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Bu araĢtırmada ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde,
eleĢtirel düĢünme ölçütlerine iliĢkin örneklere yer verilip verilmediğinin
tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Bu nedenle, araĢtırmada nitel yaklaĢım olarak
durum çalıĢması kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın veri kaynağını Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 225 sayılı kararı
ile 2013-2014 öğretim yılından baĢlayarak beĢ yıl süreyle ders kitabı olarak
kabul edilen ve ilkokulların 4. sınıflarında 2017-2018 öğretim yılında
okutulan Doku Yayınlarının 4. sınıf Türkçe kitabı oluĢturmaktadır. Örneklem
seçiminde, araĢtırma deseni çerçevesinde tabakalı amaçlı örnekleme yoluna
gidilmiĢtir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yaklaĢımı kullanılmıĢtır.
Bu doğrultuda eleĢtirel düĢünme ölçütleri kategoriler olarak ele alınmıĢ, bu
kategorileri açıklayıcı kodlar geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda,
incelenen ders kitabının temalarından seçilen metinlerde, eleĢtirel düĢünme
ölçütlerine iliĢkin genel olarak açıklık, önem/alaka ve derinlik/geniĢlik
ölçütleri ile ilgili örneklere yer verildiği buna karĢın doğruluk, yeterlilik ve
kesinlik ölçütlerine iliĢkin örneklere ise kısmen yer verildiği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: DüĢünme, eleĢtirel düĢünme, eleĢtirel düĢünme
ölçütleri, metin, ders kitabı.
QUALITATIVE RESEARCH ON WHETHER OR NOT THE TEXTS
IN TURKISH COURSE BOOKS MEET THE CRITERIA FOR
CRITICAL THINKING
Abstract
This study aims to determine whether the examples of critical thinking
criteria are included in the texts in 4th grade Turkish course books. Thus, the
study employs case study as a qualitative approach. Turkish course book for
4th graders published by Doku Publication and taught to 4th graders for five
years beginning with the 2017-2018 academic year with reference to the
decision made by the Board of education of the Ministry of National
Education in 26.12 2012 with decision number 225 was used as the source of
data collection. The sample was chosen through stratified purposeful
sampling. The data were analysed by using descriptive analysis approach. In


Bu çalıĢma 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde [INCSOS 2018] Özbekistan/ Buhara‟da sözlü bildiri olarak
sunulmuĢtur.



Doktora Öğrencisi; Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, htc_smsk_24@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi; Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, ozlembas@hacettepe.edu.tr

Hatice DEMİR – Özlem BAŞ

984

line with the research purpose, criteria for critical thinking were considered
as categories, and explanatory codes were developed for the categories.
Accordingly, as a result of the research, it was found that the texts selected
from the themes of the textbook examined included examples related to
clarity, importance/ relevance and depth/ width criteria in terms of the criteria
of critical thinking.
Keywords: Thinking, critical thinking, criteria for critical thinking, texts,
course book.

