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Özet genel hatları ile bakıldığında uzunca bir konunun değişik nedenlerden dolayı 

kısaltılarak akılda kalıcı olması ve bunun için de bütünün vermek istediği hedeften 

uzaklaşmadan anlatım yapmaktır. Bu yönü ile bakıldığında genel itibari ile tüm anlatımları 

esas konuların bir özetlemesi olarak algılamak mümkündür.  

 

Bu konunun seçilmesindeki esas nokta var olan bir soruna çözüm getirmekten daha 

çok bu konuda bir sorun olup olmadığı düşüncesi ile ders kitaplarına bakmaktır. Bilindiği gibi 

ders kitapları tüm kitleye hitap eden ve öğretim unsurunun en önemli materyallerindendir. Bu 

nokta ders kitaplarına daha çok eğilmek için de dayanak olmak mecburiyetindedir.  

 

Özetlemeler aslında ders kitabı nazarı ile bakıldığında sadece konuyu farklı 

nedenlerden dolayı kısaltmak veya küçültmek değildir. Bir yönü ile de aslında konuyu öğrenci 

düzeyine getirmektir. Çünkü konunun asıl anlatımı öğrenciyi boğabilir ve dersin hedeflerine 

ulaşılmasına engel teşkil edebilir. İşte bunun içindir ki konuların anlatımlarını belirli esaslara 

göre indirgemek ve anlaşılır kılmak ders kitapları hazırlanırken dikkat edilecek olan esas 

unsurlardan olmalıdır. 

 

Bu konu sırasında incelenen nokta Lise Tarih Ders Kitapları olmuştur ve burada 

odaklanılmıştır. Bunun da nedeni Yüksek Öğretim öncesindeki son basamağın burası olması 

ve buradan sonra birçok gencin daha üst bir öğretim basamağına geçmeyerek/geçemeyerek 

öğrenimini noktalamalarıdır. Yani Lise’de alınan Tarih eğitimi birçok kimsenin geçmişini 

anlamak, bilmek ve öğrenmek için sistemli son basamağı olarak kalmaktadır. Elbette ki 

istisnalar, kendini geliştiren kimseler de vardır. Ancak genel itibari ile bu dönem paydanın en 

geniş olduğu ve algılamanın yüksek olduğu bir dönemdir.  

 

Çalışma için Evren Tüm Lise Tarih Ders Kitapları olmuş, örneklem de bunlar içinde 

belirli konuların tespit edilerek yer aldığı zamana ve döneme göre sınıflanan seçme ders 

kitapları olmuştur. Ders kitaplarında incelenen meselenin en iyi saptanabileceği konular 



belirlenerek zaman içinde çıkan ders kitaplarında aynı konunun ne şekilde anlatıldığına dikkat 

edilmiştir. Konular bir şeklen bir de öz olarak gözden geçirilerek tarama yapılmıştır. 

 

Şeklen kelime sayısına, özel isim sayısına, yer isimlerinin sayılarına terim sayılarına, 

cümlelerin kuruluş biçimlerine göre bir tarama yapılmıştır. Öz olarak ise anlatılan konuda 

yapılan vurgular, anlatımların odaklandığı kısımlar ve temelde verdiği mesajlar vb. unsurlar 

dikkate alınmıştır. Konuların genel bir seyir çizgisi takip edilmiştir. 

 

Çalışma yapılırken denetlemenin yapılabilmesi için ansiklopediler, genel tarihler vb. 

eserler aynı konunun derinlemesine anlatıldığı yerler olduğu için bir de buralardaki 

anlatımlara bakılmıştır. Yapı itibari ile arada ne gibi benzerlik ve farklılıklar olduğu 

görülmeye çalışılmıştır. İşte bu nokta, aradaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilebileceği 

yerler olduğundan özellikle çalışmanın ağırlık noktasını oluşturmaktadır.  

 

Özetlemeler yapılırken ders kitabı yazarlarının alana hakim olmaları gerekmektedir. 

