.
(2) Ders kitabı ve eğitim araçlarının kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, başvuru
sahiplerinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini
yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde kitabın adı, okul türü, sınıfı,
yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı ve adresi,
varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde
yazarın/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı; arka kapakta sınıf
seviyesi dikkate alınarak pedagojik esaslara uygun yazılı ve görsel tasarımlara yer verilir.
(3) Kitaplarda yer alacak Türk Bayrağı, 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk
Bayrağı Kanunu ve 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne uygun olmalıdır.
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(4) İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda,
yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşının ilk iki kıtası; yaprağın arka
yüzünde Öğrenci Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında
Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler bölümü, ilgili sınıf için öngörülen
puntoda olup beş sayfayı geçmez.
(5) İlkokul 4 üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim
kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı; yaprağın arka
yüzünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile
resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler, ilgili sınıf için ön
görülen puntoda yazılır.
(6) Diğer yapraklarda metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerde resim
altı yazıları, dipnotlar ve benzerinde kullanılan yazılar hariç ilkokul 1 inci sınıflar için yirmi,
2 nci sınıflar için on sekiz, 3 üncü sınıflar için on dört, 4 üncü sınıflar için on iki ve ortaokul
5 inci sınıflar için on bir, daha üst sınıflar için ise on puntodan daha küçük harfler
kullanılmaz.
(7) Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
ile Tarih ve Coğrafya kitaplarında Türkiye haritası; Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitaplarında Türk
dünyası haritası yer alır.
(8) Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme/izleme becerisini kazandırmaya
yönelik elektronik eğitim içerikleri birlikte takım hâlinde hazırlanır ve değerlendirmeleri
birlikte yapılır.
(9) Takım hâlinde hazırlanması gereken diğer ders kitapları, ilgili dersin eğitim ve
öğretim programına ait Kurul kararında belirtilir.
(10) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli
öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınır.
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(11) Taslak ders kitabının başvurusu esnasında elektronik ortama yüklenen
nüshasında;
a) Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı
veya adresi, amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazarın/yazarların dışında kitabı
hazırlayanların adı, soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar
süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler yer almaz.
b) Arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapak tasarımı, Kurulca uygun bulunanlar
arasından basım aşamasında Genel Müdürlükçe belirlenir.” (MEB, 2021).
Görüldüğü gibi ders kitaplarının dış basım özellikleri, dil ve anlatım özellikleri, resim
ve şekil özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilere yönelik ders kitaplarına ilişkin açıklamalar da yapılmaktadır.
3.2. Öğrenci Çalışma Kitabının Hazırlanması
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 9. Maddesinde öğrenci
çalışma kitaplarının nasıl hazırlanacağı şöyle açıklanmaktadır;
“MADDE 9 – (1) Öğrenci çalışma kitabının ayrı olarak hazırlanması durumunda
ders kitabının nitelikleri ve hazırlanma usulleri göz önünde bulundurulur. Öğrenci çalışma
kitabında;
a) Öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışlarını geliştirmelerine
yardımcı olacak çeşitli ünite, konu, örnek ve alıştırmalarla ilgili kaynaklara yer verilir.
b) Dersin özelliğine göre inceleme, gezi, gözlem, deney ve uygulamalarla ilgili
yapılacak ön hazırlıklara, alınacak sağlık ve güvenlik tedbirlerine, izlenecek iş ve işlem
basamaklarına, zaman ve malzeme tasarrufu bakımından uyarı ve bilgilere yer verilir.
c) Kitabı oluşturan unsurların ders kitabı ile bütünleştirilmesi hâlinde öğrenci
çalışma kitabı ders kitabı ile birlikte de hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan kitapların
kapak ve iç kapağında “Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı” ibaresi yer alır.
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ç) Dersin özelliğine göre bazı ünite veya konularda kullanılmak üzere öğrencinin
ilgisini çekecek örneklere, eğitim ve öğretimi destekleyici çeşitli dijital içeriklere yer
verilebilir” (MEB, 2021).
Görüldüğü gibi öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanmasında ders kitaplarını
hazırlama ilkeleri uygulanmaktadır. Ayrıca ders kitabı ile öğrenci çalışma kitabının birlikte
veya ayrı hazırlanmasında uygulanacak kurallar verilmektedir.
