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YEN‹ DERS K‹TAPLARINDA
‹NSAN HAKLARI E⁄‹T‹M‹
Kenan Çay›r1

2003 y›l›nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› Projesi’nde
Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi ders kitaplar›yla ilgili bir de¤erlendirme
yaz›s› bulunmaktayd› (Gök, 2003). ‹lkö¤retim okullar›n›n 7. ve 8. s›n›flar›nda
1998 y›l›ndan itibaren okutulan bu dersler, sorunlu yap›lar›na karfl›n insan haklar›yla ilgili birçok konuyu bar›nd›rmaktayd›.2 Ama yeni ders kitaplar›n›n
haz›rlanmas› sürecinde Milli E¤itim Bakanl›¤› bu derslerin kald›r›lmas›na ve
insan haklar› temalar›n›n di¤er derslerin içinde sunulmas›na karar verdi. Bu
yaz› yeni ders kitaplar›n› insan haklar› e¤itimiyle iliflkili temalar aç›s›ndan
de¤erlendirmeyi amaçlamaktad›r.
‹nsan haklar› e¤itimi (‹HE) en genel anlamda insan haklar›yla ilgili
(tarihçe, sözleflmeler, koruma mekanizmalar› gibi) temel bilgilerin, farkl›l›klar›
kabul etme, ayr›mc›l›klar› ve kal›pyarg›lar› tespit edebilme, haklar ve sorumluluklar do¤rultusunda eyleme geçebilme gibi becerilerin ve davran›fllar›n
edinilmesi süreci olarak tan›mlanabilir. Keskin s›n›rlar çizilmedi¤inde, ‹HE’nin
bar›fl e¤itimi, demokrasi e¤itimi, demokratik yurttafll›k e¤itimi gibi alanlarla
önemli bir kesiflim kümesinin oldu¤u söylenebilir. Dolay›s›yla ders kitaplar›nda
birey, yurttafl, ulusal kültür gibi kavramlar›n sunulufl biçimi de ‹HE aç›s›ndan
önemlidir. Böyle genifl çerçeveden bak›ld›¤›nda, bu alanda ba¤›ms›z bir dersin
olmas› önemli bir ad›m olmakla birlikte,3 ‹HE’nin sadece bir dersle
s›n›rland›r›lmamas›, tüm müfredat›n temel hak ve özgürlükler perspektifi göz
önünde bulundurularak flekillendirilmesi gerekir.
1- ‹stanbul Bilgi Üniversitesi.
2- Bu derslerden özellikle 8. s›n›f Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersi program›n›n yap›s› sorunluydu. En önemli sorun, insan haklar› temalar› ile, militarist bir dille flekillenmifl bir vatandafll›k anlay›fl›n›n yan yana bulunmas›yd›.
Bu program›n ve ders kitaplar›n›n elefltirisi için bkz. Çay›r (2008).
3- ‹nsan haklar› temalar›n›n müfredatta ne flekilde yer alaca¤› tart›flma konusudur. Birçok ülkede bu alanda ba¤›ms›z
bir ders yoktur; insan haklar› temalar› farkl› derslerin içinde aktar›lmaktad›r. Ama yap›lan çal›flmalar ö¤rencilerin ve
ö¤retmenlerin dikkatini do¤rudan bu konuya çekece¤i için, insan haklar› alan›nda ba¤›ms›z bir dersin olmas›n›n ve
bunun yan›nda tüm müfredat›n gene insan haklar› perspektifinden flekillendirilmesinin en avantajl› yol oldu¤unu göstermektedir. Bu aç›dan eski müfredattaki Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi derslerinin kald›r›lmas› bir eksikliktir. ‹nsan
haklar› temalar›n›n müfredatta ne flekilde yer alabilece¤ine dair daha genifl bir tart›flma için bkz. Cay›r (2003).
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Yeni ders kitaplar›na bak›ld›¤›nda do¤rudan insan haklar› ile ilgili
temalar›n a¤›rl›kl› olarak Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinde yer
buldu¤u, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen ve Teknoloji derslerinde de
insan haklar›ndan söz edildi¤i görülmektedir. Teknik bir dille söylenirse, yeni
programlarda Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi bir ara disipline
dönüfltürülmüfl ve ana ö¤renim alanlar›ndaki kazan›mlar ile ara disiplinlerin
kazan›mlar›n›n ayn› anda elde edilmesi hedeflenmifltir.4 ‹nsan haklar›
temalar›n›n ders kitaplar›nda ne flekilde sunuldu¤u bu yaz›da irdelenecektir.
Ama öncelikle, tarama raporlar›na yans›d›¤› kadar›yla yeni ders kitaplar›n›n
yap›land›rmac› yaklafl›m›n›, dilini ve görselli¤ini ele almak gerekir. Zira bir ders
kitab›n›n hem flekil hem de içerik aç›s›ndan de¤erlendirilmesi do¤rudan e¤itim
hakk›yla ilgilidir.

E¤itim Hakk› Aç›s›ndan Yeni Ders Kitaplar›

Yeni kitaplardaki en önemli yenilik, ders kitab›n›n yan›nda hemen her ders için
bir ö¤retmen k›lavuz kitab›n›n, bir de ö¤renci çal›flma kitab›n›n haz›rlanm›fl
olmas›d›r. Bu durum, birçok taramac›m›z›n da belirtti¤i gibi, e¤itimin
niteli¤inin art›r›lmas› aç›s›ndan olumlu bir ad›md›r. K›lavuz kitaplar›nda ö¤retmenlerden yap›land›rmac› bir yaklafl›m benimsemeleri, bilgileri dayatmaktan
çok, ö¤rencileri düflünmeye ve soru sormaya özendirmeleri istenmektedir.
K›lavuzlar hedefledikleri birçok beceri ve de¤eri gerçeklefltirmek aç›s›ndan
henüz yetersiz olsa da, 6. s›n›f Sosyal Bilgiler kitaplar›n› inceleyen E. Baysal’›n
belirtti¤i gibi, “en az›ndan ezbere dayal› bir yaklafl›m d›fl›nda baflka
yaklafl›mlar›n da olabilece¤inin anlat›lmas› ileriye dönük olumlu bir ad›m
olarak yorumlanabilir.” Ö¤renci çal›flma kitaplar› ise, henüz bütün ders kitaplar› için söz konusu olmasa da, ö¤rencilerin elefltirel düflünme ve yorumda
bulunma becerilerini gelifltirebilecek baz› etkinlikler içermektedir. Örne¤in
taramac›lar›m›zdan A. Turan’›n belirtti¤i gibi, 4. s›n›f Sosyal Bilgiler çal›flma
kitab› (Tekerek vd., 2006), “s›n›f içinde yap›lanlar›n günlük hayatta
karfl›l›klar›n› bulmas› için ö¤renciyi teflvik eden” bir yaklafl›m sunmakta ve C.
Abi’nin 5. s›n›f Sosyal Bilgiler kitab› (Karagöz vd., 2007) için yazd›¤› gibi,
“ö¤renci düflünmeye ve kendi pozisyonunu bulmaya cesaretlendirilmektedir.”
Ayr›ca, Polat vd. (2007a) gibi kitaplarda, eski kitaplarda pek rastlanmayan
düzeyde, metinlerin ya da al›nt›lar›n referanslar› verilmekte, dolay›s›yla fikri
mülkiyet hakk›na riayet edilmektedir.
Yeni ders kitaplar›n›n olumlu olarak de¤erlendirilebilecek bir özelli¤i de eski kitaplardaki didaktik ve buyurgan dilin ço¤unlukla terk edilmifl
4- Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi’nin Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerindeki ara disiplin kazan›mlar›n›n toplu bir flekilde sunumu için bkz. Tezgel (2008).
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olmas›d›r. Konular›n ö¤rencilerin ya da ünitede sözü edilen kiflinin a¤z›ndan
anlat›lmas›, ö¤rencileri kitaplara yaklaflt›racak bir özelliktir. Ama, didaktik
olmamak ad›na konuyu karakterlerin diyaloglar›yla sunmaya çal›flan baz› kitaplarda hayli sorunlu örneklere rastlamak da mümkündür. Örne¤in, bir 6. s›n›f
Sosyal Bilgiler ders kitab›nda (Genç vd., 2006a), “Türkiye Cumhuriyeti’nin
Etkin ve Sosyal Vatandafl›y›m” alt bafll›¤›n›, yazarlar birkaç ö¤rencinin diyaloguyla sunarlar. Alt›nc› s›n›fa giden Zeynep önce kendini tan›t›r. Zeynep,
“Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rendi¤imiz bilgileri, günlük hayat›m›zda ne kadar
kullanaca¤›m›zdan emin de¤ilim. Bunu anlamak için arkadafllar›m Ece ve
Okan’a önceden haz›rlad›¤›m birkaç soruyu sormaya karar verdim” der. Buna
göre Ece yedinci s›n›fa gitmekte ve Sosyal Bilgiler dersini çok sevmektedir,
Okan ise ilkö¤retimden sonra okulu b›rakm›flt›r. Zeynep arkadafllar›na bir
foto¤raf gösterir ve “Çevremizi kirleten bu fabrika hakk›nda ne düflünüyorsunuz?” diye sorar. Cevaplar flöyle gelir:
OKAN: Çevremizi kirletmesi çok önemli de¤il. At›klar yüzünden birkaç bal›k ölmüfl, bitki
örtüsüne biraz zarar gelmiflse ne olmufl yani! Önemli olan, insanlar›n buradan para kazanmas›d›r.
ECE: ‹nsanlar›n para kazanmas› çok güzel. Ama ülkemizin ortak de¤eri olan do¤al çevreye,
havaya, suya ve canl›lara zarar vermeye kimsenin hakk› yok. Bunun bahanesi olmaz.

