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‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM DDEERRSS KK‹‹TTAAPPLLAARRIINNDDAA
GGÖÖRRSSEELL TTAASSAARRIIMM VVEE RREESS‹‹MMLLEEMMEE

AAnn››ll EERRTTOOKK AATTMMAACCAA**

ÖÖzzeett
E¤itim sistemimizin ö¤retim materyalleri aras›nda ders kitaplar›n›n

önemli bir yeri oldu¤unu bilmekteyiz. Ö¤retmen ve ö¤renci için ders kitaplar›
ö¤retime yard›mc› olma aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Makalemizin ana temas›
ise ders kitaplar›n›n görsel anlamda de¤erlendirilmesidir.

Ders kitaplar›n›n resimlenmesi ve görsel anlamda kitab›n de¤erlendiril-
mesi e¤itim ve ö¤retim aç›s›ndan önemlidir. Özellikle ‹lkö¤retim aflamas›n›n ilk
basamaklar›nda resimlerin çocuklar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Bu yafl ço-
cuklar› görsel materyallere karfl›  ilgi duyarlar, bu nedenle ilkö¤retim ders kitap-
lar›n›n resimlenmesi ve tasar›m aflamas› çok önemlidir. Makalede amaç, ders ki-
taplar›n›n resimleme aflamas›n› de¤erlendirerek çocuklar›n ders kitaplar›n›
zevkle çal›flmalar›  ve kitaplar›na karfl› sevgi duymalar›n› sa¤lamaya yard›mc›
olmakt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Ders kitaplar›, görsel tasar›m, resimleme, çocuk, e¤i-
tim

GGiirriiflfl

‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n flartlar›na uyum sa¤lad›¤›m›z dünyam›zda art›k
önceki dönemlere göre görsel bir flenlik alt›nda kald›¤›m›z ve okuma al›flkanl›klar›n›-
z› giderek kaybetti¤imiz bir gerçektir. Özelikle çocuklar ders kitaplar›n›n d›fl›nda
okuma etkinliklerini giderek kaybetmektedirler çünkü televizyon ve bilgisayar daha
cazip ve zahmetsiz iletiflim araçlar›d›r ve çocuklar bu renkli dünyaya her geçen za-
man daha fazla  ilgi duymaktad›rlar. Boydafl’›n (2003, 129)da dedi¤i gibi özellikle etik
ve estetik de¤erlerin yerini ekonomik de¤erlerin almas›, bu duruma daha da düflün-
dürücü ve gelecek için endifle verici bir boyut katm›flt›r. ‹flte bu noktada bütün ders
kitaplar›na sadece bilgi veren birer e¤itim ve ö¤retim arac› olarak bak›lmayaca¤› an-
lafl›lm›flt›r. 

Kitaplar›n amac› sadece, bilgisel tav›r kazand›rmak olmamal›d›r, çünkü böyle
bir kitap, ö¤rencide okuma zevki uyand›ramaz. Kitap okuma sevgisinin önemi kadar
kitaplar›m›z›n da görsel anlamda okuyucuya estetik be¤eni uyand›rmas› gereklidir. 

Ders kitaplar› ö¤retme ve ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin neler ö¤renece¤i,
ö¤retmenlerin neler ö¤retece¤i ve bu sürecin yürümesinde nas›l bir yöntem uygula-
naca¤›n›n yol göstericisi olarak  etkili bir kaynakt›r, bu nedenle ders kitaplar›n›n içe-
ri¤i, teknik ve fiziksel özellikleri oldukça önemlidir. 

Gökkaya ve Oruç (2003, 153) Görsel, iflitsel, dokunsal ve kinetiksel (hareket)
ö¤renme sitiline sahip çocuklar›n bu özelliklerinin ö¤renilmesine yönelik otuz soru-
luk testin yorumlamas› neticesinde flu sonuçlara ulaflm›fllard›r: Ö¤renciler belirli ko-
nulardaki bilgilere eriflme becerisini ders kitaplar›n›n görselli¤i ile efl anlaml› görmek-
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tedirler yani, görsel ö¤renme özellikle ilkö¤retim düzeyindeki çocuklar›m›z için iflit-
sel ö¤renmeden daha önce gelmektedir. Otuz sorudan oluflan ö¤renme stilinde al›nan
yan›tlardan 12 si görsel tema tafl›maktad›r. Yani di¤er üç ö¤renme stilinin önüne ge-
çen oranda görsel süreç ön plana ç›kmaktad›r. Al›nan sonuçlar maddelerle flöyledir:

- Defterlerimin içini genellikle resimlerle süslerim.
- Resimli roman okumay› severim.
- Resimli bulmaca çözmeyi severim.
- Masal ve kitap CD’leri seyretmeyi severim
- Harita, poster ve flemalarla anlat›lmak istenenleri çabuk kavrar›m.
- Göremedi¤im fleyi kavrayamam.
- Aktif olarak kat›ld›¤›m etkinlikleri severim.
- Gördüklerimi iyi hat›rlar›m.
- Olaylar ve/ veya konular flematize edilerek gösterilirse daha iyi anlar›m.
- Çevremi resim ve foto¤raflarla daha iyi kavrayabiliyorum.
- Foto¤rafa soru sorarak daha iyi bilgileniyorum.
- Resimler, flekiller merak›m› uyand›r›r.
Ders kitaplar›ndan, ö¤rencilerin do¤rudan ö¤renmelerine ve ö¤retmenlerin s›-

n›ftaki sunufllar›nda yöntemler gelifltirmelerine yard›mc› olmas› beklenir. Sosyal Bil-
giler alan›nda yaz›lan ders kitaplar› için gelifltirilecek ölçütler flu bafll›klar alt›nda ele
al›nabilir: (Tertemiz, Ercan, Kayabafl›, 2001)