3.3. Öğretmen Kılavuz Kitabının Hazırlanması
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 10. Maddesinde öğretmen
kılavuz kitabının nasıl hazırlanacağı açıklanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) Öğretmen kılavuz kitabında ders kitabının nitelikleri ve
hazırlanma usulleri göz önünde bulundurulur. Öğretmen kılavuz kitabında;
Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar belirtilir.
b) Bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışların öğrencilere kazandırılmasında
kullanılabilecek araç ve gereçlerle birlikte strateji, öğretim yöntem ve teknikleri belirtilir.
Ayrıca;
1) Konunun işleniş planına,
2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara,
3) Öğrenme alanı, tema, ünite girişinde daha önce işlenen konularla ilişki
sağlayacak ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara, şekil, şema, çizelge ve
benzeri yardımcı unsurlar ile elektronik eğitim içeriklerinin uygulamalarına ait kullanım
açıklamalarına yer verilir.
c) Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm
üretmeye yöneltecek proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilebilir.
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ç) İşlenişin sonunda, gerekli görülen kavramlarla ilgili sözlük ve kaynakça bulunur”
(MEB, 2021).
Görüldüğü gibi bu maddede öğretmen kılavuz kitabının hazırlanmasına yönelik
çeşitli açıklamalar verilmektedir.
4. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 19. Maddesinde taslak ders
kitaplarının inceleme ve değerlendirme süreci açıklanmaktadır. Bu amaçla panel
inceleme ve değerlendirme işlemleri yapılmakta, dikkat edilecek ilkeler verilmektedir.
“MADDE 19 – (1) Taslak ders kitaplarının incelenmesinde değerlendirmeye esas
olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.
(2) Panelist yetkilendirildiği dosyalara erişerek Kurulca belirlenmiş kriterlere göre
inceleme işlemini yapar ve oluşturduğu raporu belirtilen süre içinde elektronik ortamda
Başkanlığa sunar.
(3) İnceleme sürecinde içeriğin;
a) Anayasa ve kanunlara uygunluğu,
b) Bilimsel olarak yeterliği,
c) Eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını gerçekleştirme
yeterliği,
ç) Dil ve anlatım yönünden yeterliği,
d) Görsel tasarımın ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması
ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu, kriterleri birlikte dikkate alınır” (MEB,
2021).
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Görüldüğü gibi ders kitapları anayasa ve kanunlara uygunluk, bilimsel yeterlilik,
eğitim ve öğretim programına uygunluk, dil ve anlatım, görsel tasarım ve içerik tasarım
uygunluğu gibi yönlerden incelenmektedir.
5. ARAŞTIRMALAR
Ülkemizde ders kitaplarının uygulamadaki durumu, bilimsel, eğitsel, dil ve anlatım,
basım, resim ve şekil yönünden özellikleri çeşitli araştırmalarla incelenmektedir. Alanda
çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Araştırmalarda genellikle yazım yanlışları, bilgi ve
resim hataları dile getirilmektedir. Bu durum ders kitapları hazırlamada veya seçmede
sorunların olduğunu göstermektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından son yıllarda
onay alan ve yazar tarafından incelenen bazı ders kitaplarına yönelik araştırmalar
aşağıda verilmektedir.
5.1. İlkokuma Yazma Öğretimi Ders Kitapları
Bu araştırmada öğrencilere ilkokuma yazma öğretmek için kullanılan 1.Sınıf ders
kitapları ve tekerlemeler incelenmiştir. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında biri
Millî Eğitim Bakanlığı üçü özel yayınevi tarafından hazırlanan 4 ders kitabı ele alınmıştır.
Bu kitaplarda verilen 55 tekerleme biçim, içerik, tür ve yapı yönüyle incelenmiş, bilimsel
ve eğitsel kurallara uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda ilkokuma
yazma ders kitaplarında verilen tekerlemelerin biçim, içerik ve yapı yönüyle çocukların
dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirici nitelikte olmadığı görülmüştür.