Zeynep bu kez vergisini vermek istemeyen bir adam› anlat›r ve “Sizce
hakl› m›?” diye sorar. ‹zleyen diyaloglar kesintisiz bir flekilde flöyle geliflir:
OKAN: Evet, adam bence de hakl›. Adam gece gündüz çal›flm›fl, paras›n› kazanm›fl. fiimdi
niye vergi versin?
ECE: Hiç olur mu, tabii haks›z. E¤er devlet olmasayd›, o fabrikan›n elektri¤ini suyunu kim
sa¤layacakt›?... Fabrikas›n› kim koruyacak, can güvenli¤ini kim sa¤layacakt›?
ZEYNEP: Ülkemizde erkekler, 20 yafl›na geldi¤inde askere gidiyor. Yasalara göre bayanlar
askere al›nm›yor. Ama Kurtulufl Savafl›’nda bu vatan› birlikte kurtard›k. Askerlik bu yüzden
çok kutsal bir vatan borcu. Bence bayanlar da askere gitmeli.
OKAN: Bence bayanlar›n askerlik yapmas›na gerek yok. Zaten bayanlar erkekler kadar
kuvvetli olmad›¤› için askerlik yapamazlar
ECE: Buna kat›lmak mümkün de¤il. Çünkü Kurtulufl Savafl›’nda kad›n erkek hep birlikte
mücadele ederek bu vatan› kurtard›. Ülkemizin savunma için daima haz›rl›kl› olmas› gerekiyor. Bunun için de askerlik e¤itimini bayanlar›n da mutlaka almas› gerekir. Ancak bu e¤itim
sayesinde ülkemizin savunulmas›nda her zaman görev yapabilir hale gelebiliriz.
ZEYNEP: Sosyal Bilgiler dersini çok seven arkadafl›m Ece’nin ne kadar etkili ve ak›ll› cevaplar
veren bir insan oldu¤unu görmüfl olduk. E¤er Sosyal Bilgiler dersi olmasayd›, o da Okan gibi
cevaplar verebilirdi. (Genç vd., 2006a: 26-27)

Bu uzun al›nt›, eski müfredattaki didaktik dilin ve sorunlu
vatandafll›k kurgusunun, görünürde didaktik olmayan biçimde de olsa nas›l
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sürdürülebilece¤inin iyi bir örne¤idir. Etkin vatandafl olma gene vergi vermek
ve (“bayan”lar› da kapsayacak flekilde) askerlik yapmak (ve ö¤retmen k›lavuz
kitab›nda aktar›lmas› istendi¤i gibi oy vermek) ile tan›mlanmaktad›r. Bunlara
ek olarak yazarlar 6. s›n›f düzeyine uygun olmayan bir dil kullanmakta, konuyu
siyah-beyaz, karikatürlefltirilmifl tiplerle anlatmakta, kad›n yerine “bayan”
kelimesini kullanmakta, okulu b›rakm›fl (ya da b›rakmak zorunda kalm›fl)
gençlere “cahil” etiketini yap›flt›rmakta, ülkeyi sürekli bir tehdit alt›nda
tan›mlamakta, üstelik ö¤retmeni, gündemde olmayan “bayanlar›n askerlik yapmas›” gibi bir konuyla bafl bafla b›rakmaktad›r. Nitekim ö¤retmen k›lavuz
kitab›nda “bayanlar›n askerlik yapmas›” konusunda ö¤retmenin ne tür bir tav›r
almas› gerekti¤ine dair bir uyar› yoktur. Bu durumda herhalde ö¤retmenin, ders
kitab›nda aç›kça belirtildi¤i gibi, “ülkemizin savunulmas› için bayanlar›n da
askerlik yapmas›n›” belletmesi beklenmektedir.
Yeni ders kitaplar›n›n baz›lar›n›n önemli bir sorunu da kavram seçimi, anlat›m ve ifadelendirme aç›s›ndan bir tutarl›l›¤›n sa¤lanamam›fl olmas›d›r.
Örne¤in 5. s›n›f Sosyal Bilgiler (Karagöz vd., 2007) ve 7. s›n›f Sosyal Bilgiler
(Polat vd., 2007a) ders kitaplar›nda bazen “bilim adam›”, bazen de “bilim
insan›” ifadesinin kullan›ld›¤› görülmektedir. Baz› kitaplarda çok baflar›l› bir
flekilde kaleme al›nm›fl bir paragraftan birkaç sayfa sonra hayli kötü yaz›lm›fl
baflka bir paragrafa rastlamak mümkündür. Örne¤in bir ö¤retmen k›lavuz
kitab›nda hayli anlafl›l›r biçimde anlat›lan konular›n yan›nda, afla¤›daki gibi,
adil olma de¤erinin anlat›ld›¤› çok sorunlu bir paragraf da yer almaktad›r:
Adalet herkesi gücü ölçüsünde sorumlu tutmakt›r. Bu noktada adalet ve eflitlik aras›nda
fark vard›r. Adil insanlar olaylar karfl›s›nda tarafs›z davran›rlar. Al›flverifllerinde dürüst
davran›rlar.
Toplumda adalet mekanizmas›n›n çökmesi halk›n birbirlerine, kurumlara olan güvenini
sarsar. Devletlerin devaml›l›¤› özellikle yöneticilerin halklar›na adil ve eflit davranmalar›yla
mümkündür.
Adil insanlar kendi ç›karlar›n› ikinci plana atarlar baflkalar›na haks›zl›k yapmazlar. (Polat
vd., 2007c: 22)