A- Ders Kitaplar›n›n Fiziksel Özellikleri
B- Ders Kitaplar›nda E¤itsel Tasar›m

1- Hedefler (Amaçlar) Aç›s›ndan
2- ‹çerik aç›s›ndan
3- Ö¤renme-Ö¤retme Süreci aç›s›ndan
4- De¤erlendirme aç›s›ndan

C- Görsel Tasar›m
D- Dil ve Anlat›m

Ders kitaplar›nda resmin önemli bir yerinin oldu¤unun vurgulanmas› amaç-
lanm›fl olan bu çal›flmam›zda C- maddesi olan Görsel Tas›m üzerinde duraca¤›z.  

E¤itim tarihimizdeki resimli ilk Türkçe alfabe ve okuma kitab› Haf›z Refi’nin
haz›rlad›¤› önce resimsiz, 1874’te (H. 1291) de resimli olarak, RReessiimmllii EElliiffbbââ--yy›› OOssmmaa--
nnîî adl› kitapt›r.. Kitapta 31 adet gravür biçiminde yap›lm›fl hayvan resmi vard›r. Son
derece güzel çizilmifl ve bas›lm›fl olan bu resimlerin bat› dillerinde yaz›lm›fl kitaplar-
dan al›nm›fl olmas› muhtemeldir. Nitekim baz›lar›n›n alt›nda Latin harfleriyle imza-
lar görülmektedir. Kitapta hiçbir insan resmi yer almamaktad›r. Bu ilginç durum, dö-
neminin resme iliflkin tutumundan kaynaklanm›fl olsa gerektir (Akyüz, 2000, 28). Gü-
nümüzde ise teknolojinin geliflimi ile birlikte çocuklar›m›za sunulmufl binlerce kitap
çeflidi bulunmaktad›r. Art›k ders kitaplar›m›z›n da y›ldan y›la de¤iflim göstererek,
görsel anlamda da çocuklar›m›za yak›fl›r nitelikte haz›rlanmaya çal›fl›ld›¤› gözlen-
mektedir. 

Çocuklar için kitaplar› ve resimleri çok önemlidir. Çocu¤un yafl basama¤›na
göre resimlerden ald›¤› zevkler de de¤iflime u¤ramaktad›r. Çocu¤un yedi sekiz yafl-
lar›nda yani okula bafllad›¤› y›llarda resimlerinde de bir de¤iflme oldu¤u uzmanlarca
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tespit edilmifltir. Bu yafl dönemi, çocu¤un çevresiyle somut iliflkilerden elde etti¤i im-
geleri usunda ifllemleyerek eski imgelerle yenileri aras›nda ba¤l›fl›m kurarak yeni bir
flema oluflturmas›d›r. Çocuk okul yafl›nda kendi iste¤i ile gerçe¤i yans›tma çabas› içi-
ne girer, çocuk çözmesi gereken birçok sorunu çözmeye bu yaflta yönelir.  Bu yafllar-
da çocuklar bakt›klar› nesneleri daha dikkatli  incelemektedirler. Bu ba¤lamda çocuk
için kitaplar› ve içerisindeki resimleri, görsel tasar›m çok önem tafl›r, çünkü çocuk, ki-
taplar›n› dikkatle inceleyecek, metinleri aç›klay›c› resimlere  daha ilgili olacakt›r, bu
dönemlerde çocuklar gerçe¤i ararlar. Çocu¤un çevreye, sanat yap›tlar›na ve kendi
ürünlerine yöneltti¤i elefltirel tav›r bu yafl çocu¤unda geliflmenin bir baflka boyutunu
oluflturur. 11 ve 12 yafl döneminde ise çocuk, bir yandan alabildi¤ine gerçe¤i yans›t-
ma iste¤i ve bu yolda baflar›s› ve baflar›s›zl›¤› sürerken, bir yandan da çizgide daha
özgür ve kendisine özgü anlat›m formlar› arar. Bu evrede henüz perspektif kurallar›
ö¤renilmemifl, hareket problemi çözülmemifl, ›fl›k, gölge, renk, aç›k-koyu ve resim
düzleminde üçüncü boyutu yaratma yeterince geliflmemifltir. Bunlar›n ö¤renilmesi
okul ve okulun sundu¤u ö¤renme olanaklar›, kültürün sundu¤u çeflitli grafik kay-
naklar(Kitaplar, dergiler, çizgi romanlar, sanat yap›tlar› v.b) ve en önemlisi ö¤retme-
nin etkin ö¤retimiyle olanakl›d›r  (K›r›flo¤lu, 2002, 93-96). K›r›flo¤lu’na  göre kitap re-
simleri, çizgi romanlar gibi grafik çal›flmalar› dolayl› ö¤retim yöntemine girmektedir.
Ö¤rencinin çal›flma biçimi, daha önceki kendi çal›flmalar› ve çevresini saran resimli
kitaplar, çizgi romanlar gibi kültürel kaynaklar bu düzen içinde ö¤retimi sa¤lay›c› et-
menlerdir. 