İlkokuma yazma ders kitaplarında verilen tekerlemelerin yarıya yakını anlamlı ve
mantıklıdır. Ancak geriye kalan %21,8’inde, yani beşte birinde satırlar arasında anlam
bağı yoktur. Diğer %21,8’i de anlamsızdır. Bir başka ifadeyle tekerlemelerin 43.6’sı
anlamlı ve mantıklı değildir. Bazı tekerlemelerde sesler öne çıkmakta, bazı kelimeler ve
cümleler anlamsız, satırlar arasında anlam bağı bulunmamaktadır. Hatta “lek, kokolin
kokola, minnak, olik molik, kolik, muni” gibi anlamsız kelimeler vardır. İlkokula yeni gelen
ve okuma yazma becerilerini geliştirmeye çalışan öğrencilere bu tür tekerlemelerin
verilmesi eğitsel kurallara uygun bulunmamıştır.
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Diğer taraftan araştırmada incelenen 55 tekerlemenin 30’unun eğitsel ve bilimsel
kurallara uygun olmadığı görülmüştür. Eğitsel olmayan tekerlemelerin %67’si Millî Eğitim
Bakanlığı ilkokuma yazma öğretimi ders kitabında bulunmaktadır. Geriye kalan %33,3’ü
ise özel yayınevi kitaplarında yer almaktadır. Eğitsel kurallara en çok dikkat etmesi
gereken Millî Eğitim Bakanlığı olmasına rağmen kitabın dikkatli bir şekilde incelenmeden
yayınlanması ve uygulamaya konulması anlaşılamamıştır (Güneş, 2020,a).
5.2. Türkçe Öğretimi Ders Kitapları
Yazar tarafından yapılan bir başka araştırmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında
kullanılan devlet ve özel yayınevi tarafından hazırlanan 4 Türkçe ders kitabındaki
metinler incelenmiştir. Bunlar 1.ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarıdır. Araştırma
çerçevesinde kitaplarda 24 temada bulunan toplam 120 metin, biçim, tür ve içerik
yönüyle incelenmiş ardından eğitsel ve bilimsel kurallara uygunluğu değerlendirilmiştir.
İncelenen metinlerin %40’ı öyküleyici, %33’ü bilgilendirici, %27’si de şiir olmaktadır.
Öyküleyici metinlerin ortalama uzunluğu 1-7 sayfa arasında, bilgilendirici metinlerin
uzunluğu ise 1-3 sayfa arasında değişmektedir. Şiirler ise genellikle bir sayfa civarındadır.
Bu sonuçlar ders kitaplarında verilen metinlerin yarıdan fazlası yani %60’ı kısa
metinlerden oluşmaktadır. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için bu uzunluklar uygun
görülmüştür.
İçerik yönüyle ele alındığında Türkçe 1 ve 2. sınıf ders kitaplarında verilen
metinlerin %16,6’sının yetişkinlere yönelik olduğu ortaya çıkmıştır. Geriye kalanların
%14,2’i öğrenci ilgisine ve düzeyine uygun olmayan metinlerdir. Bir başka ifadeyle
metinlerin 30.8’i öğrenciye değil yetişkinlere yöneliktir. Buradan ders kitaplarındaki
metinlerin içerik yönüyle iyi seçilmediği ortaya çıkmaktadır. Yine MEB tarafından
hazırlanan Türkçe 1. sınıf ders kitabındaki metinlerde “zıpır mı zıpır, çatlak patlak, çek
dostum çek, arabanı yoldan çek, çek çek amca, burnun kanca” gibi ifadeler
bulunmaktadır. Öğrencilerin güzel Türkçe öğrenmelerine zarar verecek bu tür ifadelerin
kullanılması anlaşılamamıştır. Ayrıca metinlerin nitelik yönüyle çeşitlilik ve zenginlik
içermediği, etkileşim ve sosyal yapılandırıcı yaklaşımın ilkelerine dikkat edilmediği,
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı görülmüştür.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

184

Ders Kitaplarının Özellikleri ve İncelenmesi
Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; ilkokul 1. ve 2. sınıf Türkçe
ders kitaplarında verilen bazı metinlerin biçim, tür ve içerik yönüyle öğrencilerin dil,
zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirici nitelikte olmadığı ortaya çıkmıştır
(Güneş, 2020,b).