Eğer burada mevcut sorunlar var ise hazırlık aşamasında uzman kimselere danışmaları bir 

zorunluluktur. Çünkü alana ve konuya hakim olmadan bir özetleme veya konuda anlaşılırlığı 

bozmadan konularda bir arttırma ve indirgeme yapmak imkanı olmaz. Olsa bile bu birçok 

hatayı veya eksikliği kendi içinde barındıracaktır. Birçok derste bu durum, aslında önemli bir 

husustur. Ancak Tarih dersi olunca ayrı bir önem göstermek kendiliğinden gerekli olur.  

 

Tarih toplumda herkesin yaşayıp izler bıraktığı ortak kısımların başında gelir. Bir 

arada yaşayan insanların geçmişte bıraktığı izler ve yaptıkları tüm eylemler tarihçiler veya 

alanın uzmanı araştırmacılar tarafından tespit edilir. Araştırmalar en ince ayrıntısına varıncaya 

kadar gerçekleri temel olarak bulmak ve ortaya koymak içindir. Ancak geçmişte araştırma 

yapanların/tarihçilerin bulduğu sonuçları ve bulguları anlatmak gibi bir görevi olsa da bu 

duruma en uygun hizmet edecek olan öğretmenler ve ders kitapları olur. Elbette ki 

araştırmacının kendisi de bu görevi yerine getirebilir ve bu konuda önemli işler ortaya 

koyabilir. Ne var ki bir öğretmenin sahip olduğu imkanlar ve ulaşabildiği kadar geniş bir 

kitleye her zaman sahip olmayabilir. Bunun içindir ki öğretmenler ve onların eğitim-öğretim 

sırasındaki en önemli yardımcıları olan ders kitapları hemen devreye girer. Öğretmenler bu 

ders kitaplarını kullanarak öğretimi kolaylaştırırlar.  

 



Tarih dersi için düşünüldüğünde öğretmen fazlası ile önemli olur. Herkes tarafından 

kabul edilir ki bu derste öğretmen anlatım konusunda yetersiz ve bilgi konusunda eksiklik 

içinde olursa bu ders tam bir felakete dönüşebilir. Her ders için önemli olan öğretmen faktörü 

tarih dersinde ders kitabı ile tam bir uyumluluk içinde olmalıdır. Öğretmen için de en güzeli 

olan sürekli kendini yenilemesidir. Ders kitapları her şeyi açıklayan yönü olan materyaller 

değildir. Sadece dersi kolaylaştıran yönleri ağır basan materyallerdendir. Onun için öğretmen 

ders kitabının sunduğu olanakların dışına çıkmak mecburiyetindedir.  

 

Tarih konularının özetlenmesi veya öğrenci düzeyine indirilmesi de aslında öğretmen 

ve ders kitabı ile bütünleşik olmak durumundadır. Öğretmen sınıf içinde ders akışını kontrol 

edebilse de ders dışında öğrenci ders kitabı ile baş başa kalır. Bu süreç de asla kontrol 

edilemez. Konular öylesine olmak durumundadır ki öğrenci hem doğru bilgiyi almalı hem de 

sıkılmadan ve dersten uzaklaşmadan bu konuları kavramalıdır. Bunun olması Tarih Ders 

Kitaplarının her yönü ile düzgün hazırlanmasına bağlıdır. Özetlemeler ve çok uzun anlatılan 

geniş konuların öğrenci düzeyine getirilmesi de öze uygun olmalı ama sıkıcı da olmamalıdır.  

 

Genelde özetleme denilince hep yapılan vurgu sebep-sonuç ilişkisini vermek olayın 

kahramanını anlatmak olarak algılanmaktadır. Aslında doğru bir biçim olmakla birlikte yeterli 

değildir. Bu hep aynı olduğunda ve bu şekilde uygulamaya sokulduğunda sistem ezberciliği 

ortaya çıkmaktadır. Her konuda olacağı gibi bu işte de sürekli konu veya sistem ezberi 

olayları kavramayı zorlaştırır. Bunun yanında olması gereken yakın çevreden başlanarak uzak 

çevreye doğru olayın bütün içindeki yerini de göstermek bu yapıya dahil etmek daha yararlı 

olabilir. Sadece sebep-sonuç ve kahramanı ezberletmek olayı kavramaya yetmez. Hatta kimi 

zaman zorlaştırabilir de. Sürekli olarak aynı biçimde konularda indirgeme yapmak bir süre 

sonra anlaşılırlığı sağlayacak ama ilgiyi azaltabilme riskini taşıyacaktır. 