Giriş
DüĢünme, insanın doğuĢu ile baĢlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak
geliĢtirilebilen insana özgü bir niteliktir. DüĢünme, insanlar için nefes almak kadar doğal bir
eylemdir. Ġnsanlar evde, dıĢarıda, okulda ya da iĢ yerinde sürekli bir düĢünme durumundadırlar.
Ġnsanoğlu, bu düĢünebilme özelliğinden dolayı diğer canlılardan farklı olarak kendisi hakkında
düĢünmeye baĢlamıĢ ve varoluĢunun anlamını ve nedenini fark edebilmiĢtir. Böylece kendi
geleceğini belirleme imkânı bulmuĢtur.
Ġnsana özgü bir nitelik olan düĢünmeyi açıklayabilmek için önce insanın geçmiĢinin
incelenmesi gerekir. ġahin (2009)‟e göre “Ġnsan nedir?” sorusunun cevaplanması düĢünmeyi de
açıklamaya yardımcı olacaktır. Ona göre, doğada kalıcı olmak için her bir varlık biyolojik
yapıları gereği açlığını, susuzluğunu gidermek, üremek, doğanın ve diğer yaratıkların neden
olduğu tehlikelere karĢı fiziksel güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu açıdan ele alındığında
insan diğer varlıklardan çok da ayrıcalıklı değildir. Çünkü insan, diğer varlıklar gibi biyolojiktir.
Biyolojik bir varlık olan insan, temel fiziksel ihtiyaçlarını gidermek ve hayatını devam
ettirebilmek durumuyla karĢı karĢıya kaldığında düĢünme eylemini gerçekleĢtirmeye
baĢlamıĢtır. Diğer hayvanlardan farklı olarak önceden tasarlayarak alet üretmiĢ ve bu ürettiği
aletleri iĢlevine uygun bir Ģekilde kullanmıĢtır. Ġnsan türünün ilk üyesi olan Homo habilis‟ten
günümüze düĢünme, yaklaĢık iki milyon yıl öncesine dayanan sürekli bir geliĢim göstermiĢtir.
Ġnsan, önceleri tek tek, birbirinden bağımsız yaĢarken zamanla fiziksel ihtiyaçlarını daha kolay
bir Ģekilde giderebilmek için bir grubun üyesi olmuĢ, bir arada yaĢamanın gerektirdiği kural ve
gelenekleri öğrenme sürecinde de sosyalleĢmiĢtir. SosyalleĢen insan, içinde yaĢadığı toplumun
değerlerini, normlarını, gelenek ve göreneklerini benimseyerek kültürel bir varlık hâline
gelmiĢtir. Ġnsanın geçirdiği bu süreçle paralel olarak Ertürk (1986) de insanı, bio-kültürel, sosyal
bir varlık olarak tanımlamaktadır.
Bio-kültürel, sosyal bir varlık olan insanın en önemli özelliklerinden biri olan düĢünme,
tarih boyunca merak edilen ve üzerinde durulan bir konu olmuĢtur. Sokrates, Plato ve Aristo
gibi birçok bilim insanı düĢünme üzerine çeĢitli araĢtırmalar yapmıĢ ve düĢünmeyi tanımlamaya
çalıĢmıĢtır. Gündoğdu‟ya (2009) göre düĢünme Aristo‟nun iĢaret ettiği gibi, insan olmak
bakımından insanı insan yapan en temel özelliktir. Ġnsan, kendini gerçekleĢtirmek için
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düĢünmenin sadece niceliğini artırmaya değil aynı zamanda niteliğini de geliĢtirmeye, düĢünme
süreçlerinde yanlıĢtan kaçınmaya ve dosdoğru düĢünmeye karĢı duyarlı olmalıdır. Bu ise, ancak
düĢünme üzerine düĢünmekle, bir üst düĢünme ile mümkün olabilir. En genel tanımı ile
düĢünme; bir konuyla ilgili bilgileri, kavramları inceleme, karĢılaĢtırma ve aralarında iliĢkiler
kurarak bir sonuca ya da karara varma etkinliğidir (Beyer, 1988; Özden, 2000; Presseisen, 1985;
Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). Diğer bir ifade ile düĢünme, problem çözme ve karar vermeye
dayanan çok yönlü ve zihinsel bir süreçtir.
DüĢünme tür ve becerileri üzerine yapılmıĢ çalıĢma ve sınıflandırmalara bakıldığında,
araĢtırmacıların tek bir noktada uzlaĢtıklarını söylemek mümkün değildir. Presseisen (1985),
düĢünme becerilerini temel iĢlemler, problem çözme, karar verme, eleĢtirel düĢünme ve yaratıcı
düĢünme olmak üzere aĢamalı bir biçimde ele almaktadır. Üstünoğlu (2006) ise, eleĢtirel
düĢünme, yaratıcı düĢünme, analitik düĢünme, yansıtıcı düĢünme ve problem çözme becerisini
üst düzey düĢünme becerisi olarak değerlendirmiĢtir. Onun bu değerlendirmesiyle benzer olarak
Ay (2006)‟a göre, üst düzey düĢünme becerileri içerisinde, özellikle eleĢtirel ve yaratıcı
düĢünme üzerinde durulmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı doğrultusunda eleĢtirel düĢünme
boyutunu ayrıntılı bir Ģekilde ele alıp açıklamak daha yararlı olacaktır.
Türkçe sözlükte eleĢtirmek kelimesi, “bir düĢünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek
doğruluk veya yanlıĢlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek” Ģeklinde
tanımlanmaktadır. EleĢtirel kelimesi ise “eleĢtiri niteliği taĢıyan” anlamında kullanılmaktadır
(TDK, 2011, s. 786-787). EleĢtirel düĢünme ise, Gürkaynak vd. (2008)‟ne göre, bireylerin
amaçlı olarak yaptıkları, önyargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı,
değerlendirildiği, yargılandığı ve farklı yönlerinin, anlamlarının ve sonuçlarının tartıĢıldığı,
fikirlerin çözümlenip değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karĢılaĢtırmanın kullanıldığı ve
sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranıĢlara varılan düĢünme biçimidir.
EleĢtirel düĢünme, son yıllarda felsefeden eğitime birçok alanda bilim adamlarının
çalıĢtığı, incelediği, üzerinde durduğu bir konu olmuĢtur. Gündoğdu‟ya (2009) göre, “eleĢtirel
düĢünme, günümüzde felsefe, eğitim, psikoloji gibi araĢtırma alanları içinde görülmektedir.
Felsefe, düĢünmenin yasalarına dikkat çekerken, psikoloji eğitimde düĢünme becerilerinin nasıl
öğretilebileceğiyle ilgilenmektedir. Dolayısıyla her disiplin ve araĢtırmacı kendi ilgi alanını
merkeze aldığından birbirinden farklı eleĢtirel düĢünme tanımları ortaya çıkmaktadır” (s. 60).
Chance (1986), eleĢtirel düĢünmeyi olguları analiz etme, düĢünce üretme ve onu
örgütleme, görüĢleri savunma, karĢılaĢtırmalar yapma, çıkarımlarda bulunma, tartıĢmaları
değerlendirme ve problem çözme becerilerinin bir bütünü olarak tanımlamaktadır. Ona göre
eleĢtirel düĢünme, kiĢinin düĢünce sistemindeki yapıları usta bir Ģekilde yöneterek ve bu
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yapılara bir takım ölçütler getirerek düĢünme yönteminin kalitesini artırdığı bir süreçtir.
Gündoğdu‟ya (2009) göre ise eleĢtirel düĢünme, herhangi bir konu, olgu ve fikir üzerinde
açıklık-seçiklik, tutarlılık, mantıklılık, Ģüphecilik ve doğru akıl yürütme gibi bazı ölçüt ve
yöntemleri esas alan, kendi düĢünme sürecini sürekli denetim altında tutan, değiĢmeye ve kendi
kendini düzeltmeye açık olan bir düĢünmedir. Chance ve Gündoğdu eleĢtirel düĢünmeyi bu
Ģekilde tanımlarken Aybek (2007), bireylerin etkileĢtiği ortamlardan bilgiyi edinme, kullanma
ve bilgiyi kullanarak problem çözme ile geliĢtirilmesi istenen biliĢsel ve duyuĢsal bir özellik
olarak tanımlamaktadır. Ona göre öğrenci merkezli yaklaĢımlar ve çağdaĢ yaklaĢımlar, eleĢtirel
düĢünmeyi insanların temel özelliklerinden birisi olarak vurgulamaktadır.
Cüceloğlu‟na (1993) göre eleĢtirel düĢünme, kendi düĢünce süreçlerimizin bilincinde
olarak, baĢkalarının düĢünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak,
kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize bir
zihinsel süreçtir. MEB‟e (2004) göre ise, “eleĢtirel düĢünme; kuĢku temelli sorgulayıcı bir
yaklaĢımla konulara bakma, yorum yapma, karar verme becerisidir. Sebep–sonuç iliĢkilerini
bulma, ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama, sıralama yapma, verilen bilgilerin kabul
edilebilirliğini, geçerliliğini belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çıkarımda
bulunma alt becerilerini içerir” (s. 734).
Paul ve Elder (2008), eleĢtirel düĢünme ile ilgili olarak, edinilen bilgilerin etkin bir
biçimde değerlendirilmesi açısından, özellikle bilgi akıĢının hızlı, bilgi kaynaklarının fazla ve
bilgiye ulaĢmanın çok kolay olduğu bir çağda çok önemli bir beceri olduğunu dile
getirmektedir. Gittikçe karmaĢıklaĢan ve değiĢerek çoğalan bilginin önemli bir güç hâline
geldiği günümüzde, eleĢtirel düĢünen bireylere olan gereksinim hızla artmaktadır. ĠĢ dünyasının
temsilcileri, politikacılar ve eğitimciler, ekonomik rekabetin arttığı küreselleĢen bir dünyada,
demokratik hak ve sorumluluklarını özgürce yaĢayabilecek yurttaĢların en çok gereksinim
duydukları becerilerden biri olarak eleĢtirel düĢünmeyi belirtmektedirler. EleĢtirel düĢünen
bireylere olan ihtiyacın giderek artması, eleĢtirel düĢünmenin insanlara nasıl kazandırılması
gerektiği sorusunun önemini gözler önüne sermektedir.
EleĢtirel düĢünme becerisi öğretimine iliĢkin ilk ciddi çalıĢmalar, eleĢtirel düĢünme
tanımının ilk ortaya atıldığı 1960‟larda baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar genellikle yazılı anlatımların
yargılanılarak değerlendirilmesine yöneliktir (Kazancı, 1989). EleĢtirel düĢünme öğretimi ilk
defa 1960‟lı yıllarda Perry tarafından ortaya konmuĢ, daha sonra Paul ve arkadaĢları tarafından
1980‟li yıllarda modelleĢtirilmiĢtir (Özden, 2000). Türkiye‟de ise eleĢtirel düĢünme öğretimi
çalıĢmaları ilk olarak 1989 yılında Kazancı ve 1993 yılında Cüceloğlu tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir.
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EleĢtirel düĢünmeyi geliĢtirmek için yapılan tartıĢmalar ve yürütülen programlar
incelendiğinde eleĢtirel düĢünme öğretiminde dört temel yaklaĢım olduğu görülmektedir. Vural
ve Kutlu (2004), bu yaklaĢımları Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:
1. Konu Tabanlı Eğitim Yaklaşımı: Bu yaklaĢım, öğretilmesi planlanan içerik
birimi ile birlikte eleĢtirel düĢünmenin öğretilmesini öngörmektedir. Bu yaklaĢımda
eleĢtirel düĢünmenin ilkeleri ve kuralları açık bir Ģekilde, içerik birimine paralel
olarak öğrencilere verilmektedir.
2. Konuya Entegre Etme Yaklaşımı: Bu yaklaĢım birinci yaklaĢıma benzemekle
birlikte, içerik birimi ve eleĢtirel düĢünme ilke ve kurallarını bütünleĢtirmeyi
önermektedir. Ancak bu kurallar ve ilkeler açık bir Ģekilde verilmemektedir.
3. Genel Yaklaşım: Konu tabanlı öğretimden tamamen farklı biçimde
yapılandırılmıĢtır. EleĢtirel düĢünme becerileri okulda verilen ders içerikleri dıĢında
bir içerik temel alınarak geliĢtirilen beceri temelli program niteliğindedir.
4. Karma Yaklaşım: Bu yaklaĢım, hem konu tabanlı yaklaĢım hem de genel
yaklaĢımın birlikte kullanılmasını öngörmektedir (s. 192, 193).

EleĢtirel düĢünme öğretimi sonrasında bu beceriyi kazanmıĢ bireylerin davranıĢları
elbette, bu beceriyi kazanmamıĢ bireylere göre farklılık gösterecektir. EleĢtirel düĢünme, birçok
zihinsel etkinliği içeren çok yönlü bir süreçtir. EleĢtirel düĢünen bir birey karĢılaĢtığı
problemlere gerçekçi çözümler üretir, yeni fikirlere açıktır, olaylara ve kiĢilere farklı açılardan
bakması gerektiğini bilir, baĢkalarının fikirlerine saygı duyar, paylaĢımcıdır, kendisiyle ve
toplumla barıĢıktır. Bireylerin bu becerileri kazanmaları, yaĢamları boyunca karĢılaĢtıkları
problemlere sağlıklı çözümler üretme konusunda yardımcı olacaktır. Çünkü eleĢtirel düĢünme;
problem çözme, yaratıcı düĢünme, analiz etme, karar verme gibi birçok önemli becerinin
kullanılmasını sağlayan zihinsel bir süreçtir. Halpern (1996), bu konu ile ilgili olarak zihinsel
birtakım iĢlemlerin yanı sıra eleĢtirel düĢünen kiĢilerin plan yaparak düĢünme ve çalıĢma,
esneklik, değiĢime açıklık ve farkındalık gibi bazı tutumlara da sahip oldukları belirtmekte ve
bu tutumların eleĢtirel düĢünmenin gereklilikleri arasında yer aldığını vurgulamaktadır.
DüĢünme,