Tam olarak aktard›¤›m bu paragrafta, cümleler aras›nda hiçbir
tutarl›l›k ve mant›k silsilesi yoktur. Ayn› kitapta hem bu tür sorunlu hem de iyi
anlat›mlar›n yer almas›, yeni ders kitaplar›n› yay›ma haz›rlama sürecinde bir
eksiklik oldu¤unu düflündürmektedir.
Taramac›lar›m›z taraf›ndan ö¤rencilerin nitelikli e¤itim alma
hakk›n›n ihlali olarak raporlanan çok önemli bir nokta da baz› yeni ders kitaplar›ndaki yaz›m yanl›fllar›, noktalama eksiklikleri ve olgusal hatalard›r. Bu noktada bir taramac›m›z, inceledi¤i 3. s›n›f Hayat Bilgisi (Atl›han vd., 2007) ders
kitab›yla ilgili birçok yaz›m ve noktalama hatas› bildirmifltir. Örne¤in, sorunlu
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kelimeleri koyu bir flekilde belirterek söylersem, ö¤rencilere etnografya müzesini anlat›rken, “Orada gördü¤ümüz bir kab›n ad› ibrikmifl. Hemen oldu¤unu
merak edince alt›ndaki yaz›y› okuyup ne oldu¤unu ö¤rendik” (s. 155) cümlesinde “Ne” yerine “Hemen” sözcü¤ü kullan›lm›fl; s. 33’te “okula kahvalt›
etmeden geldi¤inizde kendizi nas›l hissediyorsunuz?” denmifl; s. 72’de “Yar›m
saat içinde biter. Kardefllerinde oyun oynuyorlar” derken “de”nin ayr›
yaz›lmas› gere¤ine dikkat edilmemifl; s. 30’da “etkinliklede” kelimesinde r
harfi, s. 65’te “aç›klayn›z” kelimesinde › harfi düflmüfltür. Bu kitapta baflka
yaz›m hatalar›n›n yan›nda birçok noktalama yanl›fl› da bulunmaktad›r. Baflka
bir ö¤renci çal›flma kitab›nda bir etkinlikte ö¤renciye, “Metnin resimlerine
bak›n›z. Neler gördüklerini yaz›n›z” (Erol vd., 2007c: 40) denilmifltir. Bir 5.
s›n›f Trafik Güvenli¤i ders kitab›nda da (Hatipo¤lu, 2007), “Ayn› zamanda tafl›t,
vaktinde ayr›lamad›¤› için trafikte aks›yor” (s. 37) denilirken “de/da”
ayr›m›nda hata yap›lm›fl, “Bundan dolay› da otobüs dura¤›ndan vaktinden
ayr›lacakt›” (s. 37) denilmifltir. Bir 6. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitab›nda (Genç
vd., 2006a: 98) II. Abdülhamit dönemi 1876-1809 olarak verilmifltir. Bir 7. s›n›f
Sosyal Bilgiler ö¤retmen k›lavuz kitab›nda (Polat vd., 2007c), 20. sayfan›n
sonunda cümle yar›m kalmakta, bir sonraki sayfada devam etmemektedir. Bu
hatalara ek olarak, yeni ders kitaplar›nda kullan›lan baz› görsel malzemelerin
de e¤itim hakk›n› ihlal eder ölçüde kalitesiz oldu¤u raporlanm›flt›r. ‹lk Ders
Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› Projesi’nde pek raporlanmayan bu tür yaz›m ve noktalama hatalar›n›n yeni ders kitaplar›nda bu kadar yayg›n olmas›, bu kitaplar›n
k›sa sürede, h›zla yaz›ld›¤›n› ve iyi bir denetim ve redaksiyon sürecinden geçmedi¤ini göstermektedir. Oysa nitelikli bir e¤itim için, temel malzeme olan ders
kitab›n›n her aç›dan nitelikli olmas› gerekir.

‹nsan Haklar›n›n Araçsallaflt›r›lmas›:
“Makbul Vatandafl”›n Temel Haklar›

Yaz›n›n giriflinde de belirtildi¤i gibi Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi dersleri yeni e¤itim programlar›nda kald›r›lm›fl, bu konu bir ara disipline dönüfltürülmüfltür. Bu durum 7. s›n›f Sosyal Bilgiler ö¤retmen k›lavuz kitab›nda flöyle
aç›klanmaktad›r:
‹nsan haklar› ve vatandafll›k dersi pek çok ülkede oldu¤u gibi ilkö¤retim 1. s›n›ftan itibaren
bir ara disiplin olarak ele al›nm›fl, derslerin kazan›mlar› ile insan haklar› ve vatandafll›k program›n›n kazan›mlar› iliflkilendirilmifl, insan haklar› ve vatandafll›k program›na duyarl› bir
ilkö¤retim program› haz›rlanm›flt›r.” (Polat vd., 2007c: 13)