Bellekte kodlanan resim ve flekiller simgesel belle¤e yerlefltirilmektedir. Bu
bellek kal›c›, dayan›kl› ve etkili bellektir. Y›llar önce kaydedilmifl resim ve flekil gö-
rüntülerini bile istendi¤inde göz önüne getirilebilmektedir. Simgesel belle¤in bu ça-
l›flmas› çeflitli araflt›rma ve laboratuar deneyleri ile de kan›tlanm›fllard›r. Örne¤in
Bahrick ve Vittlinger ders kitaplar›ndaki resim ve flekillerin an›msanmas› ile ilgili bir
araflt›rma yapm›fllard›r. Araflt›rmac›lar bir grup dene¤e Kolejden mezun olduktan 10
y›l sonra Kolejde okuduklar› ders kitaplar›n›n kapaklar›n›, resimli ve yaz›l› sayfalar›-
n› göstererek ne an›msad›klar›n› sormufllard›r. Elde edilen bulgulara göre deneklerin
ço¤unun kitab›n sözel bilgilerini unuttuklar› ancak resimlerin çok iyi an›msad›klar›
saptanm›flt›r. Bir baflka çal›flma ise laboratuar ortam›nda Lieury’nün yapt›¤› araflt›r-
mad›r. Lieury, laboratuarda bir dene¤e 2500 resmi arka arkaya göstermifl ve farkl›
gün ve zamanlarda bu resimlerden ne kadar›n› an›msad›klar›n› sormufltur. Denekle-
rin gösterilen resimlerin, % 90’›n› farkl› zamanlarda an›msad›klar› görülmüfltür. Yine
flekil ve resimlerle anlat›mlar›n bellekte kal›c›l›¤› ile ilgili S. Dalfen Denburg yapt›¤›
araflt›rmada önemli bilgiler elde etmifltir. ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin sözcük ve cümle
anlamlar›n›n resimlerle daha iyi ö¤rendikleri; ancak resimsiz verilen sözcük ve cüm-
lelerin anlamlar›n› ise ö¤renmede zorland›klar› ortaya ç›km›flt›r. Denburg, çeflitli bi-
lim dallar›na özgü yeni sözcük ve kavramlar›n resimlerle daha kolay ö¤retildi¤i be-
lirlemifltir (Günefl, 2002, 138).

E¤itimbilimciler çocuklar›n ö¤renmelerinde görsel yolun etkin ö¤renme yol-
lar›ndan biri oldu¤unu belirtirler. E¤itim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; çocuklara okutulan
ders kitaplar›nda resimleme (illüstrasyon), tipografi ve iç sayfalar› oluflturan bölüm-
lerdeki görsel düzenlemelerde problemler gözlemlenmektedir. Ders kitaplar›nda
görsel düzeni oluflturan ve önemsenmesi gereken en önemli elemanlardan biri re-
simlemelerdir. Son y›llarda ülkemizde yaz›l› ders kitaplar›ndaki resimlemelerin, ha-
ritalar vb. görsel elemanlar›n yerleflim düzeni, verilen bilginin kavranmas› bak›m›n-
dan etkisi, araflt›rmac›lar taraf›ndan incelenmifltir. Baflar›l› resimlemeler ö¤renmeyi
çabuklaflt›r›rken, kötü resimlemeler ö¤renciyi kitaptan uzaklaflt›rmaktad›r (Artut,
2005).
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Çocuk yay›nlar›nda kitaplar›n d›fl görünümlerinin, kapak  resminin, kullan›-
lan renklerin, içindeki resimlerin ve çizimlerin, ka¤›t kalitesinin, sayfa düzeninin vb.
belli bir kaliteyi tutturmas› kaç›n›lmazd›r (‹pfliro¤lu, 1994, 127-130). Çocuk kitaplar›-
n›n bu önemli görevleri yerine getirebilmesi yap›sal ve e¤itsel özelliklerle donat›lma-
s›n› gerekli k›lmaktad›r. Çocuk kitaplar› d›fl-  iç  yap›   özellikleri ve dayand›¤› e¤itsel
ilkelerle bir bütündür. Bu özellik ve ilkelerin birbirleriyle tutarl›l›¤› ve bütünselli¤i
çocuk   kitaplar›n›n niteli¤ini belirleyen en temel etkendir. Bu nedenle  çocuk kitapla-
r›n›n  belirtilen özelliklerinin bilinmesi çocuklar  için seçece¤imiz kitaplarda bizlere
k›lavuz olacakt›r (Sever, 1995, 1). Yazar çocuk kitaplar›nda olmas›  gereken  özellikle-
ri maddelerken  görsel tasar›m ve resimleme ile ilgili olarak da   bir  tespit  yapar Se-
ver’e göre d›fl yap›, biçimsel özellikler çerçevesinde kitaplardaki resimler konuya   uy-
gun olmal›  sayfa  düzeninde de birlik ve bütünlü¤ü sa¤lamal›d›r. Resimler anlat›lan
konuya göre; aç›klay›c›, yorumlay›c›, e¤lendirici, güldürücü ve sevimli olmal›d›r. Ba-
zen de güldürürken düflündürmelidir.  Resimlerin tafl›mas› gereken en temel özelli¤i
ise “estetik de¤eri”dir.  Resimler çocu¤un estetik duygular›n›n geliflmesine katk› sa¤-
lamal›d›r. Estetik kayg›  ön  planda tutulmak kofluluyla; okul öncesi döneme ve oku-
maya yeni bafllayan çocuklara yönelik kitaplardaki resimlerin renkli  olmas› beklenir.
Okul öncesi ve okumaya yeni bafllayan çocuklar için haz›rlanan kitaplar›n dörtte üçü
resim, dörtte biri yaz›; 8 yafl›n üzerindeki çocuklar için haz›rlanan kitaplar›n dörtte
ikisi resim, dörtte ikisi de yaz› olmal›d›r. 10 yafl›n üzerindeki  çocuklara yönelik bir
kitab›n; dörtte birinin resim, dörtte üçünün   de yaz› olmas› gerekir. ‹lkö¤retim 6. S›-
n›ftaki  ö¤renciye verilecek bir kitapta; resmin yerinin yaz›ya b›rak›lmas› uygun olur. 