eleĢtirel

düĢünme

ve

eleĢtirel

düĢünmenin

öğretimi

kavramları

incelendiğinde değinilmesi gereken bir baĢka konu da eğitim programlarıdır. Bu kavramların
eğitim programlarındaki yeri, bu kavramlara ve dolayısıyla yukarıda belirtilen özelliklere sahip
bireylerin yetiĢtirilmelerine verilen önemi anlama açısından önemlidir. Seferoğlu ve Akbıyık‟a
(2006) göre günümüzde eğitimin en önemli amacı, değiĢik koĢullara uyum sağlayabilecek,
esnek ve açık düĢünebilecek bireyler yetiĢtirmektir. Sahip olduğumuz varsayımlar,
genellemeler, önyargılar, kalıp düĢünceler dünyayı algılayıĢımızı ve davranıĢlarımızı
etkilemektedir. Aybek (2007) de, düĢünmenin en geliĢmiĢ ve en ileri biçiminin eleĢtirel
düĢünme olduğunu belirtmekte ve eğitimin yukarıda bahsedilen bu amacına uygun olarak,
eleĢtirel düĢünen, aklı ve bilimsel süreci benimseyen, sorgulayan, çağdaĢ vatandaĢların
yetiĢtirilmesini sağlayacak, eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.
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DeğiĢen eğitim sistemi ile birlikte yeniden oluĢturulan eğitim programları, öğrencinin
merkezde olduğu ve öğrenme iĢini bir rehber konumunda olan öğretmenin yardımlarıyla
baĢardığı bir eylem hâline dönüĢtürmüĢtür. Bu Ģekilde düzenlenen öğretim programları ve
değiĢen öğretmen rolü yapılan yeniliğin uygulanabilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.
Çoklu zekâ kuramı, yapılandırıcı yaklaĢım ve beceri temelli oluĢturulan öğretim programlarının
kazandırması gereken temel beceriler arasında yer alan eleĢtirel düĢünme becerisinin
geliĢtirilebilmesinde ilköğretim programı, program uygulayıcısı olan öğretmenler, temel kaynak
olarak kullanılan ders kitapları ve bu ders kitaplarında yer verilen metinler çok önemli bir
etkendir. DüĢünme becerilerine özellikle de eleĢtirel düĢünme becerisine verilen önemin artması
içinde bulunduğumuz yüzyılda bir zorunluluk olmuĢtur. Tüm derslerin bu becerilere özellikle de
eleĢtirel düĢünmeye önem verir hâle geldiği görülmektedir. Millî eğitimin genel amaçları
arasında yer alan eleĢtirel düĢünme becerisi Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi
dersi öğretim programları baĢta olmak üzere tüm öğretim programlarının da genel amaçları
arasında yer almaktadır. Ayrıca ilköğretim ikinci kademede seçmeli dersler arasında “DüĢünme
Eğitimi” dersi de yer almaktadır.
Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı bir Ģekilde
sunan, düzenli bir Ģekilde açıklayan, öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren,
eğitim sürecinin vazgeçilmez araçları olan tamamlayıcı öğretim materyalleridir (Ünsal ve
GüneĢ, 2002). Ders kitabı eğitim sistemim temel girdilerinden biri olan programın iĢleyiĢinde
rol almak üzere eğitim sistemine girer. EleĢtirel düĢünme becerisine sahip bireyler yetiĢtirmeyi
amaçlayan yeni eğitim programına uygun olarak, kitapların da eleĢtirel düĢünme ölçütleri
doğrultusunda hazırlanmasının kitabın uygunluğunu ve kalitesini artıracağı düĢünülmektedir.
Türk eğitim sisteminde temel kaynak olan ders kitabı, öğretmenden sonra en önemli araç
konumundadır. Bu sebeple hedeflenen kazanımlara ulaĢmada ders kitaplarındaki metinlerin
niteliği ve öğrenme öğretme sürecinde nasıl kullanıldığı son derece önemlidir. Çünkü eğitim,
büyük oranda ders kitaplarında yer alan metinler merkezinde gerçekleĢtirilmektedir. Metinler,
eğitimin vazgeçilmezi olan ders kitaplarında öğretmenlerin en çok kullandığı materyallerdir. Bu
nedenle, ders kitaplarında bulunan metinler nitelikli olmalı ve eleĢtirel, yaratıcı vs. düĢünme
becerilerini geliĢtirmeye uygun olmalıdır. Bunu sağlamak için ise, ders kitaplarının sık sık
denetim altında olması ve geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ders kitaplarını en çok kullanan ve ders
kitaplarında bulunan metinlerin bu becerilere uygun olup olmadığını belirleyecek en uygun kiĢi
ise o ders kitaplarını kullanan öğretmenlerdir.
Ülkemizde 2005 yılında eğitim sistemimizde köklü bir değiĢikliğe baĢvurulmuĢ ve
yıllardan beri uygulanan geleneksel eğitim anlayıĢı yerine çağdaĢ eğitim anlayıĢına geçilmiĢtir.
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Bu değiĢim tabi ki bütün dersleri etkilediği gibi ilkokulda gerek anadil öğretiminde gerekse
diğer ifade ve beceri derslerinin öğretiminde oldukça önemli bir yere sahip olan Türkçe dersini
de etkilemiĢtir. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe dersinin önemini programın giriĢ kısmında,
“Günümüzde Türkçe öğretimi; sadece dinleme, konuĢma, okuma, yazma, görsel okuma ve
görsel sunu ile ilgili temel becerilerin geliĢtirilmesi değil; aynı zamanda metinler arası düĢünme,
anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, iliĢki kurma, eleĢtirme, analiz-sentez yapma ve
değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliĢtirme olarak anlaĢılmaktadır. Böylece, Türkçe
dersi öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliĢtirme de ön plana çıkmaktadır.”
Ģeklinde açıklamaktadır (MEB, 2004). Bu öneminden dolayı ilkokul programında Türkçe
derslerine diğer derslere göre daha fazla süre ayrılmıĢtır. Yukarıda yer verilen bu ifadelerden
hareketle, öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerilerinin en iyi kazandırılacağı derslerin baĢında
Türkçe dersinin geldiği düĢünülmektedir. Bunun temel nedeni ise eğitim sistemimiz içindeki
dersler incelendiğinde eleĢtirel düĢünmeye en müsait olan ve bunu da ders içerikleriyle ve
etkinlikleriyle yapmaya en çok yer ayıran dersin Türkçe dersi olmasıdır.
Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat bilgisi ders kitapları baĢta olmak üzere tüm
ders kitaplarında metinler yer almaktadır. Ancak MEB (2004)‟ün Türkçe dersi ile ilgili yukarıda
yer alan ifadeleri, Türkçe dersinin eleĢtirel düĢünme açısından ne kadar önemli bir ders
olduğunu gözler önüne sermektedir. Tüm bu nedenlerle yapılan bu çalıĢmada Türkçe ders
kitaplarındaki metinlerin eleĢtirel düĢünmeye uygunluğu ve eleĢtirel düĢünme ölçütlerini
karĢılama düzeyi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Türkçe ders kitabının sınıf düzeyi olarak ise
dördüncü sınıf seçilmiĢtir. Bunun nedeni eleĢtirel düĢünmenin gereği olan üst düĢünme
becerisinin dördüncü sınıfla birlikte kazanılmaya baĢlanması ve dördüncü sınıf Türkçe ders
kitabındaki metinleri bu açıdan ele alıp inceleyen çalıĢmaların yetersizliğidir.
AraĢtırmada Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleĢtirel düĢünme ölçütlerini
karĢılama düzeyi inceleneceğinden öncelikle eleĢtirel düĢünme ölçütlerinin neler olduğunu
açıklamak daha yararlı olacaktır. Ġlgili literatür incelendiğinde eleĢtirel düĢünme ile ilgili birçok
evrensel ölçütün olduğu görülür. Gerçek anlamda eleĢtirel düĢünebilmek bu ölçütlere hâkim
olmayı gerektirir. Paul ve Elder (2008), eleĢtirel düĢünme ölçütleri olarak açıklık, doğruluk,
netlik, ilgililik, derinlik, geniĢlik ve mantık ölçütlerini belirlemiĢlerdir. Kaplan Sayı ve TahtabaĢ
(2014) ise eleĢtirel düĢünme ölçütleri olarak açıklık, doğruluk, kesinlik, uygunluk, derinlik,
geniĢlik, mantıklılık, önemlilik ve adillik ölçütlerini belirlemiĢlerdir.
Nosich (2012) ise eleĢtirel düĢünme ölçütleri olarak açıklık, doğruluk, önem/alaka,
yeterlilik, derinlik/geniĢlik ve kesinlik ölçütlerini kullanmıĢtır. Bu araĢtırmada da eleĢtirel
düĢünme ölçütleri olarak Nosich (2012)‟in eleĢtirel düĢünme ölçütleri kullanılmıĢtır. Bunun
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nedeni ise bu ölçütlerin yukarıda söz edilen araĢtırmacıların belirlediği ölçütleri de
kapsamasıdır.
Açıklık ölçütü, konu ve kavramların açık bir Ģekilde yazılmasını, kolaylıkla
anlaĢılmasını, yanlıĢ anlaĢılma ihtimali taĢımamasını, örneklerle somut hâle getirilmesini, hedef
kitleye uygun bir dille anlatılmasını ifade etmektedir. Doğruluk ölçütü ile verilen bilgilerin
doğru olması, bilgilerin doğru bir sıra hâlinde verilmesi, bilgilerin deney ve gözlemle
desteklenmesi, sebep sonuç iliĢkilerinin tutarlı olması, verilen bilgilerin güvenilir kaynaklara