Bu çerçevede a¤›rl›kl› olarak Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde do¤rudan insan haklar›yla ilgili konular›n anlat›labilece¤i üniteler
vard›r. Örne¤in 5. s›n›f Sosyal Bilgiler program›n›n ilk ünitesi “Haklar›m›
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Ö¤reniyorum” bafll›kl›d›r; 6. s›n›f Sosyal Bilgiler program›n›n “Demokrasinin
Serüveni” bafll›kl› alt›nc› ünitesi insan haklar› ve demokrasinin tarihçesinin
anlat›lmas› için bir çerçeve sa¤lamaktad›r. Baz› ünitelerde de ö¤retmenler, k›lavuzlarda iflledikleri konuyu Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi kazan›mlar›yla
iliflkilendirmeleri do¤rultusunda uyar›lmaktad›r. Örne¤in 7. s›n›f Sosyal Bilgiler
dersinin “‹letiflim ve ‹nsan ‹liflkileri” ünitesindeki “özgürlükler üzerine panel
yap›yoruz” alt bafll›¤›nda ö¤retmenlere, “ifade özgürlü¤ümüz olmasa neler
yaflard›k?” türü haz›rl›k sorular›yla bafllayabilecekleri söylenmekte ve konuyu
ifllerken özel hayat›n gizlili¤i gibi haklarla iliflkilendirmeleri istenmektedir.
Yeni programlar, yap›land›rmac› e¤itim anlay›fl› temelinde baz›
kavram, de¤er ve becerilerin aktar›lmas›n› hedeflemekte, konular›n anlat›m›nda
eski programa oranla yazarlara daha fazla özgürlük tan›maktad›r. Bu çerçevede
insan haklar› temalar›n›n anlat›lmas› aç›s›ndan baflar›l› örneklere ve yenilikçi
yaklafl›mlara rastlamak mümkündür. Örne¤in, MEB’in haz›rlatt›¤› 6. s›n›f Sosyal
Bilgiler ö¤retmen k›lavuz kitab›n›n (Genç vd., 2006b) sonunda ö¤retmenlere,
insan haklar›n›n tarihsel geliflimini ya da baz› temel haklar› ifllerken s›n›f içinde
kullanabilecekleri etkinlikler önerilmifltir. Bu tür öneriler, insan haklar› konular›n›n daha aktif bir flekilde ifllenebilmesi ve dolay›s›yla ö¤rencilerin insan haklar› e¤itimiyle iliflkili becerileri kazanabilmeleri için olumlu ad›mlard›r. Benzer
flekilde, bir 5. s›n›f Sosyal Bilgiler ders kitab›nda Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin
maddelerinin çocuklar›n a¤z›ndan, “Ben çocu¤um. Benimle ilgili bütün yasalarda önce benim yarar›m düflünülmelidir,” (Karagöz vd., 2007: 32-33) türü
anlat›mlar haklar konusunu çocu¤un diline ve dünyas›na yaklaflt›r›r niteliktedir.
Bir ö¤renci çal›flma kitab›nda “özel hayat›n dokunulmazl›¤›n› ve konut dokunulmazl›¤›n› koruyan hukuksal düzenlemeler olmasayd›, sizce neler olurdu?” (Polat
vd., 2007b: 29) türü sorularla ö¤rencileri haklar üzerinde düflünmeye ve yazmaya yönlendirmek de olumlu ad›mlara örnek olarak verilebilir.
Olumlu ad›mlara karfl›l›k, yeni ders kitaplar›ndaki en önemli sorunlardan biri haklar›n evrenselli¤inin yeteri kadar vurgulanmam›fl olmas›d›r.
‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nin tarihçesinden ve baz› maddelerinden 6.
s›n›f Sosyal Bilgiler dersinin “Demokrasinin Serüveni” ünitesinde söz edilmektedir. Ama temel hak ve özgürlüklerden söz edilen birçok konuda bu haklar›n
en temel vatandafll›k hakk› oldu¤u vurgulanmakta ve anayasaya göndermede
bulunulmaktad›r. Örne¤in kap›dan al›nan bir mal› geri verebilmek için dilekçe
yazman›n anlat›ld›¤› bir kitapta, “Dilekçe ve bilgi edinme hakk› en do¤al vatandafll›k haklar›ndand›r” (Koluk›sa vd., 2006a: 23) denilmifltir. 7. s›n›f Sosyal
Bilgiler ders kitab›nda da (Polat vd., 2007a) çal›flma hakk›, e¤itim hakk›,
yerleflme ve seyahat özgürlü¤ü gibi bir dizi hak ve özgürlük yeri geldi¤inde, hep
kutucuklar halinde, 1982 Anayasas› maddelerine referansla aktar›lmaktad›r.
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Temel haklar› vatandafll›k haklar›na ve anayasaya referansla anlatman›n, vatandafll›k e¤itimi çerçevesinden bak›ld›¤›nda gerekli oldu¤u
düflünülebilir. Ne var ki bir devletin üyesi olarak vatandafl› temel alan
vatandafll›k e¤itimi ile insan türünün bir üyesi olarak insan› temel alan insan
haklar› e¤itimi aras›nda fark vard›r (Tibbitts, 1996). Türkiye’de hâkim olan,
haklardan ziyade sorumluluklar› vurgulayan, organik toplumcu, güçlü-devlet
gelene¤ine dayal›, cumhuriyetçi vatandafll›k anlay›fl› (Keyman ve ‹çduygu,
2005) dikkate al›nd›¤›nda, vatandafll›k e¤itimi ile insan haklar› e¤itimi aras›nda
bir gerilim oldu¤u aç›kt›r. Nitekim bu durum yeni ders kitaplar›na, ba¤lam›
belirtilmeksizin, “haklarda s›n›rlamalar yap›labilir” fleklindeki bir anlay›flla
yans›maktad›r. Örne¤in bir 6. s›n›f Sosyal Bilgiler kitab›n›n “Temel Haklar›m›z”
konusunun amac› ö¤retmen k›lavuzunda flöyle verilmifltir: “Ö¤rencilere, insanlar›n temel hak ve özgürlüklere sahip oldu¤unu bu haklar›n kullan›m›nda yönetim taraf›ndan gerekli görüldü¤ü takdirde s›n›rlamalar olabilece¤ini ö¤retmek
amaçlanmaktad›r.” (Genç vd., 2006b: 241)5 Ba¤lam ve ayr›nt› belirtmeksizin
haklar›n s›n›rland›r›lmas› konusunun bu kadar vurgulanmas›, sadece insan
oldu¤umuz için koflulsuz sahip oldu¤umuz insan haklar› anlay›fl› ile bir devletin
üyesi olarak sahip olunan vatandafll›k haklar› aras›ndaki s›n›r› ikincisinin lehine
bulan›klaflt›rmaktad›r.6 Kitaplarda haklar ifllenirken sadece anayasaya gönderme yap›lmas› da anayasal haklar ile temel insan haklar› aras›nda köprü
kurulabilmesini engellemektedir. Sonuçta insan haklar› belirli bir vatandafll›k
anlay›fl› çerçevesinde tan›mlanmakta ve s›n›rlanmaktad›r. Bu durumun yeni
ders kitaplar›nda örneklerine rastlamak mümkündür. Örne¤in bir 6. s›n›f Sosyal
Bilgiler ders kitab›nda “Temel Haklar›m›z” konusu Barbaros isimli bir çocu¤un
yaflad›¤› olay arac›l›¤›yla ve çocu¤un a¤z›ndan flöyle anlat›lm›flt›r:
Afla¤›daki okuyaca¤›n›z olay geçti¤imiz y›l Ankara K›z›lay Meydan›’nda yaflanm›flt›r. Bu
olaydan etkilenen Barbaros’un anlatt›klar›n› dinleyelim.
Bugün benim do¤um günüm. Babam bana ‘Do¤um gününde ne alay›m?’ diye sorunca k›sa
bir süre çok mu pahal› olur diye düflündüm. Ama sonra söyledim. ‘Spor ayakkab›s› al›r
m›s›n?’ dedim.
5- Bir di¤er 6. s›n›f Sosyal Bilgiler kitab›nda da “demokrasi insanlar›n temel haklar›n› güvence alt›na alsa da bu hak
ve özgürlükler s›n›rs›z de¤ildir” denilmektedir (Koluk›sa vd., 2006: 153). ‹lk Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar›
Projesi’nde bir lise Demokrasi ve ‹nsan Haklar› kitab›nda rastlanan ve Atatürk’e atfedilen “devletin görevinin bireysel
özgürlükleri k›s›tlamak” oldu¤u sözü, bir ‹nk›lap Tarihi ve Atatürkçülük kitab›nda flu flekilde durmaktad›r:
“Anlafl›l›yor ki, ferdi özgürlük kay›ts›z flarts›z olmaz; ötekinin hak ve özgürlü¤ü ve milletin menfaati ferdi özgürlü¤ü
k›s›tlar. Ferdi özgürlü¤ü k›s›tlamak, devletin de normal ödevidir. Çünkü devlet, ferdi özgürlü¤ü sa¤layan bir teflkilat
olmakla beraber, ayn› zamanda bütün özel faaliyetleri genel ve milli maksatlar için birlefltirmekle yükümlüdür.”
(Ayd›n vd., 2007: 221) Bu cümleler çok benzer bir biçimde bir lise ‹nsan ‹liflkileri dersi kitab›n›n okuma parças›nda da
yer almaktad›r (Varol, 2004: 13).
6- Eski 7. s›n›f Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi ders kitaplar›n›n baflar›l› örneklerinden birinde baz› haklarda
s›n›rlamalar olamayaca¤›, devlet görevlilerinin haklar› ihlal edemeyece¤i aç›k bir flekilde belirtilmekteydi. Örne¤in,
“Yaflam hakk› ola¤anüstü hal, s›k›yönetim ve savafl halinde bile ortadan kald›r›lamaz... Kifli dokunulmazl›¤› bireyi
devlet görevlilerinden ve baflka kiflilerden gelen tehdit ve sald›r›lara karfl› korur... Devlet görevlilerinin kiflilere iflkence
yapmas›, devletin varl›k nedenini ortadan kald›r›r. Çünkü devlet, kiflilerin hak ve özgürlüklerini korumak için kurulmufltur.” (Uygun, 2001: 107-9)
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Babam ‘Hadi haz›rlan, hemen gidip alal›m’ deyince, befl dakika içinde haz›rland›m. Yar›m
saat sonra TBMM’nin önünden geçerek, Bakanl›klara girdik. Dura¤a gelince otobüsten
indik. Babam son y›llarda Ankara’n›n çok geliflti¤ini, güzelleflti¤ini ve kalabal›klaflt›¤›n›
anlat›yordu. Ben de be¤endi¤im ayakkab›ya rastlar›m diye vitrinlere bakarak yürüyordum.
Ama ortal›kta anlamad›¤›m bir durum vard›. Önlerinde kalkanlar› olan onlarca polis, cadde
kenarlar›na dizilmiflti. Cadde, trafi¤e kapat›lm›flt›. Ellerinde pankartlar› olan, yüksek sesle
bir fleyler söyleyen kalabal›k bir grubun karfl›dan geldi¤ini gördüm. Babam, ‘O¤lum dönelim art›k, ortal›k kar›flabilir. Keflke önceden gösteri oldu¤undan haberimiz olsayd›
gelmezdik’ dedi. Ben de ‘Onlar yürüyüp giderler, demokratik haklar›n› kullan›yorlar’ dedim.
Babam ‘Herkes hakk›n› kullanmakta serbesttir. Ama kamunun can›na ve mal›na zarar vermeden bunu yapmal›lar’ dedi. Birkaç saniye sonra kalabal›k, kald›r›mlara do¤ru yay›lmaya
bafllad›. Bunlardan baz›lar› kald›r›m tafllar›n› sökmeye çal›fl›yordu. Baz›lar›ysa, nereden buldularsa, ellerindeki uzun de¤nekleri sa¤a-sola rastgele savuruyorlard›. Biz de korkuyla o
s›rada önünden geçti¤imiz bir al›flverifl merkezine dald›k. Baflka insanlar da saklanacak yer
ar›yorlard›.
Babamla birlikte girdi¤imiz yerde bir saat boyunca bekledik. D›flar›daki ba¤›r›fl, gürültü,
pat›rt› ve flang›rt›dan deprem oluyor sand›m. Sesler kesilince d›flar› ç›kt›k. Kald›r›m
tafllar› sökülmüfl, ma¤aza vitrinlerinin camlar› k›r›lm›fl, birçok araban›n hurdaya dönmüfl oldu¤unu gördüm. Polisler, kad›nl›-erkekli on befl yirmi kifliyi polis araçlar›na
götürüyorlard›.
Babam, ‘Haydi o¤lum, eve dönelim. Bu flartlarda al›flverifl yap›lmaz’ deyince otobüse bindik.
Ayakkab›n›n al›nmamas›na çok üzülmüfltüm. Ama yetiflkin insanlar›n ortal›¤› savafl alan›na
çevirmelerine daha çok üzüldüm. (Genç vd., 2006a: 156).