5.3. Kelime, Cümle ve Metin Uzunluğu
Bir başka araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığının 2017-2018 öğretim yılı 2.4.6.ve
8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin hece, kelime, cümle ve metin uzunluğu
incelenmiştir. Bu amaçla önce ders kitaplarındaki kelime sayısı birbirine yakın olan
bilgilendirici ve öyküleyici metinler belirlenmiştir. Ardından 2.,4.,6.ve 8. sınıf ders
kitaplarından 8’i bilgilendirici, 8’i öyküleyici olmak üzere 16 metin kura yöntemiyle
seçilmiştir. Metinlerde geçen toplam 8491 kelime listelenmiş ve hecelerine ayrılmıştır.
Böylece araştırmanın kelime havuzu 16 metinde geçen 8491 kelime ile 22.427 heceden
oluşmuştur. Hece, kelime, cümle ve metin sayılarının sınıf düzeylerine göre aşamalı
olarak artış gösterme durumu değerlendirilmiştir. Hece sayları aşağıdaki Tablo 7’de
verilmektedir.
Tablo 7. Kelimelerdeki hece sayısı

1 heceli kelime
2 heceli kelime
3 heceli kelime
4 heceli kelime
5 heceli kelime
6 heceli kelime
7 heceli kelime
Toplam

2. sınıf
4. sınıf
6. sınıf
f
%
f
%
f
%
149 16,30 382 18,37 468 18,01
293 32,05 655 31,50 937 36,06
255 27,89 576 27,70 681 26,21
146 15,97 299 14,38 377 14,51
57
6,23 116 5,57 112 4,31
13
1,42
35
1,68
18
0,69
2
0,21
16
0,76
5
0,19
914
100 2079 100 2598 100

8.sınıf
f
468
963
729
496
193
39
10
2900

%
16,13
33,20
25,13
17,10
6,65
1,34
0,34
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi her sınıf düzeyindeki metinlerde 1-7 arasında hece sayısı
olan kelimeler kullanılmaktadır. Oysa okuma becerilerini geliştirme açısından ilkokul
düzeyinde ortalama üç heceli kelimeler kullanılmalıdır. Tablo ayrıntılı olarak
incelendiğinde 3 heceli kelimeler 2 sınıf metinlerde daha fazla kullanılmakta, bu oran 8
sınıflara doğru giderek düşmektedir. Oysa tam tersi olmalıdır. Diğer taraftan 2 sınıf
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metinlerde 4 heceli, 5 heceli, 6 heceli ve 7 heceli kelimelerin kullanım oranı 8 sınıf
metinlerle aynıdır. Okunabilirlik açısından genel olarak değerlendirildiğinde 2 sınıf
metinleri 8 sınıf metinlerinden daha güçtür. Metinlerdeki kelime ve cümle uzunluklarına
ilişkin bilgiler aşağıda Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8. Kelime, cümle ve metin uzunluğu

2. sınıf
4. sınıf
6. sınıf
8. sınıf
Toplam

Metin
sayısı
4
4
4
4
16

Kelime
uzunluğu
2,69
2,65
2,53
2,70
2,64

Cümle
uzunluğu
11,49
8,90
10,01
10,73
10,28

Metin
uzunluğu
914
2079
2598
2900
8491

Tablo 8’de görüldüğü gibi Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin cümle uzunluğu
sınıf düzeyine göre farklıdır. En kısa cümleler 4. sınıf metinlerde, en uzun cümleler 2. sınıf
metinlerde bulunmaktadır. Yani 2.sınıf metinlerinde cümle uzunluğu 11,49 iken 8.
sınıflarda 10,73’tür. Bazı 2.sınıf metinlerinde 22 kelimelik cümleler bulunmaktadır. Bu
durum 2. sınıf metinlerinin 8. sınıf metinlerinden daha zor olduğunu göstermektedir.
