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Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› II

YEN‹ SOSYAL B‹LG‹LER DERS
K‹TAPLARININ ‹NSAN HAKLARI
ÖLÇÜTLER‹NE GÖRE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Dilara Kahyao¤lu 1

Yeni müfredat›n uygulamaya girmesiyle birlikte piyasaya ç›kan, resmi onayl›
e¤itim materyali olarak ö¤renci ve ö¤retmenlere ulaflan yeni Sosyal Bilgiler (4,
5, 6 ve 7. s›n›f) ders, çal›flma ve ö¤retmen k›lavuz kitaplar› gönüllüler A. Turan,
A. Küçükboyac›, C. Abi, E. Baysal, E. Erdal, M. Karagöz, M. Küçük, Z. O¤uz
taraf›ndan taranarak raporlanm›flt›r.2 E. Baysal birkaç yüz sayfaya varan raporlar›yla kendisinden bir kere daha söz edilmeyi hak ediyor. ‹nceleme yapanlar
aras›nda üniversitelerde çeflitli unvanlar alt›nda görev yapanlar ço¤unlukta,
ama onlar›n yan› s›ra lisans ve yüksek lisans ö¤rencileri ile bir de sosyolog
bulunmaktad›r. Toplam 804 sayfa tutan tarama raporlar›nda say›lamayacak
kadar çok say›da al›nt› vard›. Nitekim bu yaz›da da 200’ün üstünde al›nt› bulunmaktad›r. Daha iflin bafl›nda bu kadar malzeme, al›nt› bollu¤u bile ortada irdelenmesi gereken bir vak’a oldu¤una iflaret olarak yorumlanabilir.
Tarama raporlar›n›n de¤erlendirmesi niteli¤indeki bu yaz›, teorik
bir soyutlamadan çok, sorunlu görülen al›nt›lar›n belli problem bafll›klar›
alt›nda toplanmas›yla ve probleme dikkat çekmekle s›n›rl› olacakt›r. Sorunun
yayg›nl›¤›n› göstermek aç›s›ndan çok say›da al›nt›ya yer verilmifltir. Bir al›nt›da
birden çok sorun bulunmas› ve al›nt›n›n esas olarak belirtilen problem alan›
içinde incelenmesi nedeniyle, örne¤in militarizm, milliyetçilik vb. ile ilgili
sorunlu al›nt›lara hemen her bafll›k alt›nda rastlan›lacakt›r. Belli bir alan›
incelerken bu gözle di¤er alanlar› da taramak yararl› olacakt›r.
Bu yaz›n›n birinci bölümünde, kitaplara hâkim olan söylem ve
yaklafl›mlara; ikinci bölümde, bu hâkim söylemin hangi araçlarla hayata geçi1- Tarih ö¤retmeni.
2- Bu nihai de¤erlendirmenin haz›rlanmas›nda büyük emekleri vard›r, kendilerine yürekten teflekkür ederim. Bu
yaz›da, sözü geçen arkadafllar›n görüfllerine de yer verilmifl olmakla birlikte, sorumluluk tamamen bana aittir.
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rildi¤ine; üçüncü bölümde, hâkim söylem ve yaklafl›mlar›n, özellikle “insan
haklar›”, “elefltirel düflünme” ve “toplumsal cinsiyet” aç›s›ndan hangi sorunlara
yol açt›¤›na de¤inilecektir. Dördüncü bölüm “di¤er” sorunlara de¤inilen bir
bölüm olacak ve yaz›, k›sa bir genel de¤erlendirmeyle noktalanacakt›r.
Bu çal›flmay› yaparken ilk Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› (DK‹H)
projesinde yer alan al›nt›lar yeniden incelenmifl ve benzer ifadelerin, sorunlar›n
neredeyse bire bir bu kitaplarda da bulundu¤u görülmüfltür. Yaz›n›n içinde bu
karfl›laflt›rma sonuçlar›na yeri geldi¤inde de¤inilmekle birlikte, sonuç
bölümünde de bu konuda k›sa bir de¤erlendirme yap›lacakt›r.