Temel bir hak olan gösteri ve yürüyüfl hakk›n›n böyle olumsuz bir
örnek üzerinden aktar›lmas› bafll› bafl›na bir sorundur. Çünkü insan haklar›
e¤itimi temelde insanlar› demokrasi ve insan haklar› de¤erleri do¤rultusunda
güçlendirmeyi hedefler (Meintjes, 1997). Bunun için ö¤rencilerin belirli bir
hakk› kullanma yönünde cesaretlendirilmeleri ve bu do¤rultudaki becerilerle
donat›lmalar› gerekir. Dolay›s›yla bu hakk›n kullan›m›yla ilgili olarak öncelikle
tarihteki ve günümüzdeki olumlu örneklerden söz edilmesi gerekir. Önemli
siyaset felsefecilerinden Charles Taylor’un vurgulad›¤› gibi, demokrasiyi
“halk›n kendi kendisini yönetmesi” diye tan›mlamak, monarfliyi “bir kral›n
yönetimidir” diye tan›mlamaktan çok daha zordur. Çünkü farkl› insanlar›n ve
gruplar›n demokratik bir çerçevede yaflayabilmeleri ve kat›l›mda bulunmalar›
için öncelikle insanlar›n siyasal ve toplumsal yaflamda etkin olabileceklerine
inanmalar›, demokrasiyi “hayal edebilmeleri” gerekir (Taylor, 2007). Baflka bir
ifadeyle, demokrasilerin yaflayabilmesi için vatandafllar›n haklar›n› kullanabilmeleri, haklar› için mücadele edebilmeleri ve demokratik çerçevede bir
dönüflüm yaratabileceklerine inanmalar› önemlidir. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda
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ders kitab›ndaki bu sunum flekli, ö¤rencilerin gösteri hakk›yla ilgili muhayyilelerini daha okul s›ralar›nda olumsuz biçimde flekillendirmektedir.
Barbaros’un babas› henüz bir olay olmadan polisleri ve göstericileri görür
görmez, “Keflke önceden gösteri oldu¤undan haberimiz olsayd› gelmezdik”
demektedir. “Gösteri yapmak” daha bafl›ndan “kargafla ve düzensizlik” ile
iliflkilendirilmektedir. Metinde gösteri yapanlar sak›ncal›, Barbaros’un babas›
ise, Üstel’in (2005) tarihçesini ve flekilleniflini anlatt›¤› “makbul vatandafl” gibi
durmaktad›r. Türkiye’de ve dünyada gösteri hakk›n›n kullan›ld›¤› binlerce
olumlu örnek yerine, haklar›n kullan›m›n›n böylesine olumsuz bir flekilde
sunulmas› insan haklar›n›n bir mücadeleler tarihi oldu¤u gerçe¤inin de göz ard›
edilmesine yol açmaktad›r. Sonuçta, “Temel Haklar›m›z” bafll›¤›n› tafl›yan ünite
insan haklar› e¤itimi yerine, belirli bir anlay›fl›n savunuldu¤u vatandafll›k
e¤itimine dönüflmektedir. Nitekim s›n›fta bu metnin ifllenebilmesi amac›yla verilen sorular da haklar›n› kullanan de¤il, yanl›fl yapmayan bir vatandafl
yetifltirmeye yöneliktir:
1. Bu olayda göstericiler, hangi haklar›ndan yararlanarak gösteri yap›yor?
2. Göstericiler, demokratik haklar›n› kullan›rken hangi yanl›fllar› yap›yorlar?
3. Barbaros hangi haklar›n› kullanam›yor?
4. Bu olayda kamu güvenli¤i ve kamu sa¤l›¤› ile ilgili hangi yanl›fllar yap›lmaktad›r?
5. ‘Sana yap›lmas›n› istemedi¤ini, sen de baflkalar›na yapma’ sözüyle bu olay aras›nda nas›l
ilgi kurulabilir? Aç›klar m›s›n? (Genç vd., 2006a: 156)

‹nsan haklar›n›n evrensel bir dil ve çerçevede de¤il de vatandafll›k
temelinde ele al›nmas›n›n baflka bir örne¤ine kad›nlar›n siyasal haklar›n›n
anlat›ld›¤› metinlerde rastlanmaktad›r. Kad›nlar›n siyasal haklar› konusu,
Atatürk’le iliflkili olarak birçok ders kitab›nda yer almaktad›r. Ama bu konu genellikle “kad›nlara haklar›n verilmesi” fleklinde sunulmaktad›r. Örne¤in bir 6. s›n›f
Türkçe ders kitab›nda, “Kad›n›n Sosyal ve Siyasi Haklar›n› Kazanmas›” bafll›kl›
(meb.gov.tr sitesinden al›nm›fl) bir okuma parças›nda flöyle denilmektedir:
Türk ailesinin kuruluflunu yeniden düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle,
toplumsal ve ekonomik hayatta kad›n erkek eflitli¤i sa¤lanm›flt›. Burada kad›nlar›n siyasi
haklar›nda söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallar›yla yerleflebilmesi
için kad›nlar›m›za siyasi haklar›n verilmesi gerekiyordu. Kurtulufl Savafl›’n›n
kazan›lmas›nda görevini fazlas›yla yapm›fl olan Türk kad›n›, ülke yönetimine de
kat›lmal›yd›. (Erol vd., 2007a: 41; abç)

Bu dersin ö¤renci çal›flma kitab›nda da ayn› konuda ö¤rencilerden
“etkinlik” ad› alt›nda flu cevaba soru bulmalar› istenmektedir: “Cevap:
Demokrasinin bütün kurum ve kurallar›yla yerleflmesi için verilmesi gerekiyordu.” (Erol vd., 2007b: 56) Böyle bir cevap için ö¤rencilerin metne dayanarak,
“kad›nlara siyasi haklar›n›n niçin verilmesi gerekiyordu?” sorusunu sormalar›
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beklenmektedir. Bu tür metinlere daha özen gösterilmesi, haklar›n
“bahfledilme” temelinde de¤il, evrensel insan haklar› ba¤lam›nda ele al›nmas›,
yeni programlar›n hedeflendi¤i flekilde “insan haklar›na duyarl›” olmas›n›
olanakl› k›lacakt›r.
Bu ba¤lamda insan haklar›n›n Atatürk’le iliflkilendirildi¤i metinlerin
de daha iyi yaz›lmas› gerekir. Bir 4. s›n›f Türkçe ders kitab›n›n “Atatürk, ‹nsan
Hak ve Hürriyetleri” bafll›kl› okuma parças›nda, “Atatürk, insan›n en önemli
hakk›n›n ‘yaflama hakk›’ oldu¤unu söylemifltir” denilmekte, dersin ö¤retmen
k›lavuz kitab›nda da ö¤rencilerin flu soru ile ölçülmesi önerilmektedir: “Size
göre en önemli insan hak ve hürriyetleri hangileridir?” (Çanakç› vd., 2006: 83)
‹nsan haklar› konusunda e¤itim almam›fl ö¤retmenleri s›n›fta böyle bir tart›flma
yürütmeye yöneltmek, insan haklar›n›n yanl›fl kavranmas›na yol açma riski
tafl›maktad›r. Bu soru, baz› haklar›n önemli, baz›lar›n›n ise önemsizmifl gibi
kavranmas›na neden olabilir. Oysa insan haklar› konusunda vurgulanmas›
gereken en önemli noktalardan biri, haklar›n vazgeçilemez, devredilemez bir
bütün oluflturdu¤udur. Dolay›s›yla ders kitab›nda her fleyden önce bunun vurgulanmas› gerekir.
Atatürk ve insan haklar› konular›n›n baz› durumlarda zorlama sorularla iliflkilendirildi¤i görülmektedir. Örne¤in bir 6. s›n›f Sosyal Bilgiler ders
kitab›n›n “Demokrasinin Serüveni” ünitesinin haz›rl›k sorular›ndan biri
flöyledir: “‘Savafl, vatan müdafaas› d›fl›nda bir sebeple yap›l›yorsa cinayettir.’
Atatürk’ün bu sözünden yola ç›karak O’nun insan haklar›na verdi¤i de¤er
hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?” (Genç vd., 2006a: 141) ‹nsan haklar›na
duyarl› bir program için ö¤rencileri hem Atatürk’e hem de insan haklar›na
yabanc›laflt›r›c› bu sorular yerine, daha nitelikli ve tarihsel gerçeklere dayal›
iliflkilendirmelerin yap›lmas› gerekmektedir.
Haklar›n sorunlu bir flekilde sunuldu¤u bir ders de Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi’dir. 10. s›n›f Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders program›n›n
“Haklar, Özgürlükler ve Din” bafll›kl› bir ünitesinde yaflama hakk›, sa¤l›k hakk›,
e¤itim hakk›, düflünce özgürlü¤ü gibi bir dizi hak ve özgürlük aktar›lmakta, hak
ve özgürlüklerin kullan›m›yla ilgili anlat›mlar yer almaktad›r. Burada her ne
kadar sadece insan oldu¤umuz için haklara sahip oldu¤umuz belirtiliyorsa da,
insan haklar› bu defa da Allah’›n kullar›na bahfletti¤i haklar olarak sunulmaktad›r:
Yaflama, sa¤l›k, ibadet, e¤itim, ekonomik haklar, düflünce ve inanç özgürlü¤ü, flahsi hak ve
özgürlüklerin bafll›calar›d›r. Bunlar insan›n insan olmas›ndan kaynaklanan haklard›r. Bu
haklar›n olmamas› durumunda insan›n insanca yaflama imkan› ortadan kalkar. Ad› geçen
haklar, Allah’›n kullar›na hiçbir ayr›m gözetmeden verdi¤i haklard›r. (Akgül vd., 2007: 87)
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Sosyal Bilgiler dersinde oldu¤u gibi bu derste de insan haklar›
anayasayla iliflkilendirilmekte ve buna ek olarak dini kaynaklarla (ayetler,
hadisler vs.) temellendirilmektedir. Sonuçta, 9. s›n›f Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi ders kitab›nda belirtildi¤i gibi, “insan haklar›na sayg›l› olmak hem bir
vatandafll›k görevi hem de dini bir yükümlülük” (K›z›ler vd., 2006: 86) olarak
sunulmaktad›r. Dinin, daha do¤rusu “dinimiz” dendi¤i için ‹slam’›n insan haklar›yla iliflkilendirilmesi, dinsel alan›n sekülerlefltirilmesi anlam›na da geldi¤i
için bafll› bafl›na önemli bir tart›flma konusudur. Ama insan haklar›n› dar bir
çerçevede ‹slam’la iliflkilendirmek, uzun insan haklar› mücadelesini “Allah’›n
kullar›na verdi¤i haklar”a indirgemek ve insan haklar›na sayg›y› “dini yükümlülük” olarak nitelemek birçok kavramsal problem de tafl›yan sorunlu bir
anlat›m biçimidir.
Yeni programlar› “insan haklar›na duyarl›” hale getirme girifliminde
yap›lan hatalardan biri de insan haklar› kavram›n›n anakronik bir biçimde ele
al›nmas›d›r. En s›k rastlanan anakronik okuma Fatih Sultan Mehmet’in sözlerinin insan haklar› ba¤lam›nda sunulmas›d›r. Örne¤in bir 6. s›n›f Sosyal
Bilgiler ders kitab›nda flöyle bir bafll›k eflli¤inde afla¤›daki k›sa parçaya yer verilmifltir:
Cihan Padiflah›ndan ‹nsan Haklar› Dersi:
Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul’u fethetti¤inde önce Ayasofya’ya girdi. Patrik ve halk yerlere
at›larak a¤l›yordu. Sultan Mehmet onlara elleriyle susmalar›n› iflaret etti. Patri¤e flöyle
seslendi: ‘Aya¤a kalk, ben Sultan Mehmet, sana ve arkadafllar›na, bütün halka söylüyorum
ki bugünden itibaren art›k ne hayat›n›z ve ne de hürriyetiniz konusunda benim
gazab›mdan korkmay›n›z.’ (Koluk›sa vd., 2006a: 151)