TÖMER Dil Ö¤retim Merkezi taraf›nda haz›rlanan “1. Ulusal Çocuk Kitaplar›
Sempozyumu” konumuz aç›s›ndan vurgular›yla önemli bir etkinliktir. Sempozyum
bu anlamda içerik biçim, resimleme vb. aç›s›ndan elefltirel bak›fl aç›s›yla de¤erlendir-
meler yapm›flt›r. Sempozyumun bütünü de¤erlendirildi¤inde Cengiz’in(2000) de be-
lirtti¤i gibi çocuk kitaplar› konusunun gündeme getirilmesi, durumlar›n ortaya kon-
mas›, içerik, biçimleme, resim vb. aç›s›ndan elefltirel bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmesi,
çocuk kitaplar› yazarlar›n›n sorunlar›n›n ele al›nmas›, ortaya konan sorunlara çözüm
önerileri getirmesi aç›s›ndan sempozyumun önemli bir ad›m oldu¤unu söyleyebili-
riz.

Yar›n›n görsel sanatlardan tat almas›n› bilen bilinçli bireyleri, bugünün sanat
ve estetik aç›s›ndan tam not alan çocuk kitaplar›n›n okurlar› aras›ndan ç›kacakt›r. Çi-
zer öykünün çocu¤un belle¤inde b›rakt›¤› izlenimi yakalay›p, onun alg›lanan etkisi-
ni ço¤alt›p, çocu¤un düfl gücüne daha genifl boyut ve renk kazand›rabiliyorsa o re-
simler de¤erli bir görevi yerine getirmifl demektir. Öykülerde metin dili ne denli
önemliyse, resimlerin de fliirselli¤i, yumuflakl›¤›, renk  ahengi, izleyicisinde b›rakt›¤›
tat da o denli önemlidir. Günümüz çocuklar› bu tad› içgüdüleriyle hemen almakta-
d›rlar (Turan, 2000, 166).

K›l›ç ve Seven (2002) günümüz yaflam flartlar›nda kitle iletiflim araçlar›n›n ye-
tiflkinlere ve çocuklara sundu¤u görsel bombard›mana dikkat çekerek e¤itimde de
var olan ve giderek artan verimlilikten bahsederler. Bu durumda ders kitaplar›n›n bu
flartlara uyarak ça¤dafl anlay›fla uygun haz›rlanmas›n›n önemine de¤inirler. 

AB’ye uyumluluk çerçevesinde Millî E¤itim Bakanl›¤›, Ders Kitaplar› Yar›fl-
mas›n›n flartnamesine ,  kitaplar›n görsel anlamda en iyi düzeye gelebilmesi için bel-
li maddeleri eklemifltir.(Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤› yar›flmaya iliflkin flartna-
me:tttkb@meb.gov.tr.) Bu flartnameye göre; eserleri inceleyecek komisyonlarda, alan
ö¤retmenleri ve dil bilimcinin yan› s›ra eserleri görsel tasar›m, resimleme, grafik ile
imlâ kurallar› yönünden inceleyecek uzmanlar›n da yer almas› kural› getirilmifltir. d)
maddesinde teknik tasar›m ve düzenlemenin nas›l olmas› gerekti¤ini belirtmifltir
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Özellikle sayfa tasar›mlar›n›n görsel alg›n›n seçicili¤ini art›racak flekilde olmas›, renk,
kompozisyon, foto¤raf, flema, grafik, resim ve benzeri görsel malzemeye yeterince
yer verilmesi üzerinde durulmufltur. Ayr›ca yar›flmaya kat›lacak yay›n evlerinde yö-
netmeli¤in 5. maddesi (b) bendi ve Yönergenin 9. maddesine göre aranacak flartlar
aras›nda yay›n evlerinin bir görsel tasar›mc›ya ve ona ait bir mekâna sahip olmalar›
istenmifltir. Görsel tasar›mc› ayr›ca kadrolu ve sigortal› olacakt›r. Kitaplar›n resimle-
mesinde görev alacak grafikerlerin ise üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun ol-
malar› ya da befl y›l içinde baflka bir ders kitab›n›n resimlemesi görevinde  çal›flm›fl
olmalar›  istenmektedir. Gerçekten de ilkö¤retim aflamas›nda özellikle ilk üç s›n›f için
kullan›lmas› düflünülen kitab›n içeri¤i ve programa    uygunlu¤u kadar görsel anlam-
da da    zengin ve ilgi çekici olmas› önemlidir. Fakat 2005-2006 ders döneminde çeflit-
li nedenlerden dolay› Talim Terbiye Kurulu bu yar›flmay› iptal etmifl ve eski yöntem-
lere göre kitap al›m› gerçekleflmifltir. Yine de bu ad›m bafllang›ç için baflar›l› ve iyi ni-
yetli geliflim aflamas› olarak say›labilir.