Okumayı henüz yeni öğrenen ilkokul öğrencilerine uzun cümleli metinlerin
verilmesi okuma ve anlama becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemektedir. François
Richaudeau ve Georges Henry'nin araştırmalarına göre ilkokul kitaplarında cümle
uzunluğu sekiz kelimeyi geçmemelidir. Öğrenciler sekiz kelimeyi geçen cümleleri okuma,
anlama ve zihne yerleştirme açısından zorluk yaşamaktadır. Okuma becerileri orta
düzeyde gelişmiş yetişkinlere 13, eğitim düzeyi yüksek yetişkinlere 16 kelimeli cümleler
uygundur (Henry, 1975; Richaudeau, 1969,1979). Özetle Türkçe 2.sınıf ders kitaplarında
verilen metinlerin 8.sınıf metinlerinden daha uzun, zor ve yetişkin düzeyinde olduğu
görülmektedir (Güneş ve Işık, 2018). Bu durum ders kitaplarına metin seçiminde sınıf
düzeylerinin gözetilmediğini ortaya koymaktadır.
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5.4. Okuma ve Anlama Etkinlikleri
Bu araştırmada öğrencilerin okuma, anlama, dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek
amacıyla Türkçe ders kitaplarında verilen etkinliklerin özellikleri ve nitelikleri
incelenmiştir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılında kullanılan 5.sınıf Türkçe ders
kitabındaki etkinlikler ele alınmıştır. Bu kitapta toplam 8 tema 52 metin ve 305 etkinlik
bulunmaktadır. Bu etkinlikler genel olarak incelenmiş, içlerinden okuma ve anlamaya
yönelik olanlar belirlenmiştir. Böylece araştırmada 5.sınıf Türkçe ders kitabında 8 tema
ve 52 metinde verilen toplam 110 okuma ve anlama etkinliği incelenmiştir. Etkinlikleri
değerlendirmek için çeşitli ölçütlerden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçekte Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uluslararası PISA ve PIRLS gibi araştırmalarda ele alınan
tür ve düzeyler dikkate alınmıştır. Etkinlikler amaç, içerik, süreç, özellik, yapılandırıcı
yaklaşıma uygunluk gibi yönlerden ele alınarak sınıflandırılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; Türkçe 5.sınıf
ders kitaplarında verilen okuma ve anlama etkinliklerinin istenilen düzey ve nitelikte
olmadığı ortaya çıkmıştır. Etkinlik adı altında verilen çalışmaların önemli bir kısmının
alıştırma olduğu, tekrar ve pekiştirme çalışmalarını içerdiği, geleneksel Türkçe
sorularının etkinlik biçiminde verildiği, her temada doğru yanlış ve işaretleme testlerinin
olduğu, benzer biçimdeki alıştırmaların tekrarlandığı görülmüştür. Oysa etkinlik ve
alıştırma farklıdır. Bunların amacı ve uygulama ilkeleri birbirine zıttır. Alıştırma eski
davranışçı yaklaşımın temel öğretim aracıdır. Etkinlik yaklaşımına uygun değildir. Bu
karışıklık hem bilimsel hem de uygulama açısından önemli sorunlara neden olmakta hem
de Türkçe öğretiminin başarısını olumsuz etkilemektedir.
İncelemelerde etkinliklerin nitelik yönüyle çeşitlilik ve zenginlik içermediği,
etkileşim ve sosyal yapılandırıcı yaklaşımın eğitim ilkelerine fazla dikkat edilmediği,
çevresel özelliklerle, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı
görülmüştür. Etkinliklerin yarıdan fazlasının metindeki bilgileri bulmaya yönelik olduğu,
metin hakkında genel görüş oluşturma, ana fikrini bulma, yardımcı fikirleri bulma,
konusunu saptama vb. etkinliklerin sınırlı olarak verildiği saptanmıştır. Metnin içeriğini
ve mantığını derinlemesine anlama, çıkarım yapma, bağlantıları keşfetme, iç ve dış
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bağlantılar oluşturma, metindeki bilgileri sorgulama, sorun çözme, günlük yaşamla bağ
kurma, kullanabilme gibi etkinliklere hiç yer verilmemiştir. Bir başka ifadeyle düşünceyi
geliştirme ve metindeki bilgileri uygulamaya aktarma etkinliklerine hiç yer verilmemiştir.