1. Hâkim Söylem ve Yaklafl›mlar
“Ordu Milletiz”: Militarist Söylem ve Sivil Alan›n Askerilefltirilmesi

Ders, çal›flma ve ö¤retmen k›lavuz kitaplar›n›n hemen hepsinde rastlan›lan
hâkim söylem, “ordu-milletiz” söylemidir. Bu söylemi infla etme süreci genellikle geçmifle ait bir göndermeyle bafllar: “Asya Hun Devleti’nde ordu ile halk iç
içeydi. Halk›n büyük ço¤unlu¤u orduda görev al›r ve her zaman savafla haz›r
olurdu. Bu yüzden Türklere ordu millet denirdi.” (Genç vd., 2006a: 114) Bu
al›nt›daki ‘ordu ile halk iç içeydi’ ve ‘görev al›r’ ifadeleri anakroniktir. Hunlar›n
ve benzer topluluklar›n sosyo-ekonomik ve siyasi yap›s› dikkate al›nmam›fl,
buna hiç de¤inilmemifltir. ‹fadeler bu haliyle ve ba¤lama uygun okundu¤unda,
Hunlarda sanki günümüzdekine benzer tarzda ordunun var oldu¤u ve görev
ald›¤› izlenimini yaratmaktad›r. Asl›nda ezelden ebede kadar “ordu-milletiz”
söylemi tam da bu yöntemle meflrulaflt›r›lmaktad›r.
Ve yukar›daki yarg›y› do¤rular bir flekilde bu tan›m›n günümüzle
ba¤lant›s› da kuruluyor zaten:
Türkler tarih boyunca ‘ordu-millet’ gelene¤ini sürdürerek yaflam›fllard›r. Bu gelene¤e göre çocuklar küçük yafltan itibaren askerli¤e haz›rlan›r. Türk devletlerinde her Türk savafla haz›r durumdad›r.
Askerlik özel bir meslek de¤ildir. Ordu devletin tabii savunma gücüdür... Günümüz Türk ordusu da
bu gelene¤in bir devam› niteli¤inde çal›flmalar›n› sürdürmektedir. (Koluk›sa vd., 2006c: 70)