dayandırılması kastedilmektedir. Önem/alaka ölçütü kısaca, bir ifade, bilgi ya da düĢüncenin
insanların günlük yaĢamları için gerekli olması gerektiğini ifade eder. Yeterlilik ölçütü ile bilgi,
düĢünce ve ifadelerin amaca ulaĢtıracak kadar yeterli olması ve bunlar üzerinde yeterince
düĢünülmesi gerektiği anlatılır. Derinlik ölçütü, bir ifadenin, bilginin ya da düĢüncenin altında
yatan nedenlerin en ince ayrıntısında kadar açıklanması, farkı bakıĢ açılarına yer verilmesidir.
Son olarak kesinlik ölçütü ise kısaca, bir ifadenin hatasız olmasını ifade eder.
Yapılan bu araĢtırmada “Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde, eleĢtirel
düĢünme ölçütlerine iliĢkin örnekler nelerdir?” temel problemi göz önüne alınarak aĢağıdaki alt
problemlere cevap aranmıĢtır:
1) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde açıklık ölçütüne iliĢkin örnekler
nelerdir?
2) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde doğruluk ölçütüne iliĢkin
örnekler nelerdir?
3) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde önem / alaka ölçütüne iliĢkin
örnekler nelerdir?
4) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde yeterlik ölçütüne iliĢkin örnekler
nelerdir?
5) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde derinlik/ genişlik ölçütüne iliĢkin
örnekler nelerdir?
6) Ġlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde kesinlik ölçütüne iliĢkin örnekler
nelerdir?
Yöntem
Bu araĢtırmada dördüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleĢtirel düĢünme
ölçütlerine iliĢkin örneklerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu nedenle, nitel yaklaĢımın
desenlerinden durum çalıĢması kullanılmıĢtır. Nitel çalıĢmalar, verilen bir durumu aydınlatmak,
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standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası iliĢkileri ortaya
çıkarmak için yürütülür. Bu tür araĢtırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak
ve açıklamaktır. Bu araĢtırmada veriler, doküman incelemesi yöntemi ve görüĢme kullanılarak
toplanmıĢtır. Doküman incelemesi araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin analizidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.187). Bu yöntemin baĢarılı
olması için araĢtırmacının araĢtırma yapacağı belgeleri yakından tanıması ve bunlardan nasıl
yararlanacağını bilmesi gerekmektedir (Karasar, 2007, s. 79). Verilerin analizinde ise betimsel
analiz yaklaĢımı kullanılmıĢtır. Çünkü betimsel analiz verilerin araĢtırma sonuçlarının ortaya
koyduğu temalara göre organize edilmesine ve görüĢmede kullanılan sorular veya boyutlar
dikkate alınarak sunulmasına imkân vermektedir. Ayrıca bu yaklaĢım, elde edilen bulguları
düzenlemiĢ ve yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmak amacıyla kullanılır (Yıldırım ve
ġimĢek, 2011, s. 239).
Veri Kaynağı
Bu çalıĢmanın veri kaynağını Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun
26.12.2012 tarih ve 225 sayılı kararı ile 2013 - 2014 öğretim yılından baĢlayarak 5 (beĢ) yıl
süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve ilkokulların 4. sınıflarında 2017–2018 öğretim yılında
okutulan Doku Yayınları‟nın 4. sınıf Türkçe ders kitabı oluĢturmaktadır. Bu kitabın örneklem
olarak seçilme nedeni Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 öğretim yılı için tek 4. sınıf
Türkçe ders kitabı olarak belirlenmiĢ olmasıdır. AraĢtırmacı, MEB ya da diğer yayınevlerinden
yayınlanan baĢka bir 4. sınıf Türkçe ders kitabı olup olmadığını araĢtırmak istemiĢ bu amaçla
MEB‟in resmî internet adresine ve diğer ilgili internet adreslerine bakmıĢtır. Son olarak görev
yapmakta olduğu ilkokuldaki sınıf öğretmenlerine sormuĢ ve Doku Yayınevi dıĢında baĢka bir
4. sınıf Türkçe ders kitabı olmadığından emin olmuĢtur. Örneklem seçiminde, araĢtırma deseni
çerçevesinde tabakalı amaçlı örnekleme yoluna gidilerek amaca yönelik daha fazla ve detaylı
veriler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Tabakalı amaçlı örneklemde örneklem, ilgilenilen belli alt
grupların özelliklerini göstermek, betimlemek ve bunlar arasında karĢılaĢtırmalar yapabilmek
için bu alt gruplardan oluĢturulur (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel,
2012, s. 86).
AraĢtırmanın verileri Doku Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma
metinlerinden toplanmıĢtır. Kitapta sekiz temadan toplam 48 metin bulunmaktadır. Bu 48
metnin 17‟si bilgilendirici, 18‟i öyküleyici ve 13‟ü Ģiir metin türündedir. Her bir temadaki metin
sayısına bakıldığında üç adet okuma metni, bir adet dinleme metni ve iki adet serbest metin
olmak üzere toplam altı metin yer almaktadır. Ders kitabındaki metinler analiz edilmeden önce
hangi metinlerin inceleneceğine karar verilmiĢtir. Öğrencilerin ders kitaplarında yer almayıp
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sadece öğretmen kılavuz kitabında yer aldığı için araĢtırmada incelenecek olan metinlere
dinleme metinleri dahil edilmemiĢtir. Ayrıca öğrencilerin ders kitaplarında yer almasına rağmen
bir düĢünceden ziyade duygu aktarımı olan Ģiir türündeki metinler de incelenecek metinler
arasında yer almamaktadır. Bu doğrultuda öğrenci ders kitabında yer alan 30 metin
incelenmiĢtir.
Verilerin Analizi
Metinler analiz edilirken her bir metin parçalara ayrılmıĢ ve Nosich‟in (2012) yukarıda
belirtilen açıklık, doğruluk, önem/alaka, yeterlilik, derinlik/genişlik, kesinlik eleĢtirel düĢünme
ölçütlerine iliĢkin örnekler olup olmadığı analiz edilmiĢtir. AraĢtırmacı, hangi metinde hangi
eleĢtirel düĢünme ölçütlerinin örneklendirildiğini daha detaylı incelemek adına eleĢtirel
düĢünme ölçütlerinden her birini (açıklık, doğruluk, önem/alaka, yeterlilik, derinlik/genişlik ve
kesinlik) birer kategori olarak kabul etmiĢ ve her bir kategori için o kategori ile iliĢkili olması
beklenen kodlar geliĢtirmiĢtir. Kategori ile iliĢkili olması beklenen kodların çoğunluğunu
barındırması durumunda metnin o kategoriyi örneklendirdiği kabul edilmiĢ ve bu doğrultuda
yorumlar yapılmıĢtır. Metinlerden yola çıkarak da hangi temanın hangi eleĢtirel düĢünme
ölçütlerini örneklendirdiği yorumlanmıĢ ve böylece ders kitabının geneli hakkında bir yargıya
varılması sağlanmıĢtır. Metinlerin analizi için belirlenen altı kategori doğrultusunda her kategori
için seçilen metinler baĢtan okunmuĢtur. Bu nedenle kodların analiz edilmesi için metinler altı
kez üst üste okunmuĢtur.
AraĢtırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak amacıyla bu metinler araĢtırmacı ve bir
konu alanı uzmanı tarafından paralel olarak okunmuĢ ve eĢ zamanlı analiz edilmiĢtir. Bu
aĢamadan sonra veriler düzenlenmiĢ, temalara göre gruplanmıĢtır. Son olarak, elde edilen
bulgular yorumlanmıĢtır. AraĢtırmada inandırıcılık sağlamak amacıyla derinlik odaklı veri
toplama stratejisi, aktarılabilirlik sağlamak amacıyla ayrıntılı betimleme stratejisi, tutarlılık
sağlamak amaçlı iki araĢtırmacı tarafından tutarlılık incelemesi ve teyit edilebilirliği sağlamak
için araĢtırma raporunun yazarlar tarafından teyit edilmesi sağlanmıĢtır. Nitel araĢtırmada etik
unsurlardan biri de verilere sadık kalmadır. Bu nedenle araĢtırmacılar metinlerle ilgili verilere
sadık kalma ilkesini gerçekleĢtirebilmek adına araĢtırma raporunu kitabın yazarlarıyla
paylaĢarak görüĢme yapma yoluna gitmiĢlerdir.
Bulgular ve Sonuçlar
AĢağıda bulgular sunulurken öncelikle, 4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe ders kitabında
yer alan öyküleyici ve bilgilendirici metinlerden oluĢan toplam 30 okuma metninin, Nosich‟in
(2012) belirlemiĢ olduğu açıklık, doğruluk, önem/alaka, yeterlilik, derinlik/genişlik ve kesinlik
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ölçütlerini genel olarak örneklendirip örneklendirmediğine bakılmıĢ daha sonra ise her bir
eleĢtirel düĢünme ölçütü ayrı ayrı ele alınıp incelenmiĢ ve metinlerden somut örnekler verilerek
açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Tablo 1: 4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı‟ndaki Ġncelenen Metinler ve EleĢtirel DüĢünme
Ölçütleri