Ders kitaplar› tasar›m ve resimleme aflamas›nda özellikle birinci s›n›fa yönelik
kitaplar›n ebatlar›n›n di¤er s›n›flara oranla büyük olmas›  müfredat›n genifl bir alana
yay›lmas› ve rahat okunabilmesi aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Bunun yan›nda ilk iki s›-
n›f›n yaz› puntolar›n›n da 14-16 punto büyüklü¤ünde olmas› ve yaz›lar›n renklerle,
flekillerle  zenginlefltirilmesi çocu¤un ilgisini çekebilir. Kitaplarda belli çerçevelerin
olmamas›, resimlerin yaz› ile birlikte eflit oranda kullan›lmas›, çerçeve aras›nda s›k›fl-
t›r›lmamas› da çocu¤un görsel anlamda ilgilenmesini sa¤layabilir. Burada çizere dü-
flen görev ise  resimlerin metni destekler nitelikte olmas› ile birlikte bu resimlerle gör-
sel anlamda da çocu¤un ilgisini çekmeye çal›flmak ve ak›lda kal›c›l›¤›n› art›rmakt›r,
zira bu resimlerin metin içine konulma amac› da budur.

Nitelikli bir resimleme ( ‹llüstrasyon) için, çizer metni iyi anlamal›, mekân ve
tipleri bu anlam do¤rultusunda oluflturulmal›d›r. Metindeki olay nedir? Hareketli-
dura¤an, heyecanl›-sakin, nefleli-hüzünlü… Tipler, mekân ve nesneler aras›ndaki bi-
çimsel ba¤ nas›l kurulmal›d›r? Bir müzik, sinema ya da tiyatrodaki kurguyu olufltur-
mak gibi görsel elemanlar›n anlam›n› bilerek hissederek etkin, anlafl›l›r, kendine has
bir bütünlük oluflturmak, kompoze etmektir kitap resimleme (Kaya, 2000, 184).

Resmin beklenen ifllevi gerçeklefltirebilmesinin temel koflullar›ndan birisi de
sanatç› duyarl›l›¤› ile yap›lmas›d›r. Bu nitelikteki resimler metnin iletisini tamamlar,
metinde sözcüklerle anlat›lmayanlar›, çizgi ve renklerin diliyle çocu¤a aktar›r. Bu re-
simler resmin kurgusuna koflut olarak çocu¤u e¤lendirir, düflündürür, heyecanland›-
r›r. Çocukta resim yapma, resme anlayarak bakma iste¤i uyand›r›r. Kitapla çocuk ara-
s›nda bir sevgi ba¤› oluflturur (Sever, 2000, 631). Resimdeki mizah unsuru çocu¤un
yafl düzeyine uygun olmal›, mizah ve karikatür birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. Ana ka-
rakterin resimlerde süreklilik göstermesine, resimlerin ait oldu¤u metnin yan›nda yer
almas›na, resimleyen ve editörün dikkat etmesi gerekir. Resimlerin yerlefltirilifli, sat›r
aras› boflluklar›n, sayfa alt ve üst boflluklar›n›n ayarlanmas›n› içeren sayfa düzeni ise
çok önemlidir. Yaz› ile resim bütünleflmeli, sol marj daima ayn› hizadan olmal›, ba-
s›mda hata olmamal›d›r (Gönen, 2000, 384-386). 

Son y›llarda ders kitaplar›n›n photoshop program› kullan›larak renklendiril-
mesi söz konusudur. Bas›m anlam›nda bu programda resimlerin çok daha parlak,
düzeltilebilir ve net göründü¤ü bir gerçektir fakat bunun yan›nda renkli kalemlerle
veya farkl› resim boyama teknikleriyle okul kitaplar›m›z zenginlefltirilebilir, çocu-
¤un profesyonel olarak elde boyanm›fl resimleri görmeleri sa¤lanm›fl olur ki çocuk,
çeflitli tekniklerle yap›lm›fl resimleri izleyerek bu teknikler hakk›nda fikir sahibi ola-
bilir.
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Kitap gramajlar›n›n önemi kitaplar›n resimlenmesi anlam›nda önemli bir tek-
nik sorundur Millî E¤itim Bakanl›¤› bu duruma bir s›n›rlama getirerek önlem alm›fl-
t›r. Özellikle renkli resimlerin kullan›ld›¤› ders kitaplar›nda bu çok önemli bir konu-
dur ayr›ca matbaalar›n kalitesi de önemlidir. Kitaplar›n resimlenmesi aflamas› kadar
onlar›n bas›m aflamas› da önemlidir. Geçmifl y›llardaki ders kitaplar›m›z› hat›rlaya-
cak olursak pek ço¤unun bulan›k, koyu ve hiçbir çocu¤un ilgisini çekmeyecek resim-
ler oldu¤unu fark ederiz. Oysaki kitaplardaki resimler çocu¤un dünyas›nda çok
önemlidir. 