Bu durum Türkçe derslerinde metin öğretimi yapıldığını, metinle öğrenme boyutunun
ihmal edildiğini göstermektedir. Ayrıca balık kılçığı, kavram haritası, hikâye haritası gibi
yeni yöntem ve tekniklerin de fazla kullanılmadığı belirlenmiştir. Kısaca bu etkinliklerle
öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmelerinin güç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Etkinliklerin öğrenci düzeyine uygun olması gerekmektedir. Eğer etkinlik çok kolay
ise öğrenci sıkılmakta, çok zor ise cesaretsizliğe düşmektedir. Hep aynı düzeyde ise
çalışmalar monotonlaşmakta ve öğrenci gelişimine katkı sağlamamaktadır. Bu anlayışla
incelen etkinliklerin bazılarının öğrencilerin düzeylerine uygun ve ilgilerini çekecek
nitelikte olmadığı görülmüştür. Ayrıca etkinliklerin çoğunun birbirine benzediği ve
tekrarlandığı saptanmıştır. Bu tür etkinliklerin çabuk ezberlendiği ve öğrenmeye fazla
katkısı olmadığı bilinmesine rağmen yaygın kullanıldığı görülmüştür.
Özetle, Türkçe 5.sınıf ders kitabında okuma ve anlama etkinliklerini hazırlama,
seçme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına gereken önemin verilmediği, eski
anlayışın devam ettiği, yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmen, yazar ve eğitimcilerin etkinlik yaklaşımını ve ilkelerini iyi bilmeleri, etkinlik
hazırlama, seçme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dikkat etmeleri önerilmiştir
(Güneş, 2017).
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12. BÖLÜM
DERS KİTAPLARININ GELECEĞİ

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler eğitim alanında önemli
değişikliklere neden olmaktadır. Eskiden kitap, dergi gibi basılı ürünlerin kullanıldığı
okullarda artık bilgisayar, televizyon, video gibi teknolojik araçlar ön plana çıkmaktadır.
Bilgi iletişim teknolojileri bilgiyi araştırma, paylaşma ve öğrenmeye büyük katkı
sağlamaktadır. Bu durum çoğu kişiyi basılı ürünler yerine elektronik araçlara
yöneltmektedir. Böylece “ekran okuma, yazma, düşünme, ekrandan anlama” gibi yeni
kavram ve beceriler ortaya çıkmaktadır. Bunlar güncel bilgilere ulaşmak, yenilikleri
izlemek, kendini geliştirmek ve öğrenmek isteyen bireylerin tercihi olmaktadır. Bilgi
teknoloji araçları okullarda da hızla yayılmakta, öğrencileri ekran okuma, e-kitap, tablet,
bilgisayar gibi araçlara yöneltmektedir. Bütün bu gelişmeler “Ders kitaplarının geleceği
ne olacak?” sorusunu gündeme getirmektedir.
1. GELİŞMELER
Ders kitaplarının en önemli işlevi öğrencileri okuma yoluyla bilgilendirmedir.
Okuma ile ilgili araştırmalar okuma işlemini, “aklın gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan
yüksek düzeyli bir zihinsel işlem olarak” tanımlamaktadır. Okuma sürecinde harfler,
çizgiler, grafikler, semboller gibi zihinsel kavramlara çevrilmekte ve kaydedilmektedir.
Bilgilerin kaydedilme ya da depolanma işleminde sonsuz sayıda beyin hücresi görev
yapmaktadır. Bu işlem bireyin zihnini üst düzeyde geliştirici olmaktadır. Bu nedenle ders
kitapları uzun bir süre daha öğrencilerin geleceğine yön verme ve geleceğin öğrencilerini
yetiştirme” konusunda önemini korumaya devam edecektir.
Araştırmacılar, gelecekte iletişim ve bilgilendirme araçlarının hızla gelişeceğini,
bilgilerin sözel olarak aktarılacağını, böylece ders kitaplarının giderek azalacağını ve
kullanılmayacağını ileri sürmektedirler. İleri sürülen bu görüşler ilk bakışta doğru gibi
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gözükmektedir. Ancak geçmişten günümüze kadar gelen uygulamalar bunun hemen
gerçekleşemeyeceğini göstermektedir. Yani ders kitaplarının kullanımı daha uzun yıllar
devam edecektir. Bunun da nedeni basılı bir ürün olan ders kitaplarının kullanımının
rahat, üretiminin kolay ve fiyatının da ucuz olmasıdır.