1. TEMA BĠREY
VE TOPLUM

2. TEMA
ATATÜRK

3. TEMA
SAĞLIK VE
ÇEVRE

4. TEMA
OYUN VE SPOR

5. TEMA
ÜRETĠM,
TÜKETĠM VE
VERĠMLĠLĠK
6. TEMA
GÜZEL ÜLKEM
TÜRKĠYE

7. TEMA
DEĞERLERĠMĠZ

8.TEMA
GÜZEL
SANATLAR

Kesinlik

Derinlik/
GeniĢlik

Yeterlilik

Önem/Alaka

Doğruluk

METNĠN ADI

TEMA ADI

Açıklık

ELEġTĠREL DÜġÜNME ÖLÇÜTLERĠ

PaylaĢmayı Öğrenen Sincap

X

X

X

X

X

X

Trafikte Nasıl Güvende Olabiliriz?

X

X

X

X

X

X

Beden Dilimiz

X

X

X

X

X

X

Cumhuriyetin Bekçilerine

X

X

X

X

X

Atatürk‟ün Çocukluğu

X

X

X

X

X

Umudunu Yitirmeyen Tek Ġnsan

X

X

X

Babaanne ve Ihlamur Ağacı

X

X

X

X

X

Temizlik Kurallarına Dikkat Edelim
Ġp Bacaklı Uzaylı Çocuk

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Meyvenizi Yemeden Önce Yıkadınız
Mı?
Gökyüzündeki Dost

X

X

X

X

X

Buz Pateni

X

En Büyük Takım Bizim Takım

X

Ġzcilik

X

Oyuncakların Öfkesi

X

Bisiklet
Tutumsuz‟un Öyküsü

X
X

ġekerci Güzeli

X

Sihirli Çoraplar

X

Ġstanbul Dünyam

X

X

Yedi Göller Milli Parkı

X

X

X

X

X

X

Anadolu‟nun Tarih Hazineleri
AyĢegül
ÖlümsüzleĢen Bahçe

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Dünyayı Güldüren Adam

X

X

X

X

X

Ulusal Bayramlar

X

X

X

X

X

KıĢın Fotoğraf Çekerken
En Yararlı ĠĢ Hangisi?
Müzik Yeryüzüne Nasıl Geldi?
Pablo Picasso ve “4” Rakamı

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Yukarıda verilen Tablo 1 incelendiğinde, 4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe ders kitabında
yer alan metinlerin genel olarak açıklık, önem/alaka ve derinlik /geniĢlik ölçütlerine iliĢkin
örnekler sunduğu göze çarpmaktadır. EleĢtirel düĢünme ölçütleri ayrı ayrı ele alındığında ise
aĢağıdaki bulgular elde edilmiĢtir:
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Açıklık

AraĢtırmanın verileri analiz edilirken açıklık eleĢtirel ölçütü bir kategori olarak kabul
edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar; düĢüncenin
kolaylıkla anlaĢılabilir olması, düĢüncenin yanlıĢ anlaĢılma ihtimali taĢımaması, düĢüncenin
vermek istenen anlamı açık bir Ģekilde ifade edebilmesi, düĢüncenin gerektiğinde ayrıntıya girip
açıklanması, düĢüncenin örneklerle desteklenmesi, düĢüncenin görsellerle somut hâle
getirilmesi ve düĢünce dilinin açık, anlaĢılabilir ve sade olması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Açıklık
kategorisi ile iliĢkili olması beklenen kodları barındırması durumunda metnin açıklık
kategorisine iliĢkin örnekler sunduğu kabul edilmiĢ, metinlerden yola çıkarak hangi temanın
açıklık eleĢtirel düĢünme ölçütünü örneklendirdiği yorumlanmıĢtır. Sonrasında ise açıklık
ölçütü ile ilgili ders kitabından örnek verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar açıklık eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde, ikinci tema
olan Atatürk teması dıĢındaki diğer temaların açıklık ölçütüne iliĢkin örnekler verdiği
görülmektedir. AĢağıda açıklık ölçütü ile ilgili ders kitabından bir örnek verilmiĢtir.
4. sınıf Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin tamamında 4. sınıf öğrencilerinin
anlayabileceği Ģekilde açık, sade ve kolaylıkla anlaĢılabilir bir dil kullanılarak yazılmıĢtır.
Buradan hareketle hitap ettiği kitleye yani 4. sınıf düzeyine uygun bir dille yazıldığı
söylenebilir. Metinler incelendiğinde genel olarak düĢüncelerin somut hâle getirildiği
görülmektedir. Ders kitabının Atatürk temasında yer alan Atatürk‟ün Çocukluğu metnindeki 23.
sayfada yer alan görsellerin 24. sayfada anlatılan düĢüncelerle ilgili olduğu bu yüzden 24.
sayfada yer almasının daha doğru olacağı düĢünülmektedir. Yine benzer olarak sayfa 21 ve
22‟de yer alan Cumhuriyetin Bekçileri metninde de görsellerin yer değiĢtirmesi gerektiği
düĢünülmektedir. Aynı zamanda bazı metinlerde görsel olarak hem resim hem de fotoğrafın bir
arada kullanıldığı görülmektedir. AĢağıda verilen ve ders kitabının 91. sayfasında yer alan
“AyĢegül” metninden alınan Resim 1 ve Resim 2‟deki görseller bu düĢünceyi destekler
niteliktedir.

Resim 1: Farklı türdeki görsellerin kullanılması örneği

Resim 2: Farklı türdeki görsellerin
kullanılması örneği
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Sonuç olarak 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin, açıklık kategorisi ile
iliĢkili olması beklenen kodların birçoğunu barındırdığı ve bu ölçüte iliĢkin örnekler sunduğu
düĢünülmektedir. Kitabın yazarlarıyla yapılan görüĢmede ise yazarlar açıklık ilkesini
değerlendirirken Ģunları dile getirmiĢtir:
“... Ders kitaplarının metinlerini seçerken ilk olarak program esas alınır. BeĢ yıl önceki
programda esas alınan temalar seçildi. Öğrencinin ilgisini çekebilecek ve yeterli uzunlukta
metinler... Hem öğrencinin hem de yazarın bu metinleri iĢleyebilecek kelime çeĢitliliğine sahip
olması lazım. Metinlerin bu yaĢ grubu için somut düĢünceyi destekleyici olması önemli. Ayrıca
öğrencilerin metinlerden sıkılmaması için resimlenebilir olması önemli...” Yazarlar
Doğruluk
AraĢtırmanın verileri analiz edilirken doğruluk eleĢtirel ölçütü bir kategori olarak kabul
edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar; düĢüncenin
doğrulanabilir olması, düĢüncenin gerçek olması, düĢüncenin vermek istenen anlamı açık bir
Ģekilde ifade edebilmesi, düĢüncenin iyi ifade edilmiĢ olması, düĢüncenin onaylanmıĢ olması ve
düĢüncenin akla yatkın olması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Doğruluk kategorisi ile iliĢkili olması
beklenen kodları barındırması durumunda metnin doğruluk kategorisine iliĢkin örnekler
sunduğu kabul edilmiĢ metinlerden yola çıkarak hangi temanın doğruluk eleĢtirel düĢünme
ölçütüne örnekler verdiği yorumlanmıĢtır. Sonrasında ise doğruluk ölçütü ile ilgili ders
kitabından somut örnekler verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar doğruluk eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde, Birey ve
Toplum, Atatürk, Güzel Ülkem Türkiye ve Değerlerimiz temalarının doğruluk ölçütüne
örnekler verdiği diğer temaların ise kısmen örneklendirdiği görülmektedir. AĢağıda doğruluk
ölçütü ile ilgili ders kitabından bir örnek verilmiĢtir.
4. sınıf Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin doğruluk ölçütünü örnekleyip
örneklememesi metnin türü ile iliĢkilidir. Genel olarak bilgilendirici metinlerde yer alan
düĢünceler doğru, gerçek, akla yatkın ve iyi ifade edilmiĢ düĢüncelerdir. Öyküleyici metinlerin
de büyük çoğunluğunda verilen bilgilerin doğru olduğu söylenebilir; ancak bazı öyküleyici
metinlerde yer alan ifadeler hayal ürünü olduğundan ve öznel yargılar barındırdığından bu
metinlerdeki düĢüncelerin doğruluğundan söz etmek mümkün değildir.
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Sağlık ve Çevre