Di¤er bir 6. s›n›f Sosyal Bilgiler kitab›nda da Fatih Sultan Mehmet’in
“Bosna-Hersek’i fethinden sonra 28 May›s 1463’te Bosnal›lara verdi¤i ahitname” ile “Bosnal› Fransiskenleri himayesi alt›na” almas› din ve vicdan özgürlü¤üne örnek olarak verilmifltir (Genç vd., 2006a: 155). Din ve vicdan özgürlü¤ü alt›na sokulan bu tür metinler, günümüzün din ve vicdan özgürlü¤ü
kavram›n› 15. yüzy›la uygulamakta, dolay›s›yla insan haklar› kavram› kendi tarihsel ba¤lam›ndan kopar›lmaktad›r. Bu tür okumalar bazen afla¤›daki örneklerde oldu¤u gibi Hititlere ve 7. yüzy›l›n Arap Yar›madas›’na kadar da uzanmaktad›r:
Hititlerde halk; hürler, yar› hürler ve esirlerden olufluyordu. Fakat Hititler döneminde insan
haklar›na önem verilir, bütün halk›n mal sahibi olmas›na ve evlenmesine izin verilirdi.
(Koluk›sa vd., 2006a: 48)
‹slam›n gelmesiyle birlikte Arap Yar›madas›’nda insan haklar› aç›s›ndan ne tür de¤iflimler
meydana gelmifltir? Tart›fl›n›z. (Genç vd., 2006a: 150)
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‹nsan haklar›n›n bu derece tarih d›fl› bir ba¤lamda okunmas› ve yerli
yersiz kullan›lmas› bu kavram›n içini boflalt›c› bir sonuç da do¤urmaktad›r. Hele
de insan haklar› kavram›n› çerçeveleyen ve program›n geneline yay›lm›fl millet,
milli kültür, hoflgörü kavramlar› eflli¤inde düflünüldü¤ünde, insan haklar›
kavram›n›n zemini daha da kayganlaflmaktad›r.

Milli Kimlik, Evrensel De¤erler ve ‹nsan Haklar›

Ders kitaplar› bir toplumun resmi siyasal söylemini yans›tan “meflru bilgiyi”
sunan metinlerdir (Apple ve Christian-Smith, 1991). Bu aç›dan ders kitaplar›yla
ilgili her reform giriflimi mevcut bilginin resmi bir flekilde yeniden örgütlenmesini içerir. Türkiye’de uygulanmaya bafllanan yeni program, tan›t›m
kitapç›klar›nda ve ö¤retmen k›lavuzlar›nda belirtildi¤i gibi “milli kimli¤i
merkeze alarak evrensel de¤erlerin benimsenmesine” (Polat vd., 2007c: 12)
önem vermektedir. Nitekim yeni ders kitaplar›n›n temelini oluflturan ve ö¤renciyi daha aktif k›lmay›, ö¤retmeni de elefltirel düflünceyi gelifltirmeyi hedeflemesi gereken bir “rehber ve k›lavuza” (Karagöz vd., 2006: 14) dönüfltürmeyi
amaçlayan yap›land›rmac› yaklafl›m, e¤itim konusundaki güncel geliflmelerin
benimsenmesi olarak sunulmaktad›r. Bu aç›dan 7. s›n›f Sosyal Bilgiler program›n›n hedefleri aras›nda olan “kal›pyarg›lar› fark etme, olgular› ve yorumlar›
ay›rt etme ve problem çözme” gibi becerilerin, “farkl›l›klara sayg› ve bilimsellik”
gibi de¤erlerin gündeme getirilmesinin, evrensel de¤erlerin benimsenmesi
do¤rultusunda önemli ad›mlar oldu¤u söylenebilir. Ne var ki, bu tür beceri ve
de¤erlerin kazand›r›labilmesi için ders kitaplar›n›n ve dersle ilgili etkinliklerin
ö¤rencilere bu hedefler do¤rultusunda bir toplumsal muhayyile sunabilmesi
gerekir. Ders kitaplar›n›n ulusal kültür, milli kimlik, farkl›l›klar gibi konular›
sunufl biçimi çok önemlidir. Bu noktada, yeni ders kitaplar›nda “milli kimlik
olgusu yeni bir okumaya tabi tutulmufl mudur,” yoksa “ilk Ders Kitaplar›nda
‹nsan Haklar› Projesi’nin bulgular›nda yer ald›¤› gibi, eski program›n özcü,
farkl›l›klara kapal›, iç ve d›fl düflmanlar taraf›ndan kuflat›lm›fl bir milli kimlik
anlay›fl› sürdürülmekte midir” sorular›n› sormak gerekir.
Türkiye’nin tarihsel arka plan› ve güncel siyasal tart›flmalar dikkate
al›nd›¤›nda Türk modernleflmesinin hem “ba¤›ms›z bir Türk kimli¤i yaratma”
hem de “Bat›l›laflma do¤rultusunda ink›lâplar yapma” arzusu fleklinde
özetlenebilecek paradoksunun kolay çözülebilecek bir durum olmad›¤›n› söylemek mümkündür. Bu paradoks bir 11. s›n›f Türk Edebiyat› ders kitab›na özlü bir
flekilde yans›m›fl durumdad›r:
Atatürk önderli¤inde bafllat›lan Türk ça¤dafllaflma hareketi Bat› uygarl›¤›na, Bat› teknolojisine dönüfl yan›nda unutulmufl Türklü¤e de bir dönüfltü. Zira Türk milleti tarihin çok eski
devirlerinde büyük uygarl›klar kurmas›na, insanl›¤a büyük hizmetler yapmas›na ra¤men
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son as›rlarda baz› siyasi ve toplumsal etkenler, engeller sebebiyle -kendi kabahati
olmaks›z›n- Bat›’dan geride kalm›flt›. Oysa bir zamanlar Bat›, Türklerden gerideydi. (Kurt
vd., 2007: 32)