Teknolojik ilerlemeler çerçevesinde ders kitapları artık CD, disket, bilgisayar gibi
çeşitli teknolojik araç ve materyallerle desteklenmektedir. Bu durum giderek ders
kitapları yerine yeni öğretim paketlerini ve bunların yaygınlaşmasını gündeme
getirmektedir. Kuşkusuz bu gelişmeler gelecekte de devam edecek ve giderek ders
kitaplarının yerini elektronik materyaller alacaktır. Ancak öncelikli olarak nitelikli
öğretmen, personel ile güçlü ekonomi gerektiren bu yapının gelişmekte olan ülkelerde
hemen gerçekleşemeyeceği de bilinmektedir.
2. TARTIŞMALAR
Kalem, mürekkep, hokka gibi araçlar sınıflardan kalktı. Yarın tüm eğitim sistemine
eşlik eden kâğıt ders kitabı da ortadan kalkacak mı? Ortadan kaybolmalı mı? Hangi araç
onun yerini alabilir? İnternet her konuya çare olabilir ve çözüm üretebilir mi? Okullarda
kâğıt dönemi tamamen sona eriyorsa, elektronik medyanın kullanımı bir dizi yeni soruyu
gündeme getirecektir. Okul basılı ders kitaplarını terk eder mi? Dijital çağda ders
kitaplarına hala ihtiyaç var mı? Bu tartışmalar sık sık gündeme gelmektedir. Aslında bu
tartışmalar yeni değil ve 20. yy. bu yana yapılmaktadır. Hatta bazı dönemler “Artık ders
kitabı yok” parolası bile ortaya atılmıştır. Bu tartışmalarda bazı görüşler öne
sürülmektedir. Bunlar şöyledir;
 Bazı araştırmacılar ders kitaplarının öğrencilerin okul çantalarını ağırlaştırdığı,
omuz, bel gibi bedende sorunlar yarattığını vurgulamaktadır.
 Bazıları ders kitaplarının mevcut bütçeler üzerinde büyük yük oluşturduğu, ders
kitabı basımı için önemli rakamlar harcandığı dile getirmektedir.
 Bazıları ise okul programında değişiklik yapıldığında basılı ders kitaplarını kısa
sürede yenilemenin kolay olmadığını vurgulamaktadır.
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 Bazı okullarda öğrencilere birden fazla ders kitabı aldırma eleştirileri
yayılmaktadır.
 Diğer taraftan kâğıt kullanımı konusunda bazı araştırmalar uyarıcı olmaktadır.
Örneğin UNESCO’nun verilerine göre 1975-1997 yılları arası dünyamızda kâğıt tüketimi
iki katına çıkmış ve 28 milyon ton metreyi geçmiştir. Kişi başına düşen 7 kg. metrelik kâğıt
tüketim oranı 15 kg. metreye çıkmıştır. Böyle giderse yakın bir gelecekte dünyamızda
orman kalmayacak ve küresel felaketler hızlanacaktır. Dünyamızdaki doğa dengesini de
düşünerek e-kitaba ve ekran okumaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği dile
getirilmiştir (Güneş, 2013).
Günümüzde kâğıt kitap giderek azalmaktadır. Bu durum “Kâğıt kitap Öldü.”
şeklinde açıklanmaktadır. Fransa Ulusal Kitap Merkezi Başkanı Benoît Yvert, 20 Ekim
2007 günü yaptığı konuşmasında 2010 yılını kâğıt kitabın ölüm yılı olarak açıkladı. Artık
dünyamızda kâğıt kitabın basımı, dağıtımı ve kullanımı giderek azalmaktadır. Kâğıt kitap
okuma işlemi yavaş yavaş terk edilmekte yerini ekran okuma almaktadır. Çocuk ve
gençlerde ekran okuma alışkanlığı giderek yayılmaktadır (Güneş, 2013).