Yanda verilen Resim 3,

temasında yer alan 41. sayfadaki “Ġp Bacaklı
Uzaylı Çocuk” öyküleyici metninden alınmıĢtır.
Metin

baĢtan

tamamının

hayal

sona

okunduğunda

gücü

üzerine

metnin

kurgulanmıĢ

öyküleyici bir metin olduğu görülmektedir. Hayal
ürünü

bir

düĢüncenin

de

akla

yatkın,

doğrulanabilir olması beklenemez. Örnekte geçen
uçan daire, uzaylı çocuk, uzaylı çocuğun fiziksel
özellikleri, uzaylı çocuğun yaĢadığı gezegen
gerçekte var olmayan hayal gücüne dayanan
düĢüncelerdir ve bunlar akla yatkın değildir. Bu
yüzden de bu düĢüncelerin doğruluğundan söz
edilemez. Benzer bir örnek de Üretim, Tüketim ve
Verimlilik

temasında

yer

alan

66.sayfadaki

“Tutumsuz‟un Öyküsü” adlı öyküleyici metinde
karĢımıza çıkmaktadır. Bu metinde geçen kalem,
silgi, palto, sulu boya, defter ve kumbara gibi
cansız nesnelerin konuĢturulması ve kendilerini
kötü kullanan tutumsuz bir çocuktan davacı olması
akla yatkın değildir ve doğrulanamaz.
Resim 3: Verilen bilgilerin doğru olmaması örneği

Bazı metinlerin doğruluk ölçütüne uygun örnek teĢkil etmemesine iliĢkin olarak
yazarlar Ģunları dile getirmiĢtir:
“...Ġp Bacaklı Uzaylı Çocuk metninin doğruluk ilkesine uymadığını belirtmiĢsiniz. Bu
metin fantastik, bu nedenle yaratıcılık boyutu var. Burada yaratıcı düĢünceyi destekleyen
metinler doğruluk açısından gerçek değil bu da dezavantaj oluĢturuyor. Birlikte ele alınması
lazım...” Yazarlar
Sonuç olarak 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin, doğruluk ölçütü ile
iliĢkili olması beklenen kodların bazılarını barındırdığı ve bu nedenle doğruluk ölçütüne iliĢkin
daha az örnek sunduğu söylenebilir.
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Önem/Alaka

AraĢtırmanın verileri analiz edilirken, önem/alaka eleĢtirel ölçütü bir kategori olarak
kabul edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar;
düĢüncenin önemli olan Ģey üzerine odaklanması, düĢüncenin mevcut problemle ne kadar
alakalı olduğu, düĢüncenin insanların günlük hayatları için gerekli ve hayati olması ve
düĢüncenin üzerinde odaklandığı merkezi kavramın belirgin olmasına Ģeklinde belirlenmiĢtir.
Önem/alaka kategorisi ile iliĢkili olması beklenen kodları barındırması durumunda metnin
önem/alaka kategorisini karĢıladığı kabul edilmiĢ metinlerden yola çıkarak hangi temanın
önem/alaka eleĢtirel düĢünme ölçütüne iliĢkin örnekler sunduğu yorumlanmıĢtır. Sonrasında ise
önem/alaka ölçütü ile ilgili ders kitabından örnek verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar önem/alaka eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde, bütün
temaların önem/alaka ölçütüne iliĢkin örnekler sunduğu görülmektedir. 4. sınıf Türkçe ders
kitabındaki metinler incelendiğinde metinlerde verilmek istenen düĢüncelerin insanların günlük
hayatları için gerekli ve hayati olduğu görülmektedir. Her bir metin ele aldığı önemli konu
üzerinde odaklanmıĢtır. Ayrıca konu ile ilgili ana ve alt konular birbiri ile bağlantılı bir Ģekilde
ele alınmıĢtır.

Resim 4: Ġnsanların günlük yaĢamları için gerekli olması örneği

Yukarıda verilen Resim 4, Oyun ve Spor temasında yer alan “Bisiklet” metninden
alınmıĢtır. Bisiklet sürmenin günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğu anlatılmıĢtır. Aynı
zamanda insanın psikomotor becerilerinin, geliĢimi üzerindeki öneminden bahsedilmiĢtir.
Önem /alaka ölçütüne iliĢkin yazarlarla yapılan görüĢmede Ģu açıklamalara yer
verilmiĢtir:
“Ben Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir öğretmenim. Belirli günler ve haftalar
varsa onlar dikkate alındı. Mesela Atatürk temasında buna dikkat etmeye çalıĢtık.” Yazarlar
Yeterlilik
AraĢtırmanın verileri analiz edilirken, yeterlilik eleĢtirel ölçütü bir kategori olarak kabul
edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar; düĢüncenin
yeterli Ģekilde düĢünülüp düĢünülmemesi, düĢüncenin yeterince mantıklı düĢünülmesi,
düĢüncenin amaca ulaĢtıracak kadar yeterli olması, düĢüncenin zaman bakımından yeterli
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olması, düĢüncenin konuyla ilgili yeterli kanıt sunup sunmaması, düĢüncenin olayla ilgili
gerekli geçmiĢ bilgisinin sunulması ve düĢüncenin pek çok açıdan ele alınıp farklı alternatiflerin
aranması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Yeterlilik kategorisi ile iliĢkili olması beklenen kodları
barındırması durumunda metnin yeterlilik kategorisine örnekler teĢkil ettiği kabul edilmiĢtir.
Sonrasında ise yeterlilik ölçütü ile ilgili ders kitabından bir örnek verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar yeterlik eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde, Birey ve
Toplum ile Değerlerimiz temalarının yeterlilik ölçütünü örneklendirdiği; Üretim, Tüketim ve
Verimlilik ile Güzel Sanatlar temalarının yeterlilik ölçütünü örneklendirmediği; diğer temaların
ise kısmen örnekler verdiği görülmektedir.
4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler incelendiğinde metinlerin iletmek istediği
düĢünceyi kazandıracak yeterlilikte olduğu görülmektedir. Metinler genel olarak amaca
ulaĢtıracak kadar yeterli olduğu düĢünülmektedir. Metinlerin genelinde olayla ilgili gerekli
geçmiĢ bilgisi sunulmuĢtur. AĢağıda verilen Resim 5, Güzel Ülkem Türkiye temasında yer alan
88. sayfadaki “Anadolu‟nun Tarih Hazineleri” metninden alınmıĢ bir örnektir. Resim 5
incelendiğinde Boğazköy‟deki kayalara oyulmuĢ resimlerle ilgili efsanelere yer verilmiĢ,
Yazılıkaya‟ya dair geçmiĢ bilgisi sunulmuĢtur.

Resim 5: Olayla ilgili gerekli geçmiĢ bilgisinin sunulması örneği

Ancak her metin için yeterlik kategorisine uyması beklenemez bu nedenle Güzel Ülkem
Türkiye temasında yer alan 84. sayfadaki “Ġstanbul Dünyam” metni ile ilgili yazarlardan görüĢ
alınmıĢtır.
“Ġstanbul Dünyam” metni hakkında görüĢleri sorulduğunda yazarlar tarafından Ģu
Ģekilde bir açıklama yapılmıĢtır:
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“Bazı metinlerin kısa olması gerekiyor. Ġstanbul Dünyam metni bunlardan biri. Bu
kitapların belli bir sayfa sayısı olması gerekiyor. O dengeyi gözetecek olması gerekiyor. Biraz
daha kara düzen gittim; ama Ġstanbul‟un pek çok Ģeyini giriĢ paragrafında vermiĢiz.” Yazarlar
Derinlik/Genişlik
AraĢtırmanın verileri analiz edilirken, derinlik/genişlik eleĢtirel ölçütü bir kategori
olarak kabul edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar;
düĢüncenin

yeterince

derinlemesine

düĢünülmesi,

konunun

altında

yatan

teorilerin,

açıklamaların ve karmaĢıklıkların dikkate alınması, düĢüncenin yeterince geniĢ bir Ģekilde
düĢünülmesi, düĢüncenin durumun diğer yönlerini ve alakalı diğer konuları dikkate alması,
düĢüncenin olayların nedenlerini en ince ayrıntısına kadar açıklaması ve düĢüncenin farklı bakıĢ
açılarına yer vermesi Ģeklinde belirlenmiĢtir. Derinlik/genişlik kategorisi ile iliĢkili olması
beklenen kodları barındırması durumunda metnin derinlik/genişlik kategorisine örnekler verdiği
kabul edilmiĢ metinlerden yola çıkarak hangi temanın derinlik/genişlik eleĢtirel düĢünme
ölçütüne örnekler verdiği yorumlanmıĢtır. Sonrasında ise derinlik/genişlik ölçütü ile ilgili ders
kitabından bir örnek verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar derinlik/genişlik eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde,
bütün temaların genel olarak derinlik/genişlik ölçütüne örnekler verdiği görülmektedir. 4. sınıf
Türkçe ders kitabındaki metinler incelendiğinde metinlerin genel olarak yeterince derinlemesine
ve geniĢ bir Ģekilde düĢünülerek seçildiği söylenebilir. Metinlerde olayların nedenlerinin en ince
ayrıntısına kadar açıklandığı, farklı bakıĢ açılarına yer verildiği ve konunun altında yatan
teorilerin, açıklamaların ve karmaĢıklıkların dikkate alındığı görülmektedir. Sonuç olarak,
Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin derinlik/geniĢlik ölçütünü örneklendirdiği
düĢünülmektedir. Resim 6‟da buna bir örnek verilmiĢtir.