Çocuklar›m›z›n estetik bilincinin geliflmesi    toplumumuz için çok önemlidir.
Modern ve geliflmifl ülkeler olarak sayabilece¤imiz Amerika, ‹ngiltere gibi ülkelerin
sanata ve sanatç›ya çok önem verdiklerini görmekteyiz. Dünyan›n en büyük ve gelifl-
mifl müzeleri hep bu ülkelerde bulunur. Çocuk e¤itiminde sanata verilen önem bü-
yüktür. Özellikle çocuklar için haz›rlanm›fl atölyeler, resim dersine ayr›lan zaman,
ders program› içine dahil edilen müze gezileri ve müze içi etkinlikler çocuklar›n sa-
nata yaklafl›mlar›n› ve estetik geliflimini yükseltir niteliktedir. Bu ülkelerin ders kitap-
lar›n› inceledi¤imizde de kitaplar›n gramaj› yüksek ka¤›tla bas›lm›fl  olup, serbest ta-
sar›mlara sahip oldu¤unu, resim alanlar›n›n çerçevesiz ve yaz› ile neredeyse eflit alan-
da oldu¤unu, resimlerin son derece profesyonel ressamlar taraf›ndan çizildi¤ini, elle
boyama tekniklerinin ustaca kullan›ld›¤›n› görmekteyiz.  Ka¤›t kalitesinin de iyi ol-
du¤u bu kitaplar ders kitab›ndan daha çok e¤lenceli yard›mc› kitap izlenimi vermek-
tedir ki bu çocuk için dersine bu resimlere  ilgiyle ve be¤eninin geliflmesi  anlam›nda
kitab›n kendisinin de katt›¤› çekici bir yöntemdir.

Ders kitaplar› ö¤renci için bir zorunluluk olmamal›; aksine onun istekle ulafla-
bilece¤i, ö¤renme merak›n› giderebilece¤i ve ö¤rendiklerini uygulama istencini yara-
tan bir kaynak konumunda olmal›d›r. Ders kitab›n› e¤itsel ve bilimsel de¤eri ne kadar
anlaml› ve geliflmifl bir flekilde kurgulan›rsa, bu de¤erin sunulma biçimi, görsel su-
numlar da asl›nda ö¤renci ile kitap aras›ndaki ilk iletiflimin sa¤lanmas›nda o derece et-
kili ve önemli olmal›d›r (Doyran, 2003, 37 aktaran Yazar, 2003, 5). Gürkan ve Gökçe
(2000, 53) ilk okuma ve yazma kitab›n›n belli niteliklere sahip olmas› gerekti¤ini belir-
tirler bu nitelikler flunlard›r: Çocuklar›n geliflim özelliklerine uygun olmal›, çocuklar›n
ilgi ve ihtiyaçlar›na cevap verebilmeli, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› gelifltirmeli, Millî
e¤itimin ve dersin amaçlar›na tutarl› olmal›, içerik ve resimler birbiri ile tutarl› olmal›,
resimler ve karakterler çocu¤un yak›n çevresinden seçilmeli, içerik somut ve anlafl›l›r
olmal›, içerisinde çocu¤u aktif k›lacak sorular ya da resimler olmal›, yaz› karakterleri
okunakl› ve puntosu yeterince büyük olmal›, bask›s›, kalitesi ve cildi uygun olmal›

SSoonnuuçç

‹lkö¤retimin özellikle ilk basamaklar›nda, ders kitaplar›m›zda bulunan resim-
lerin çocuk üzerinde önemli etkisi vard›r. Ders kitaplar›m›z›n yaz›l›m›nda nas›l çocu-
¤un yafl ve düzeyine uygun olarak haz›rlan›yorsa, kitab›n resimlenmesi de ayn›
önemde dikkat edilmesi gereken bir zorunluluktur. Ders kitaplar›m›z›n yaz›m›nda
nas›l alan›nda uzman kiflilerin yer almas› gerekiyorsa, bu kitaplar›n resimlenme afla-
mas› da son derece önemlidir ve her ressam yapamaz. Resimler, yaz›lan metini des-
tekleyen ve metnin bir yorumlamas› olacakt›r, dolay›s› ile ö¤rencinin seviyesinde ol-
mas› gerekmektedir. Bu aflamada resimleme ifllemini gerçeklefltiren ressam›n da e¤i-
tim alm›fl, kültürlü ve alan›nda baflar›l› bir yorumcu olmas› gerekmektedir. Kitapla-
r›n yazarlar› kadar onu resimleyen ve tasar›mlar›n› haz›rlayan sanatç›lar›n da uzman
olmalar› gerekmektedir.  

Kitap resimleri motivasyonu sa¤lamal›, metinle uyum içinde olmal›d›r, resim-
lerde estetik de¤er olmal›d›r. ‹lkö¤retimin özellikle ilk basamaklar›nda ö¤renme afla-
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mas›nda  resimlerin etkisi çok büyüktür. ‹yi resimlemeler ö¤renmeyi h›zland›r›r, kö-
tü resimlemeler ö¤renmeyi yavafllat›r. Kitaplar›m›zdaki resimler hem e¤lendirmeli
hem ö¤retmelidir. Bu flekilde çocuklar›m›z›n estetik be¤eni düzeyi de artm›fl olacak-
t›r.  