Bütün bu tartışmalara rağmen basılı ders kitaplarının uzun ömürlülüğü ve önemi
nasıl açıklanabilir? Çeşitli eleştirilere rağmen ders kitapları eğitim alanında güçlü bir yer
tutmakta, öğrencilerin nesiller boyu hayal gücüne ve zihnine katkı sağlamaktadır. Çok
yönlü bir okul aracı olmakta, kurum ile öğretmen, öğrenci ile öğretmen, aile ile kurum
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ticari bir ürün olmaktadır. Bazı ülkelerde eğitim
yayıncılığı önemli bir ekonomik pazar olmaktadır.
Peki “ders kitaplarının tamamen dijital” olması yani e-ders kitaplarının
hazırlanması, ders kitaplarının geleceğini nasıl etkiler? Dijital çağ basılı ders kitabının yok
olma habercisi mi? Kâğıt kitap fiyatları nedeniyle dijital medya çoğalsa bile öğrenciler
kâğıda bağlı kalmaktadır. Çünkü kâğıt üzerinde ve ekranda okumak arasında önemli fark
vardır.
Fransa’da eğitim yayıncılarına yönelik bir anket, öğretmenlerin %71'inin
öğrencileriyle basılı ders kitaplarını, %17'sinin ise dijital ders kitaplarını kullandıklarını
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göstermektedir. Yani iki öğretmenden biri dijital ders kitabı dışındaki kaynakları
kullanmaktadır. Çünkü ders kitabının en güçlü noktası öğretmenlerin %73'ü için ders
hazırlığını kolaylaştırması ve %66'sı için zaman tasarrufu sağlaması olmaktadır. Ancak
hareketsiz ve sabit olması nedeniyle dersleri geliştirme rolü giderek azalmaktadır. Oysa
dijital kitaplar canlı ve hareketli olmaları nedeniyle yeni düşünceler ve aktif öğrenme
ortamı yaratmakta, öğrencileri etkilemektedir. Aynı zamanda özellikle görsel olarak
engelli çocuklar için kolay erişim fırsatı sağlamaktadır.
Sonuç olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeler basılı ders kitaplarını etkilemeye
devam edecektir. Gelecekte ders kitapları kalkmayacak, yine olacak ancak basılı ürün
yerine dijital ders kitapları hazırlanacaktır. Böylece ders kitapları okullarda okuma,
anlama ve öğrenmeye katkı sağlayacak, öğrencilerin geleceğine yön vermeye devam
edecektir.
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DERS KİTAPLARININ ÖZELLİKLERİ VE
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ders kitapları, öğrencilerin geleceğine yön veren en önemli araçlarından biridir.
Öğrencileri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak amacıyla okullarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ders kitapları öğrencilere eğitsel, sosyal, dil ve bilimsel yönden
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle bilimsel ilke ve kurallara uygun
hazırlanması, seçilmesi ve incelenmesi zorunlu olmaktadır. Bu anlayışla hazırlanan
kitapta;
 Sınıfta kullanmadan önce ders kitaplarını inceleme,
 Çeşitli ders kitapları arasından en uygun olanını seçme,
 Ders kitaplarının işlemeyen yönlerini belirleme,
 Ders kitapları hakkında ilgililere önerilerde bulunma,
 Ders kitapları konusunda öğretmen adaylarını yetiştirme,
 Öğrencilere ders kitabı yazma, amaçlanmaktadır.
Kitabın ilk iki bölümünde ders kitabına ilişkin temel kavramlar açıklanmakta,
ders kitabı hazırlama yaklaşım ve aşamaları üzerinde durulmaktadır. Sonraki
bölümlerde ders kitabının içerik özellikleri, dil ve anlatım özellikleri, basım özellikleri,
resim ve şekil özellikleri, incelenmesi ve seçilmesi ile ülkemizdeki uygulamalara ilişkin
bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise ders kitaplarının geleceği tartışılmaktadır.
Bu kitap, yazarın 2002 de yayınlanan “Ders Kitaplarının İncelenmesi” adlı
kitabından yararlanılarak üretilmiştir. Bazı bölümler düzenlenmiş, genişletilmiş ve
güncellenmiştir. Bazı bölümler ise tamamen değiştirilmiştir.
Kitabın alandaki akademisyen, yazar, eğitimci, öğretmen ve öğretmen
adaylarına katkı getirmesi dileğiyle.
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