Resim 6: Konunun altında yatan teorilerin, açıklamaların ve karmaĢıklıkların dikkate alınması örneği
(Dünyayı Güldüren Adam metni, 98. sayfa)
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Kesinlik

AraĢtırmanın verileri analiz edilirken, kesinlik eleĢtirel ölçütü bir kategori olarak kabul
edilmiĢ, bu kategori ile iliĢkili olması beklenen kodlar belirlenmiĢtir. Bu kodlar; düĢüncenin
kesin ve hatasız olması, düĢüncenin yeteri kadar özel olması, düĢüncenin yeteri kadar ayrıntılı
olması ve düĢüncenin detaylı bir Ģekilde sunulması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Kesinlik kategorisi
ile iliĢkili olması beklenen kodların çoğunluğunu barındırması durumunda metnin kesinlik
kategorisine örnekler verdiği kabul edilmiĢ metinlerden yola çıkarak hangi temanın kesinlik
eleĢtirel düĢünme ölçütünü örneklendirdiği yorumlanmıĢtır. Sonrasında ise kesinlik ölçütü ile
ilgili ders kitabından somut örnekler verilmiĢtir.
Ders kitabındaki temalar kesinlik eleĢtirel ölçütü açısından incelendiğinde, sadece Birey
ve Toplum temasının kesinlik ölçütüne örnek verdiği; Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Güzel
Sanatlar temalarının kesinlik ölçütüne iliĢkin örneğe rastlanmadığı; bu temalar dıĢındaki diğer
temaların ise kesinlik ölçütünü kısmen örnekler verdiği görülmektedir. AĢağıda kesinlik ölçütü
ile ilgili ders kitabından bir örnek verilmiĢtir.
4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler incelendiğinde metinlerin genel olarak detaylı
bir Ģekilde sunulup yeteri kadar ayrıntı içerdiği ve özel olduğu söylenebilir. Ancak bazı
metinlerde verilen bilgiler kesinlik taĢımamakta ve hata payı olduğu görülmektedir. Özellikle
öyküleyici metinlerde kesinlik ölçütünün daha az örneklendiği görülmektedir. Bilgilendirici
metinlerde ise genel olarak verilen bilgiler kesin ve hatasızdır. Ancak bu duruma aykırı
örneklere de rastlanmıĢtır. Örneğin Güzel Sanatlar temasında yer alan 115. sayfadaki “Pablo
Picasso ve „4‟ Rakamı” metninde verilen bilgiler hatalı bilgilerdir. Metinde, Pablo Picasso‟nun
1881-1973 yılları arasında yaĢadığı belirtilmiĢtir. Verilen bu tarihlere göre Pablo Picasso‟nun
öldüğünde 92 yaĢında olması gerekirken yine aynı metinde Pablo Picasso‟nun 75 yaĢında
öldüğü belirtilmektedir.

Resim 7: Bilgilendirici metinlerde verilen bilgilerin hatalı olması örneği
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Yazarların “Pablo Picasso ve 4 Rakamı” metnine iliĢkin açıklaması Ģu Ģekildedir:
“Orada matematiksel bir hata var. Hiç hesaplamayı da düĢünmedim. Bazı kaynaklar 91
bazı kaynaklar 92 diyor. Bunun Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı da [TTKB] farkında değil
biz de farkında değiliz. Kitap beĢinci yılda olmasaydı TTKB‟ye bildirilirdi.” Yazarlar
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araĢtırmada dördüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleĢtirel düĢünme
ölçütlerine iliĢkin ne gibi örnekler verdiğini betimlemek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda araĢtırma
bulgularından elde edilen sonuçlar tartıĢılmıĢtır. Türkiye‟de ders kitaplarının düĢünme
becerilerine yönelik incelenmesi üzerine yapılan araĢtırmalardan biri Özdere‟nin (2011)
İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerde Düşünme
Becerilerinin İncelenmesi isimli yüksek lisans tezidir. Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar ders
kitapları hazırlanırken düĢünme becerileri konusunda gereken önemin verilmediğini, seçilen
metinlerin öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri kazandırmada ve onları yaratıcılığa teĢvik
etme yönleriyle değerlendirilmediğini ortaya koymuĢtur. Parlakyıldız‟ın (1999) İlkokulların
Dördüncü -Beşinci Sınıflarında Türkçe Ders Kitaplarındaki Çocuk Edebiyatı Metinleri Üzerine
Bir İnceleme (1948-1968 Programlarına Göre) isimli doktora tezinde 1948-1968 programlarına
dayalı ders kitaplarını incelemesi sonucunda kitapların çocuk edebiyatı türlerine daha fazla yer
vermesi, metinlerin kelime sayılarının ilkokul dördüncü beĢinci sınıf seviyesine uygun olması
ve farklı türde metinlere yer verilmesi hususlarına değinmiĢtir. Canlı (2014) ise Türkçe ders
kitaplarında metin seçimine iliĢkin ilkeler ortaya koymuĢtur. Bu ilkeler arasında güncellik,
açıklık, geliĢimsel özelliklere bağlı olarak somuttan soyuta, basitten karmaĢığa, kolaydan zora,
bilinenden bilinmeyene ve yakın çevre ile zamandan uzağa doğru düzenlenmesine dikkati
çekmektedir. Bu araĢtırmada da eleĢtirel düĢünmeye yönelik ölçütler alt problemler olarak
kategoriler Ģeklinde ele alınmıĢtır.
Yukarıda bahsedilen çalıĢmalar incelendiğinde hepsinin üzerinde durduğu ortak nokta
Türkçe ders kitaplarında düĢünme becerilerine yer verilmesinin gerekliliği ve önemidir. Yapılan
bu araĢtırmada da düĢünme becerilerinden biri olan eleĢtirel düĢünme becerisi ele alınmıĢ ve 4.
sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin, eleĢtirel düĢünme ölçütlerine iliĢkin ne gibi örnekler
sunduğu temel problemi göz önüne alınarak eleĢtirel düĢünme becerisinin ölçütleri olan
“açıklık, doğruluk, önem/alaka, yeterlilik, derinlik/genişlik ve kesinlik” birer alt problem
olarak belirlenip tek tek incelenmiĢtir. Bu doğrultuda araĢtırmanın birinci alt problemi olan
“açıklık” ölçütüne iliĢkin olarak incelenen ders kitabına bakıldığında ikinci tema olan “Atatürk”
teması dıĢındaki diğer temaların açıklık ölçütüne örnekler sunduğu tespit edilmiĢtir. Dördüncü
sınıf Türkçe ders kitabındaki incelenen metinlerin tamamı, 4. sınıf öğrencilerinin anlayabileceği
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Ģekilde açık, sade ve kolaylıkla anlaĢılabilir bir dil kullanılarak yazılmıĢtır. Buradan hareketle
ders kitabında yer alan metinlerin hitap ettiği kitleye yani 4. sınıf düzeyine uygun bir dille
yazıldığı söylenebilir. Öğrencilerin anlayabileceği bir dille kitapların yazılmasının önemini
vurgulayan araĢtırmalardan biri olan Aytekin (2007), İlköğretim Birinci Kademe 4. ve 5. Sınıf
Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun
İncelenmesi isimli yüksek lisans tezinin sonuçlarına göre; değiĢkenler olarak belirlenen cinsiyet,
eğitim durumu, okul ve sınıf düzeyi ile ders kitaplarının eleĢtirisi arasında anlamlı bir fark
olduğu söylenebilir. Bunun dıĢında öğretmen ve öğrencilerin de ders kitaplarına bakıĢ açılarının
farklı olduğu belirlenmiĢtir.
AraĢtırmanın diğer alt problemlerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında ikinci alt
probleme iliĢkin olarak “doğruluk” eleĢtirel düĢünme ölçütünün “Birey ve Toplum”, “Atatürk”,
“Güzel Ülkem Türkiye” ve “Değerlerimiz” temalarında örneklendiği, diğer temalarda ise
kısmen örneklendiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın üçüncü alt problemine yönelik olarak
“önem/alaka” eleĢtirel düĢünme ölçütünün bütün temalarda örneklendiği tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmanın dördüncü alt problemine yönelik olarak “yeterlik” eleĢtirel düĢünme ölçütünün
“Birey ve Toplum” ile “Değerlerimiz” temalarında örneklendiği; “Üretim, Tüketim ve
Verimlilik” ile “Güzel Sanatlar” temalarında örneklenmediği, geriye kalan diğer temalarda ise
kısmen örneklendiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın beĢinci alt problemine yönelik olarak
“derinlik / genişlik” eleĢtirel düĢünme ölçütünün bütün temalarda örneklendiği tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmanın altıncı ve son alt problemine yönelik olarak “kesinlik” eleĢtirel düĢünme
ölçütünün sadece “Birey ve Toplum” temasında örneklendiği; “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”
ile “Güzel Sanatlar” temalarında örneklenmediği, geriye kalan diğer temalarda ise kısmen
örneklendiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın alt problemlerinden elde edilen sonuçlara
bakıldığında bu araĢtırmada incelenmek üzere seçilen ders kitabının eleĢtirel düĢünme
ölçütlerini büyük oranda örneklediği söylenebilir.
BaĢoğlu (2010), İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan
Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine Uygunluğu isimli yüksek lisans tezinde; 2008- 2009
eğitim öğretim yılında MEB tarafından, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinde Zonguldak
ilinde okutulan Türkçe ders kitapları incelenmiĢtir. EleĢtirel düĢünme ölçütlerini oluĢturan beĢ
maddeye göre toplam 69 metin üç ayrı araĢtırmacı tarafından derecelendirme ölçeği ile
puanlanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda; bağımsızlık, tutarlılık, ön yargısız olma, aktif ve
organize olma, değerlendirme gibi eleĢtirel düĢünme bileĢenleri dikkate alındığında 6. Sınıf
Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin eleĢtirel düĢünme eğitimine uygun olduğu, 7. Sınıf
Türkçe ders kitabında yer alan bazı metinlerin eleĢtirel düĢünme bileĢenlerine uygun olmadığı
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tespit edilmiĢ, 8. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin ise bu ölçütlere kısmen uygun olduğu
tespit edilmiĢtir. Büyükarslan (2011), İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Ders
Kitaplarında Yer Alan Metin Etkinliklerinin Eleştirel Düşünme Becerileriyle Örtüşme Düzeyi
isimli yüksek lisans tezinde, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Erzurum ilinde okutulan
ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metin etkinliklerinin eleĢtirel düĢünme
becerileri ile örtüĢme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre 4. Sınıf ve 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin etkinlikleri
yüksek düzeyde eleĢtirel düĢünme becerileriyle örtüĢmektedir. Bu bulgu araĢtırmada elde edilen
bulguları destekler niteliktedir. Diğer taraftan baĢka bir çalıĢmada tam tersi bulgular elde
edilmiĢtir. Aydın Gönül‟ün (2016) Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazınsal Metinleri Okuma
Anlama Etkinliklerinin Eleştirel Okuma Ölçütlerini Karşılama Yeterliliği (8. Sınıf Örneği) isimli
yüksek lisans tezinde 2014- 2015 eğitim öğretim yılında okutulan 8. Sınıf Türkçe ders
kitaplarında yer alan öykü türündeki metinlerin okuma anlama uygulama çalıĢmaları örneklem
olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda Türkçe Öğretim Programında, Türkçe dersi okuma
anlama kazanımlarında yer alan eleĢtirel okuma yaklaĢımının yazınsal metinlerin okuma anlama
uygulama çalıĢmalarına yansıtılmadığı gözlenmiĢtir. Çobanoğlu (2014), Altıncı Sınıf Türkçe
Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi ile
İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi isimli yüksek lisans
tezinde; eleĢtirel okuma yöntemi ile okunan Nasreddin Hoca fıkralarının insan karakterine ait
özelliklerin öğretiminde öğrencilere fayda sağladığı ve öğrenciler tarafından mesaj, ana fikir
gibi unsurların doğru bir Ģekilde tespit edildiği bulgusuna ulaĢmıĢtır.
AraĢtırmalar ders kitaplarında düĢünme becerilerinin ele alınması konusunda önemli
hususlara değinmektedir. TTKB‟nin ders kitabı yazma ölçütlerine düĢünme becerilerini de
eklemesi konusunda çalıĢmalar yapılması, farklı derslere ait ders kitaplarının eleĢtirel düĢünme
becerisine yönelik olarak incelenmesi üzerine araĢtırmalar yapılması, farklı düĢünme
becerilerinin de ders kitabı inceleme açısından araĢtırmalara konu olması önerileri sunulabilir.
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Extended Abstract
Aybek (2007) defines critical thinking- which is one of thinking skills- as a cognitive and
affective property which is desired to be developed by acquiring knowledge in environments where
individuals interact and by using the knowledge through problem solving.
Texts are available in all course books-mainly in Turkish, mathematics and life sciences course
books. Yet, it was found through literature review that there were hardly any studies concerning the texts
in Turkish course books. For this reason, this study makes efforts to find the suitability of texts in Turkish
course books for critical thinking and the extent to which they meet the criteria for critical thinking.
Grade four was chosen as the grade level for Turkish course books. This was because students begin to
acquire upper order thinking skill-which is the requirement for critical thinking- at grade four and because
the number of studies considering the texts in Turkish course books is insufficient.
Since this study sets out to analyse the extent to which the texts in Turkish coursebooks meet the
criteria for critical thinking, it is useful to describe the criteria for critical thinking. On reviewing relevant
literature, it is found that there are several universal criteria for critical thinking. Being able to think
critically in a real sense requires that one has control over those criteria. Paul and Elder (2008) describe
the critical thinking criteria as overtness, accuracy, clarity, relevance, depth, width and logic. Kaplan,
Sayı and TahtabaĢ (2014), on the other hand, mention overtness, accuracy, preciseness, appropriacy,
depth, width, rationality, importance and fairness as the criteria for critical thinking. Nosich (2012),
however, uses overtness, accuracy, importance/relevance, adequacy, depth/width and precision as the