2005-2006 e¤itim döneminde Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan  haz›rlanan
flartname, gerek bakanl›k taraf›ndan üretilen ve gerekse di¤er yay›nevleri aras›nda
yap›lacak yar›flma koflullar› içinde istenen kitap özellikleriydi, yar›flma sonunda  se-
çilenler okutulmaya bafllanacakt›. Bu kitaplar›n AB ye uyumluluk çerçevesinde, Av-
rupa Birli¤i ülkelerinde okutulan programa uygun olmas›  ve bu flekilde haz›rlanma-
s› istenmifl kitaplard›r. Görsel anlamda da ayn› flekilde uyumluluk çerçevesinde ha-
z›rlanmas› kurallarla belirlenmifltir. Fakat sonras›nda bu yar›flma iptal edilmifltir. Yi-
ne de bafltan istenen flartlar neticesinde yar›flma iptal edilse de komisyona giren ki-
taplar›n pek ço¤u bu özellikleri tafl›maktayd›lar.  ‹lk kez yap›lmas› anlam›nda, görsel
aç›dan belirli eksiklikler olmakla beraber, her y›l bu eksiklerinde tamamlanarak dü-
zeltilmesi sonucunda ders kitaplar›m›z›n resimleme ve tasar›m  anlam›nda da Avru-
pa standartlar›n› yakalamas›n› ummaktay›z. E¤itimde yap›lan  hatalar›n sonuçlar›
y›llar sonra ortaya ç›kmaktad›r, bu nedenle uygulayaca¤›m›z her tekni¤e, yönteme ve
programa çok dikkat etmemiz gerekmektedir. AB ye uyumluluk çerçevesinde ders
kitaplar›n›n görsel anlamda da öneminin vurgulanmas›,  bu kitaplar›n çizimi, boyan-
mas›, bunlar› yapan insanlar kadar kitap resimlerini   ve tasar›mlar› de¤erlendirecek
olan komisyonlar da çok önemlidir.

Bu aflamada Millî E¤itim Bakanl›¤› komisyonlar›n› çok önceden oluflturmal›
özellikle alan›nda  uzman say›lan kifliler bu komisyonda yer almal›d›r. Ders kitaplar›
konusunda deneyim sahibi olan uzmanlar sa¤l›kl› bir de¤erlendirme ortam›n› yara-
tacakt›r.  Bu komisyonlara yine uzman kifliler taraf›ndan görsel anlamda ders kitab›
de¤erlendirme teknikleri ö¤retilmeli,  kriterler oluflturulmal› ve bu kriterler ›fl›¤› al-
t›nda de¤erlendirme aflamas›na gidilmelidir, bu flekilde sa¤l›kl› bir de¤erlendirme ya-
p›lm›fl olacak resimleme ve tasar›m  anlam›nda kitaplar standart ve nitelikli  bir dü-
zeye gelecektir. Ders Kitab›n›n resim, flekil ve renk yönünden incelenmesi için kitap-
ta verilen resim, grafik gibi flekiller ile renkleri incelenmelidir. Bu amaçla afla¤›da ve-
rilen sorular yan›tlanmal›d›r.

11.. RReessiimm YYöönnüünnddeenn ‹‹nncceelleennmmeessii

Ders kitaplar›ndaki resimler, resimler, resim ve metin ba¤lant›s›, resmin ileti-
flimi ile özellikleri aç›s›ndan ele al›nmaktad›r.

1)Ders kitaplar›ndaki resimlerin iletiflim biçimlerine dikkat edilmifl midir?
2) Ders kitaplar›nda disipline uygun resim biçimleri kullan›lm›fl m›d›r?
3) Resimlerle metin ba¤lant›lar› kurulmufl mudur?
4) Metinler içinde resimlerden bahsedilmekte midir?
5) Resim metinde aç›klay›c› bir rol oynamakta m›d›r?
6) Metnin anlam› resimsiz de¤iflmekte midir?
7) Güdüleyici nitelikte ve anlamay› kolaylaflt›r›c› resimler kullan›lm›fl m›d›r?
8) Ders kitab›ndaki resimler metinlere katk› sa¤lamakta m›d›r?
9) Kullan›lan resimler ö¤renci yafl ve düzeyine uygun mudur?
10) Kitap kapa¤› iyi resimlenmifl midir?
11) Resimler iyi ve yeterli midir?
12) Resimlerin anlafl›lmas› kolay m›d›r?
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13) Anlat›lan ifl, konu resimlerle aç›klanm›fl m›d›r?
14) Resimler canl› m›d›r?
15) Resimler iyi yerlefltirilmifl midir?
16) Resimlerdeki kiflilerin görünüflleri ( K›yafet, biçim, vb. ) hedeflenen gruba

uygun mudur? Yüz ifadeleri sempatik midir?

22.. fifieekkiill YYöönnüünnddeenn ‹‹nncceelleennmmeessii

Ders kitaplar›n›n flekil yönünden özelliklerinin incelenmesi için afla¤›daki bil-
giler toplanmal›d›r (Günefl, 2002. 159).