Di¤er birçok milliyetçi harekette oldu¤u gibi Türk ulusal kimli¤inin
inflas›nda da bozulmam›fl ve saf bir kök kimlik kurgusu vard›r. Bu kimlik,
metinde vurguland›¤› gibi “kendi kabahati olmaks›z›n” baflar›s›zl›klar yaflam›fl
olsa da, her daim canland›r›labilecek bir öze sahiptir. Bu anlat›m ve kurguya
göre Türk kültürünün tarih ve zaman d›fl› bir özü vard›r. Ve bir 9. s›n›f Dil ve
Anlat›m kitab›ndaki soruda belirtildi¤i gibi, kültür “milli olan, özgün olan, milletin ortak mal› olan, canl› ve tabii bir varl›k”t›r, ama “kültürün özünün
de¤iflebilmesi” mümkün de¤ildir (Acar vd., 2007: 23). Farkl› ders kitaplar›nda
Türk kültürünün özellikleri konusunda ayn› özcü nitelemelere rastlamak
mümkündür:
Hiçbir millet, milletimizden çok yabanc› unsurlar›n inan›fl ve adetlerine sayg› göstermemifltir. Hatta denilebilir ki di¤er din sahiplerinin dinine ve milletine sayg›l› olan tek millet bizim milletimizdir. (Genç vd., 2006a: 105; K›z›ler vd., 2006: 87)

Baflka bir ders kitab›nda k›yafet devriminin sebebi aç›klan›rken ise,
yukar›da yaln›zca “bize ait” olarak sunulan di¤er dinlere ve farkl›l›klara sayg›l›
olma özelli¤iyle çeliflen bir yorum yap›lm›flt›r:
Türkler Osmanl› dönemine gelinceye kadar, tarih boyunca de¤iflik k›yafetler giymifllerdir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ise ülkede birçok milletin yaflamas› bu çeflitlili¤i
art›rm›flt›r. Bu nedenle Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde k›yafette birlik olmam›flt›r.
‹nsanlar mensup olduklar› dine, millete, mesle¤e, flehirli ya da köylü olmalar›na göre bafll›k
ve k›yafet giymifllerdir. Bu durum, insan iliflkilerini olumsuz etkilemifl ve karmaflaya sebep
olmufltur. (Yavuz 2007: 141)

Metinde farkl› k›yafet giymenin insan iliflkilerini ne flekilde olumsuz
etkiledi¤i ve karmaflaya yol açt›¤› aç›klanmasa da, “k›yafet birli¤i” ideali, yeni
programlar›n genelinde hâlâ hissedilen ve farkl›l›klara pek yer açmayan “kapal›
bir birlik” anlay›fl›n›n göstergesidir. Birçok taramac›m›z›n dikkat çekti¤i gibi,
yeni ders kitaplar›nda milli kültür sadece Türklük ve ‹slamiyet temelinde kurgulanmaktad›r. Türklük de, daha iyi örnekler bulunabilecek olmas›na ra¤men,
yazarlar taraf›ndan Atatürk’e atfen, “Türk çocuklar›… harikalar yaratan
adamlar› ö¤renecekler, kendilerinin ayn› kandan olduklar›n› düflünecekler”
diye kan temelinde tan›mlanmaktad›r (Kapulu vd., 2007: 49; Koluk›sa vd.,
2005: 55).
Yeni ders kitaplar›nda bir Bulgaristan göçmeninin kendi a¤z›ndan
an›lar›n›n anlat›ld›¤› (Polat vd., 2007a: 38-9), dolay›s›yla Misak-› Milli s›n›rlar›
d›fl›na taflan hikayelerin tart›fl›ld›¤› baflar›l› örnekler yan›nda bunun tersi bir
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örnek, sözgelimi ‹stanbul’dan göç etmek zorunda kalan bir Rum’un öyküsü yoktur. Yeni kitaplarda hâlâ Ali topu Agop’a atmamaktad›r.7 Alt›nc› s›n›f Sosyal
Bilgiler program›n›n “Ülkemiz ve Dünya” bafll›kl› ünitesinde, a¤›rl›kl› olarak
etnik kökene referansla Türkî Cumhuriyetler anlat›lmaktad›r. Ayn› dersin
ö¤retmen k›lavuzunda yard›mseverlik de¤erinin anlat›m›nda ise dindafll›k
temelini düflündürecek flekilde, “güneydo¤u Asya ve Pakistan’daki kardefllerimize” (Koluk›sa vd., 2006b: 154) yapt›¤›m›z yard›mdan söz edilmifltir. Bu saptamay› yapan taramac› E. Baysal hakl› olarak, bu tür durumlarda örne¤in
deprem s›ras›nda “Yunanistan’›n Türkiye’ye yapt›¤› yard›m örnek verilip ayn›
nitelemeyi kullanmak düflünülebilir miydi?” diye sormaktad›r.
fiuras› aç›k ki ileride yeni yaz›lacak ya da de¤ifltirilecek/düzeltilecek
ders kitaplar›n›n gerçek anlamda farkl›l›klara dayal› ve “insan haklar›na
duyarl›” olabilmesi için Türklük-‹slamiyet temelinde flekillenen muhayyilenin
d›fl›nda örnekler bar›nd›rmas› flartt›r. Farkl›l›klardan söz ederken de mevcut
kitaplarda s›kça kullan›ld›¤› gibi, hiyerarfli içeren “hoflgörü” kavram› yerine,
insan haklar› temelinde birlikte yaflamak kavram› vurgulanmal›d›r. Hele de,
farkl›l›klardan söz ederken, bir ders kitab›ndaki kullan›ld›¤› türden “zenci” gibi
(Atl›han vd., 2007: 117) olumsuz nitelemelerden kaç›nmak gerekir.
Yeni programlar›n “evrensel de¤erleri benimserken milli kültürü
koruma” hedefi, hem Türkiye’deki hayli heterojen ve göçle flekillenen bir
kültürün homojenmiflçesine kurgulanmas›na hem de karfl›s›na yabanc› kültürlerin konulmas›na yol açmaktad›r. Yukar›da söz edildi¤i gibi yeni programlar
bir yanda “Ülkemiz ve Dünya” gibi ünitelerle -her ne kadar etnik temelle s›n›rl›
olsa da- baflka kültürlerle etkileflimden örnekler vermeyi istemekte, öte yanda
bir k›lavuzda ö¤retmenlere, Türk kültürünü korumak için di¤er kültürlerle olan
iletiflim konusunda ö¤rencilerini uyarmalar› söylenmektedir:
Baflka ülkelerde yaflayan Türklerin o ülke ekonomisine katk›da bulunduklar›n› söyleyiniz.
Ayr›ca baflka ülkelerde yaflayan Türklerin o ülkelerin kültürlerine çeflitlilik katt›¤›n› söyleyiniz. Ancak baflka kültürlerle iletiflimin s›n›rlar›n›n çizilmesi gerekti¤ini, milli olan
unsurlar›n korunmas› gerekti¤ini vurgulay›n›z. (Genç vd., 2006b: 175, abç)

Bu tür “biz ve onlar” alg›s›na dayal› bir dünya vizyonunda, bir 3. s›n›f
Hayat Bilgisi kitab›nda geçti¤i gibi, Türk çocuklar› gelece¤in tasar›m› olarak
hâlâ “düflmanlar›n› dinlemek için” alet gelifltirmektedirler:
O¤uz’un gelece¤in teknolojik bir ürününü tasarlamas› ve örnek bir çal›flma yapmas›
gerekiyordu. Bir al›c› yapmaya karar verdi… Malzeme ve araçlar› toparlad›. Yapt›¤› aleti
arkadafllar›yla oynarken kullanacakt›… Aletini yapmaya bafllad›. Aleti düflman güçlerinin
7- Ders kitaplar›nda hiçbir gayrimüslim yurttafl›n ad›na rastlanmamas›, “Ali’nin topu hiç Agop’a atmamas›” Hrant
Dink’e ait bir saptamad›r.
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konuflmalar›n› dinlemenin yan›nda, düflüncelerini okumada da kullanacakt›… O¤uz
yapt›¤› aleti akflam babas›na gösterdi. Aletin ne ifle yarayaca¤›n› uzun uzun anlatt›.
Babas› çok flafl›rm›flt›. O¤lunun hayal dünyas›na ve yapt›klar›na hayran kalm›flt›. (Atl›han
vd., 2007: 147)

Bu kitaplarla yetiflen gelece¤in yetiflkinlerinin hayalleri karfl›s›nda
flafl›rmamak için onlar›n hayal dünyalar›n› flekillendiren önemli ö¤elerden biri
olan ders kitaplar›n›n düflman, savafl, savunma, “biz ve onlar” kurgusuna dayal›
bir dünya görüflünden temizlenmesi flartt›r.