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/2 2019 s. 983-1006, TÜRKİYE

1006

Hatice DEMİR – Özlem BAŞ

criteria for critical thinking. This study also uses the critical thinking criteria set by Nosich (2012). The
reason for this was that they also contained the criteria set by the above mentioned researchers.
The criterion of overtness means writing topics and concepts overtly, understanding them easily,
having no possibility of misunderstanding, concretising them with examples and explaining them to the
audience in an appropriate language. The criterion of accuracy means the accuracy of knowledge
conveyed, giving the pieces of knowledge in the right order, supporting them with experiments and
observations, consistency between causes and effects and basing the knowledge on reliable sources. The
criterion of importance/relevance means that a statement, a piece of knowledge or thought should be
necessary for humans‟ daily life. The criterion of adequacy is the sufficiency of knowledge, thoughts and
statements to enable individuals to attain their goals and sufficient meditation on them. The criterion of
depth refers to explaining the smallest details of causes underlying a statement, a piece of knowledge or a
thought; and inclusion of diverse perspectives. And finally, precision as a criterion, refers to the
infallibility of a statement.
This study aimed to determine the extent to which the texts in primary school Turkish course
book for fourth graders meet the criteria for critical thinking. Therefore, it uses case study as an approach
of qualitative research. Turkish course book for 4th graders approved by the Ministry of National
Education with the decision made by the board of education on 26.12.2012 to use for five years beginning
with 2013-2014 academic year and published by Doku Publication and taught to 4th graders in 2017-2018
academic year was used as the source of data collection. Stratified purposeful sampling was used in
choosing the sample.
The data were analysed in descriptive analysis approach. Accordingly, critical thinking criteria
were considered in categories (categories of overtness, accuracy, importance/relevance, adequacy,
depth/width, precision), codes were developed to describe the categories and whether or not the texts
selected in the themes of the book met the criteria was checked. Each text was divided into pieces while
analysing the texts, and it was checked whether they met the above mentioned criteria for critical
thinking. So as to investigate in more details which text met which criterion, the researcher considered
each criterion (overtness, accuracy, importance/relevance, adequacy, depth/width, precision) as a category
and developed codes that were expected to be associated with them for each category. On the condition
that the texts contained most of the codes that were expected to be associated with the categories, the texts
were considered to meet the criterion, and the interpretations were made accordingly. Setting out from the
texts, interpretations were made as to which theme met or did not meet which critical thinking criterion;
and thus, it was made possible to make a judgement about the whole book. The texts selected for each
category were re-read in accordance with the sub-categories determined for the analysis of the texts. For
this reason, the texts were read six times to analyse the codes.
In consequence, it was found that the texts included in the 4th grade Turkish course book
published by Doku Publication generally met the criteria of overtness, importance/relevance and
depth/width; but that they met the criteria of accuracy, adequacy and precision only partially. On
considering the critical thinking criteria separately on the basis of themes in the course book, the
following findings were obtained: all the themes apart from theme two-Ataturk- met the criterion of
overtness. The themes of the Individual and the Society, Ataturk, My Beautiful Country: Turkey, and Our
Values met the criterion of accuracy but the other themes met the criterion partially. All the themes
available in the book met the criterion of importance/relevance. The themes of the Individual and the
Society and Our Values met the criterion of adequacy; but the themes of Production, Consumption,
Efficiency and Fine Arts did not meet the criterion of adequacy while the other themes met the criterion
partially. All the themes in the book generally met the criterion of depth/width. Only the theme of the
Individual and the Society met the criterion of precision; but the themes of Production, Consumption and
Efficiency did not meet the criterion of precision; and the other themes apart from those met the criterion
of precision partially.
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