 

Sebep-sonuç ilişkisi ve kahramanları ön plana çıkartma, özetleme yapılırken artık bir 

genel kuralmış gibi gözükmektedir. Ne var ki tek bir biçimde bu konuyu bu kadar basitçe ele 

almak biraz da kolaya kaçmaktır. Örneğin Süveyş Kanalı’nın açılması konusu bu hususta 

incelenebilir. 1854’te ilk çalışmalar başlamış ve 1869’da açılmış demek çok basit bir ifadedir. 

Ortaöğretim öğrencileri için yeterli olabilecek düzeyde de bir bilgi örgütlemesi değildir. Yine 

Akdeniz ile Kızıldeniz arasında daha kısa bir yol olması için açıldı ve sonuçta okyanuslar 

yanında Akdeniz yolu da yeniden önem kazandı ifadesi de doğrudur. Ama bu biçim de yeterli 

değildir. Bunun yanında olaya bir mühendislik yönü ile bakmak, teknolojik yönüne vurgu 



yapmak, Mısır için, Osmanlı Devleti için, İngiltere ve Fransa için, yakın komşu devletler ve 

deniz aşırı uzak diğer milletler için de bakmak gerekir. Aynı biçimde başka sahalar yönü de 

bu dikkatler ve ilgiler gibi göz önünde tutulmalıdır. Yine toplumlar için ekonomi ve iktisat 

yönü ile ve genel itibari ile Dünya genel seyri için de ayrı ayrı incelemek ve aşama aşama bu 

noktaları da öğrencilere göstermek gerekir ki konu daha bütün ve anlamlı olsun. Yani 

konunun taşıdığı esaslar doğrultusunda olay aşamalı bir biçimde neden-sonuç + kahraman 

ilişkisi yanında bütüne veya genele doğru düzenlenmelidir. Parçadan bütünü görmek ve bütün 

içinde parçanın ne olduğunu tespit etmek. Böyle olunca konunun ne olduğu belirlenmiş olur. 

 

Bir de bu tür konularda tek yol konunun ne olduğunu ortaya koymak olmamalıdır. 

Konunun öneminin de ne olduğu ortaya konmalıdır. Sebep-sonuç + kahraman biçimiyle 

olayın ne olduğunu her zaman tam olarak kavramak mümkün değildir. Önemi belirlemek ve 

ortaya koymak için bir kıstas olması mecburiyeti vardır. Bu da bütün içinde parça olarak 

anlatılan konuyu görmekle mümkün olabilir. Ayrı ayrı gelişim seyri ve bütün içinde 

bulunduğu yer onun önemini göstermede daha yararlı olacaktır. 

 

Özetlemeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar olmalıdır. Bu hususlar şöyle 

sıralanabilir.  

• Konunun bütünlüğüne uygun olma 

• Önemli noktaların gözden kaçmamasını sağlanma 

• Anlaşılırlığı bozmama 

• Akıcılığı bozmama 

• Öğrenci düzeyine uygun olma 

• Diğer konular ile ilişkiyi bozmama 

• Sade olma  

• Öğretmen-öğrenci ilişkisini aksatmama 

• Terim sayısına dikkat etme 

• Özel isim ve kişi isimlerine dikkat etme 

• Metin bütünlüğü taşıma 

• Metin sonunda bir değerlendirmeye sahip olma 

 

Özetlemeler aslında rastgele metni küçültme değil öğrenci düzeyine indirmedir. Daha 

doğrusu ders kitaplarında olması gereken bu olmalıdır. Çünkü sadece metni kısaltmak 



buradaki esas kısım olmamalıdır. Bundan daha çok aslında bu çalışmanın da konusu olduğu 

gibi öğrenci tarafından anlaşılırlığı etkinleştirme ve desteklemedir. Zaten ders kitaplarının 

vurgusu da bu husus üzerinedir. Ders kitabının oluşturulma biçimi bu noktaya odaklanmadan 

geçmektedir. Genel hatları ile tüm konular aynı süzgeçten geçer ve bu süzgecin tamamı ders 

kitabının kendisini oluşturur. Onun için ders kitabının tamamının aynı dikkat ve özen ile 

hazırlanması bir ihtiyaç durumuna gelir. 