Sonuç Yerine

Yap›land›rmac› yaklafl›ma dayanan yeni ö¤retim programlar› hem ders kitab›
yazarlar›na hem de ö¤retmenlere daha esnek ve özgür olabilme olana¤› sunmaktad›r. Nitekim bir Sosyal Bilgiler ö¤retmen k›lavuzunda belirtildi¤i gibi,
program “ö¤retmene, çevre koflullar›na göre ünite sürelerinde de¤ifliklik yapabilme ve yeni konular ekleyebilme imkân› sa¤lamaktad›r.” Yap›land›rmac› bir
ö¤renme ortam›nda ö¤retmenler ö¤rencileri aktif k›lar ve onlara “yeni bak›fllar
gelifltirmeleri ve bunlar› daha önceki deneyimleri ile birlefltirmeleri konusunda
yard›mc› olur” (Karagöz vd., 2006: 16). Bu tür bir çerçeve, insan haklar›
e¤itimiyle (‹HE) iliflkili birçok hedefin gerçeklefltirilebilmesi için ö¤retmenlere
yeni olanaklar sa¤lamaktad›r. Ama bu hedefleri gerçeklefltirme yolundaki en
önemli engellerden biri gene ço¤u davran›flç› yöntemle yetiflmifl olan ö¤retmenlerdir. ‹HE’nin tüm müfredat genelinde etkili olabilmesi için öncelikle ö¤retmenlerin yeni becerilerle donat›lmalar› gerekir. Aksi takdirde, ö¤retmen k›lavuzlar›nda görülen, “konunun Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi kazan›mlar›yla
iliflkilendirilmesine” dair uyar›n›n iyi niyetli bir uyar›dan öteye geçmesi
olanaks›zd›r.
Baz› yeni ders kitaplar›nda, özellikle de Sosyal Bilgiler ders kitaplar›nda elefltirel düflünebilme, kal›pyarg›lar› fark edebilme gibi ‹HE’yle
do¤rudan iliflkili becerilerin gelifltirilmesi hedeflenmektedir. Bunlar kâ¤›t
üzerinde umut vaat eden geliflmelerdir. Ne var ki, birkaç iyi örnek d›fl›nda, ders
kitaplar›ndaki metinlerin ve ö¤renci çal›flma kitaplar›ndaki etkinliklerin henüz
bu hedefleri gerçeklefltirecek düzeyde olmad›¤› görülmektedir. Ayr›ca çal›flma
kitaplar›nda yer alan her uygulamaya “etkinlik” denmemesi, “etkinlik”
kavram›n›n yap›land›rmac› yaklafl›m içerisindeki gerçek anlam›n› karfl›layacak
ve ö¤rencilerin ‹HE’yle iliflkili beceri ve de¤erlerini gelifltirecek düzeyde yeniden
ele al›nmas› gerekmektedir.
Yeni ders kitaplar›nda insan haklar›yla ilgili konular belirli derslerin
içerisine da¤›t›lm›fl durumdad›r. Bu amac›n tam olarak gerçeklefltirilebilmesi
için sadece Sosyal Bilgiler de¤il, di¤er alanlardaki ders kitaplar›n› yazan insan-
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lar›n da Türkiye’de son y›llarda zenginleflen insan haklar› e¤itimi yaz›n›n›n iyi
örneklerinden haberdar olmalar› ve kitaplar›nda bunlar›n perspektifini kullanmalar› gerekir.8 ‹nsan haklar› konular›n›n baflka derslerin programlar›
içerisinde yer almas› s›k rastlanan bir uygulamad›r, ama yeni uygulamayla ‹HE
alan›nda ayr› bir derse sahip olman›n avantaj› da yitirilmifltir. Özelikle eski 7.
s›n›f Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi program›nda yer alan “insan
haklar›n›n evrenselli¤inin sonuçlar›”, “insan haklar›n› koruma mekanizmalar›”
gibi konu bafll›klar›, kitaplar›n sonunda bulunan ‹nsan Haklar› Evrensel
Beyannamesi ve Çocuk Haklar› Sözleflmesi gibi metinler (tüm metin olarak) yeni
kitaplarda bulunmamaktad›r. Bu tür uluslararas› sözleflmelerin baz› maddelerine Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer verilmifltir. Ayr›ca insan haklar›n›n tarihsel geliflimine de de¤inilmektedir. Ama insan haklar›ndan örnekler
verilirken birçok yerde sadece anayasaya referans verilmifl, dolay›s›yla mevcut
durum insan haklar› e¤itiminden çok, bir ülkeye aidiyeti vurgulayan türden bir
vatandafll›k e¤itimi flekline dönüflmüfltür. Bu vatandafl da, yaz›da örnekleri verildi¤i gibi, tek bir din ve tek bir etnisiteyle flekillenen, “sürekli tehdit alt›nda
olan bir ülke”nin üyesi oldu¤u için haklardan ziyade sorumluluk bilinciyle
hareket etmesi gereken bir bireydir. Bu vatandafl›n mensup oldu¤u milli kültür
ise hâlâ homojen ve farkl›l›klara kapal› bir kültür olarak sunulmaktad›r.
Yap›land›rmac› yaklafl›mla evrensel düzeydeki “de¤iflim ve
geliflmeleri e¤itim sistemimize ve programlar›m›za yans›tmay›” (Karagöz vd.,
2006: 11) amaçlayan yeni programlar›n, bu yeni geliflmelere karfl› iki düzeyde
tepki verdi¤ini söylemek mümkündür: Yeni ders kitaplar›nda bir yanda insan
haklar›, demokrasi, elefltirel düflünce, empati, bilimsellik vs. gibi kavramlara
s›kça göndermede bulunulmaktad›r. Bunlar Türkiye’nin ça¤dafl uygarl›¤›n
parças› olma arzusunu yans›t›r niteliktedir. Ama öte yanda, “milli olan› koruyabilmek” için yabanc› kültürlerle etkileflimde dikkatli olunmas› gerekti¤i söylenmekte, kendi içindeki farkl›l›klara kapal› bir milli kültür ve kimlik anlay›fl›
gelifltirilmektedir. Milli kimlik sürekli olarak k›saca “Bat›” diye adland›r›lan bir
siyasal ve kültürel olgunun karfl›s›nda tan›mlanmakta, bir zamanlar “biz”im
Bat›’dan ileri oldu¤umuz vurgulanmaktad›r. Dolay›s›yla milli kültür konusunda
birçok özcü aç›klamaya rastlanmaktad›r. “Cihan Padiflah›ndan insan haklar›
dersi” türü bafll›klarla tarih de özcü aç›klamalar do¤rultusunda
araçsallaflt›r›lmaktad›r. Ço¤ulcu bir perspektif gelifltirmek do¤rultusunda
Osmanl›’daki çokkültürlülük olgusundan dahi yararlan›lmamaktad›r.
Sonuçta, yeni programlar ve ders kitaplar›, aralar›nda uçurum olan
iki farkl› vatandafl türünden söz etmektedir: ‹lki, k›lavuz kitaplarda belirtildi¤i
gibi “yap›land›rmac› s›n›f›n etkin, düflünen ve sorgulayan” vatandafl›; ikincisi
8- Örne¤in bkz. Gürkaynak vd. (1998a ve 1998b) ve Brander vd. (2008).
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ise, bu yaz›da bolca al›nt›land›¤› gibi, “ülke savunmas› için her daim haz›r
olmas› gereken”, “farkl›l›klara kapal›”, “haklar›n› kullanmaktan çok sorumluluklar›n› yerine getirmesi gereken” vatandafl. Baz› kitaplardaki olumlu örneklere karfl›n, yeni ders kitaplar›n›n düflünen ve sorgulayan vatandafl yetifltirme
hedefinin henüz kâ¤›t üzerinde kald›¤›n› söylemek mümkündür. Sonuçta
Türkiye’deki hâkim siyasal ideoloji, milli e¤itim ideolojisi ve temel kanunu,
genel ö¤retmen tavr› ve okullar›n havas› dikkate al›nd›¤›nda, yeni de¤iflikliklere
karfl›n, hâlâ ikinci vatandafl türünün yetiflme olas›l›¤› daha a¤›r basmaktad›r.
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