1) Ders kitab›n›n uygun yerlerinde harita ve grafikler kullan›lmakta m›d›r?
2) fiekiller, grafikler ve tablolar›n anlafl›lmas› kolay m›d›r?
3) Ders kitaplar›nda sembollere ve çeflitli flekillere yer verilmekte midir?
4) Kullan›lan flekiller metnin anlam›na katk› getirmekte midir?
5) fiekiller ö¤renci düzeyine uygun mudur?

33)) RReennkk YYöönnüünnddeenn ‹‹nncceelleennmmeessii
1) Renkler net midir?
2) Renkler canl› m›d›r?
3) Kaç renk kullan›lm›flt›r?
4) Renk kaymas›- bozulmas› var m›d›r?
5) Ö¤renmeyi kolaylaflt›ran renk kullan›m› var m›d›r?
6) Renkler ö¤rencilerin bildikleri ana renkler midir?
7) Yanl›fl renk kullan›m› var m›d›r? 

Ders kitaplar›na kullan›lacak tasar›m, resim ve flekillerin en iyi seviyeye gele-
bilmesi için ortaya ç›kan önerileri maddeleyecek olursak:

- Öncelikli olarak ülkemizde toplumun her kesimi için kitap okuma al›flkanl›-
¤› kazand›r›lmal›d›r.

- Kitaplar›n yaln›zca okumak olmad›¤› ayn› zamanda görsel anlamda da este-
tik de¤erlere sahip olmas› gerekmektedir.

- Yaz› resim iliflkisi uyumlu olmal›d›r. Birbirini kapatmayan gözü yormayan
niteliklere sahip olmal›d›r.

-  Resimler yaln›zca konu ba¤lant›l› olamamal›, ayn› zamanda ders kitab›n›n
içeri¤ine de uygun olmal›d›r.

- Kitaplarda kullan›lan resimler çocuklar›n geliflim dönemlerine uygun nitelik-
te olmal›d›r. Yafl seviyesi unutulmamal›d›r. 

- Arka arkaya gelen resimlerde uyum ve mant›k iliflkisine dikkat edilmelidir.
- Yaz› ve metin aras›ndaki içeriksel ve düzen iliflkisi son derece önemlidir. Kul-

lan›lan resimler metni desteklemek zorundad›r.
- Çizimler orijinal olmal›, çizilen nesnelerin birebir çiziminde verilmeli özelik-

le insan çizimlerinde anatomik kurallara dikkat edilmelidir.
- Resimler toplumun yaflam standartlar›na uyum sa¤lamal› ulusal kimli¤e uy-

gun kompozisyonlar olmal›d›r.
- Yay›nevleri resimleri tasarlayacak olan ressamlar›n tecrübesi ve e¤itimiyle il-

gilenmeli, resimleri yaln›zca yazarlarla de¤il, görsel tasar›mc›mlar ile birlikte de¤er-
lendirmelidir.
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- Resmin çerçevesine yaz›lan yaz›lar okuyucunun dikkatini çekti¤inden kitap-
larda, boflluklar›n ortas›na resim yerlefltirmek yerine, yaz›lar›n ortas›na resim yerlefl-
tirmek daha etkili olmaktad›r (Günefl, 2002, 139).

- Ders kitaplar›nda renklerin de çok önemi vard›r, bu noktada ö¤rencilerin bil-
di¤i ana renklerden yararlan›lmal›, koyu, bulan›k renklerden kaç›n›lmal›d›r. Renkler
canl› ve kompozisyonu tamamlar nitelikte olmal›d›r.

- Ka¤›t kalitesi; birinci hamur veya kufle kullan›lmal›, bask› tekni¤i, tifdruk ve
ofset tekniklerinden biri seçilmelidir, çünkü kalitesiz ka¤›t kötü bask› verir bu da ki-
tab›n görsel etkisini ve dolay›s›yla yarar›n› azalt›r (O¤uzo¤lu, 2001, 132).

- Kitaplar s›n›f düzeyine göre kullan›lacak puntolar M.E.B Talim ve Terbiye
Kurulu’nun ölçütlerine uygun olmal›d›r. Bu puntolar›n s›n›flara da¤›l›m› afla¤›da
gösterilmifltir (Boydafl, 2003, 132).

1. s›n›f    20-24 punto
2. s›n›f    18  punto
3. s›n›f    14 punto
4. s›n›f    12 punto
5. s›n›f    11 punto
6. s›n›f    10 punto
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IILLLLUUSSTTRRAATTIIOONN AANNDD VVIISSUUAALL DDEESSIIGGNN IINN
EELLEEMMEENNTTAARRYY SSCCHHOOOOLL BBOOOOKKSS

AAnn››ll EERRTTOOKK AATTMMAACCAA**

AAbbssttrraacctt
It is   well   known that the school boks, amaong the all educational ma-

terials, has a  significant   place   in our  educational system. For the teachers and
pupils the school books  have an importance of   supporting    material. The   ma-
in theme of our paper is  visual assesment of the school boks. The illustration
and visual assesment of theese   books is important. The effects of the illustrati-
ons, especially on the pupils of the first years of primary education, is very  well
known. Childreen of these ages interest in visual  materials. Hence, illustration
and design of primary school books is very important. The  aim of   the paper is
to help the children to read their books with enthusiasm and to love them.

KKeeyy WWoorrddss::  School boks, visual design, illustration, children, education
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