 

Genel itibari ile ezberden uzak anlayarak ve kavrayarak öğrenme olursa bu tarih 

dersini daha anlaşılır kılar. Bu anlaşılırlık da dünya barışına ve tüm ulusların birbirine 

yakınlaşmasına fazlası ile hizmet edecektir. Tarih ders kitapları ve aslında tarihe bakış 

ulusların uzaklaşmasını değil yakınlaşmasını sağlamalıdır. Genel itibariyle içinde yaşanılan 

devir eskiye göre çok değişmiştir. İçinde olduğumuz döneme tarih eğitimi de dahil olmak 

üzere en fazla etki eden yüzyıl 19. yüzyıl olmuştur. Bu dönemde yapılacak incelemeler o 

dönemin dünyasına uygun düşmelidir. Daha doğrusu incelemeyi bugünün koşulları ile 

yapmak ama değerlendirmede eski dönem şartlarını ölçüt tutup unutmamak. Bu yüzyıl tüm 

dünyada imparatorlukların tasfiye edildiği ve ulus devletlerin kurulduğu, siyasi, ekonomik, 

kültürel ve diğer alanlarda dahil olmak üzere birçok değişimin köklü olarak yaşandığı bir 

yüzyıl olmuştur. Onun içindir ki bu dönemdeki tarih öğretimi ile günümüzdeki tarih öğretimi 

biraz daha farklıdır ve gelişmiştir. Zaten bu da olması gerekendir. İşte özetlemeler ve öğrenci 

düzeyine bilgileri indirme konusu incelenirken bu hususlar göz önündedir. Daha çok, ders 

kitabını ve içindeki bilgilerin bu olguya yararlı olması durumu göz önünde tutulmalıdır. 

 

Aslında özetleme ve öğrenci düzeyine indirme denilir iken düşünülen bir bilgi 

örgütlemesi, düzene ve bir sıraya konması olmaktadır. Bunda da bazı yapılar metin içinde 

olmak mecburiyetindedir. Metin içinde olması gerekenleri genel hatları ile belirlemek 

mümkündür. 

Bunlar: 

1. Konunun tanımının olması 

2. Neden-sonuç ilişkisinin vurgusu 

3. Bilinmesi gereken olayla ilgili kahramanlar 

4. Önemi 

5. Öneminin derecelendirilmesi 

6. Çok yönlü etkiler zinciri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel vb.) 

7. Metin sonunda değerlendirmenin bulunması 



 

Bu ifadeleri farklı adlar altında söylemek mümkündür. Ama bir metinde bunlar 

muhakkak olmalıdır ki ders kitabında anlatılmak istenen vurgu ortaya konabilsin ve anlaşılsın. 

Ders kitaplarını bu gözle incelemekteki esas kaygı da buradan ortaya çıkmış ve araştırılmıştır. 

 

Örnek olarak Ankara Savaşı bu konuları inceleyebilmek için güzel bir örnektir. Burada 

değişik yönleri ile bazı ders kitapları hacim yönünden gözden geçirildiğinde şunların ortaya 

çıktığı görülmektedir.   
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 Genel itibari ile kitaplar üzerinde yapılan inceleme daha çok birbirine benzerlik 

gösterse de arada değişiklikler olduğu ortadadır. Olaylara katılan kahramanlar ve olayın 

gelişimi genel eserlerde çok farklılık göstermese de anlatılış sırasında değişimler olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Duruma göre eklemeler olduğu ve konu üzerinde genişletmeler yapıldığı 

ve kimi zamanda konunun kısaltıldığı dikkati çekmektedir. Birde konuların anlatımı sırasında 

giriş kısımlarının birçok kitapta düzenli olmadığı gözlenmektedir. Örneğin Yılmaz Tuna’nın 

Tarih Lise III eserinde doğrudan başka bir yerde kalan anlatımın devamı gibi bir giriş vardır. 

“Bizans’ı 4. defa kuşattı. Bu yıllarda dünyanın en güçlü devleti Timur’un…” diye devam 

etmektedir. Giriş için uygun bir ifade değildir. Yine birçok çalışmada konu içinde anlatılan 

Timur Devleti’nin ne olduğu hiç anlatılmamıştır. Doğrudan Osmanlı Tarihi’ne 

odaklanıldığından bu devletin ne olduğu niye bu savaşa girdiği üzerinde bile durulmamıştır. 

Aynı şekilde anlatımlar sırasında “bazı yerler” “bazı beylikler” “Timur’un önünden kaçan 

beyler” “bazı Anadolu beyleri” bu türden ifadeler de anlatıma uygun düşmeyen muğlak 

anlatımlar olarak kalmaktadır. 

 

 Benzer biçimde I. Dünya Savaşı konularına Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı 

konularına da bakılmıştır. Aynı yönler Ankara Savaşı örneğinde olduğu gibi bu konularda da 

dikkati çekmiştir. I. Dünya Savaşı konularında cepheler konusunda kitapların hem fikir 

olmadıkları daha doğrusu eşit oranlarda cephelere ağırlık vermedikleri ilk dikkati çeken 

durumdur. Durumlara göre kimi zaman Çanakkale Cephesi kimi zaman Kafkas Cephesi 

ağırlık kazanmıştır. Yine bunun yanında birkaç cephenin anlatılıp diğerleri üstünde üstün körü 

durulduğu durumlar da bulunmaktadır.  

 

 Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki kitaplarda bariz 

hatalar ve aşırı anlatım boğmalarına pek yer verilmemiştir. Bu yönden bakıldığında kitapların 



kötü bir durumda olduğunu söylemek mümkün değildir. Kitaplarda yazarların ve dönem 

içinde hacimde bazı değişikliklere gittikleri dikkati çekse de bu durum içinde bulunulan 

dönemden kaynaklanmış olabilir.  

 

 Konuların anlatımları sırasında bazen sebep ve sonuçların metin içinde yer aldığı 

bazen de ayrı olarak metnin dışında anlatıldığı görülmektedir. Bu durum anlatımı zor olan 

veya öğrencilerin iyi kavraması gerekeceği düşünülen konular için olmalıdır. Çok aşırıya 

kaçma konuları boğabilir. Bu durum da öğretim zorlaşır. Onun için bu biçimi sıkça 

kullanmamak gerekir.  

 

 Anlatımlar sırasında öğrenciler tarafından iyi bilinmeyen yer isimleri çok 

kullanılmamalı kullanılsa bile ya yanlarına bugünkü karşılık geleni yazılmalı ya da öğretmen 

faktörü devreye girerek oluşan boşluğu kapatmalıdır. Çünkü bu öğrencileri zihinsel yönden 

yoracak bir iştir. Burada kolaylık yönü elde bir durumlardan olmalıdır. Zaten öğretmen ve 

öğrenci arasında aracı bir köprü görevi gören ders kitabı her iki uç içinde etkin ve işler olmak 

mecburiyetindedir. İki taraf için de olmalı ve iki tarafa da yardımcı bir unsur olma görevini 

üstlenmelidir.  

 

Sonuç olarak denilebilir ki kitapların anlatımlarını öğrenci düzeyine getirmede çok 

büyük sorunlara sahip olmadıkları söylenebilir. Kitaplarda anlatış sırasında yer isimleri çokça 

geçmektedir. Bir de kısa anlatımlarda özel isimler kimi zaman fazlaya kaçabilmektedir. Onun 

içindir ki bu hususlara biraz daha özen göstermek yararlı olacaktır.  

 

Bu konu araştırılır iken esas kaygı soruna çözüm bulmak yerine sorun olup olmadığına 

bakmaktı. Onun için ilk aşamada ders kitapları genel hatları ile ne şekilde bilgileri örgütlüyor 

ve ne şekilde anlatıyor. Bu bakılmak istenmiştir. İşte bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç 

kitapların çok büyük bir problem içinde olmadığı ancak konuların önemine göre daha dikkatli 

olunması gerektiği gibi bir durum belirlenmiştir. Yer isimlerinin çokça kullanılmamasına özen 

gösterilmeli ve devlet ve topluluk isimleri karışık biçimde anlatılmamaya dikkat edilmelidir. 

Bunun yanında sebep-sonuç + kahraman özetlemesi içinde genelden bütüne ve bütünden 

genele giden önem derecelendirmeleri de bulunmalıdır. 
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