Bu ba¤lant› rasgele kurulmufl, yazarlar›n tasarruflar›yla ortaya
ç›km›fl bir oldubitti de¤ildir. Çünkü ilgili ünitedeki3 konu bafll›¤›, biz bugün de
“ordu milletiz” anlay›fl›na aç›k seçik bir göndermedir: “Bozk›r Süvarilerinden
Ça¤dafl Türk Ordusuna”. Nitekim bu bafll›¤›n bulundu¤u sayfada günümüz
Türk ordusunun özellikleri de s›ralanm›flt›r: "Türk ordusunun önemli üç
özelli¤i: *Verilen her türlü emre tam itaat etme *Süratli ve isabetli karar verme
*Hedefi vurmada tam isabet." (Genç vd., 2006a: 114)
3- Ünite ad› “‹pek Yolu’nda Türkler”dir.
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“Verilen her türlü emre tam itaat etme” ifadesi, komutan›n “iflkence
yap” emrini vermesi durumunda da bu emre uyulaca¤› anlam›na gelir; sivil
yurttafllara atefl aç›lmas› ya da esirlerin öldürülmesi vb. durumlarda olaca¤›
gibi… Çünkü burada bir genelleme yap›lm›flt›r: “Her türlü emre tam itaat
etme”. Bu yaklafl›m militarist anlay›fl›n geldi¤i noktalar› göstermektedir. Bu
söylemle Türkiye’nin de taraf oldu¤u “insan haklar›” normlar›n›n “kesin yasak”
çizgisi afl›lmaktad›r. “‹flkence yasa¤›n›n hiç bir meflru istisnas› yoktur,”4 t›pk›
esirlerin öldürülmesi ya da sivil halka atefl aç›lmas› gibi…
Kitaplarda ordu-milletiz söylemi bugünkü Türk ordusuna
ba¤land›ktan sonra baflka bir aflamaya geçiliyor ve “askerlik görevi” gündeme
getiriliyor: “Ülkeme olan vatan borcumu ödemek için askere gittim. Askerde
ülkemin huzur ve güvenli¤i için gerekli e¤itimi ald›m.” (Karagöz vd., 2007a:
22) Veya,“O¤lum bunlar askere gidecek efl, çocuk veya arkadafllar›n› u¤urlamaya gelen vatandafllar›m›z. Yak›nlar› flanl› bir vazifeyi yerine getirdi¤i için
bayram havas›nda onu u¤urluyorlar. Her Türk ailesi o¤lunun günün birinde
asker olmas›n› ve vatan borcunu ödemesini ister.” (Koluk›sa vd., 2006c: 70)
Öykülefltirilmifl bir anlat›da ise küçük Emre’ye flunlar söylettiriliyor: “[Emre] …
annesine ve babas›na dönerek ‘Ben de büyüyünce askere gidece¤im, vergi
verece¤im, oy kullanaca¤›m ve yasalara uyaca¤›m. Böylece ben de vatandafl
olarak görevlerimi yapaca¤›m’.” Bu öykülefltirilmifl anlat›n›n ard›ndan ö¤rencilere flu soru sorularak iletilen mesaj›n al›n›p al›nmad›¤› da kontrol edilmifl:
“Hikayeye göre iyi vatandafl olmak için yap›lan davran›fllar› afla¤›ya yazar
m›s›n?” (Genç vd., 2006b: 85) Görüldü¤ü gibi, iyi vatandafl olmak sadece askerlik yapmak, vergi vermek, yasalara uymak ve oy kullanmakla s›n›rland›r›lm›flt›r.
Daha önceki kitaplarda rastlanmayan veya en az›ndan yayg›n
olmayan bir anlay›fl da “askere gitme iste¤i”nin erkek ö¤rencilerle s›n›rl›
kalmam›fl olmas›d›r. Yeni müfredat ve kitaplar k›z ö¤rencileri de askerli¤e
özendirmeye bafllam›flt›r. Al›nt›n›n ait oldu¤u konunun “anahtar sözcükler”i
“Tehdit ve Türk Silahl› Kuvvetleri”dir. Bu bölüm öykülefltirilmifl flu anlat›yla
bafllar: “Sema Atatürk’ü tan›d›kça, foto¤raflar›n› gördükçe O’na daha fazla
hayranl›k duyuyordu. Hele de askeri k›yafetlerle çekilmifl foto¤raflar› hayallerini süslüyordu.” (Karagöz vd., 2007b: 202) Ayn› söylemin farkl› bir kaynakta da
yer almas› sorunun tek bir kaynakla s›n›rl› olmad›¤›n›n göstergesi olabilir.
“Zeynep’in askere bayanlar›n da gitmek istemesiyle ilgili görüfllerini
de¤erlendirmelerini isteyiniz. Kurtulufl Savafl›’nda kad›n-erkek hep birlikte
mücadele edildi¤ini hat›rlat›n›z.”5 (Genç vd., 2006c: 66) Bu uyar› ö¤retme4- ‹HB (2006: 52).
5- Bu öykülefltirilmifl anlat›n›n ayr›nt›l› bir özeti “Bir Otoriteye Yap›lan Göndermeler” bölümündedir.
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nedir. Ö¤retmenden bu talebi onaylay›c› konuflmas› isteniyor ve argüman da
sa¤lan›yor.
Ordu-millet anlay›fl›na baflka konularda da dolayl› bir gönderme
vard›r. Örne¤in, “Mani dini, hayvan etinin yenilmesini yasaklayan, savafla karfl›
ç›kan, askerli¤e önem vermeyen felsefesi ile Türk inanc› ve yaflant›lar›na uygun
de¤ildi. Bu nedenle Mani dininin benimsenmesinden sonra hareketli
hayatlar›n› kaybeden Uygurlar, tamamen yerleflik hayata geçtiler… Uygurlar
tar›m ve ticaretle u¤raflt›lar. Savaflç› özellikleri kaybettiler.” (Koluk›sa vd.,
2006c: 68) Veya “Ordusunu paral› askerlerden kuran Lidyal›lar›n bu yüzden
devletleri uzun sürmemifltir.” (Koluk›sa vd., 2007a: 52) Bu yöntemle tarihin
içinden bulunup seçilmifl “bilgi”ler de militarist söylemin hizmetine sokuluyor,
sokulacak biçimde onlarla oynan›yor, abes neden-sonuç iliflkileri kurulup, ordu
milletiz söylemine bir argüman daha sa¤lanm›fl oluyor.
Bu söylemin kitaplardaki fikri inflas› askere gidenlerin askerdeki
görevlerine de¤inilen aflamayla devam ediyor. Askere giden ne yapar, do¤al
olarak yeri geldi¤inde savafl›r, ölür ve öldürür. “‘Toprak, e¤er u¤runda ölen
varsa vatand›r.’ ifadesi vatan sevgisini çok net bir flekilde ifade etmektedir.”
(Polat vd., 2007c: 20) Veya “Türk milleti tarihin en eski dönemlerinden beri
vatanseverlik kavram›n› dünyan›n pek çok milletine örnek olacak flekilde
sergilemifltir.” (Koluk›sa vd., 2006b: 54) Ya da “Bu ülkenin güvenli¤i için can›n›
feda etmekten çekinmeyen, bu u¤urda can›n› vermeyi büyük bir onur sayan
Mehmetçiklerimizden bir tanesine mektup yaz›n›z.” (Koluk›sa vd., 2006d: 58)
Burada ders kitaplar›nda çok s›k kullan›lan yöntemlerden biri görülmekte,
ö¤rencinin hayalî bir Mehmetçi¤e mektup yazmas› istenmektedir. Ö¤rencinin
mektupta ne yazaca¤› az çok bellidir. Böylelikle ö¤rencinin can›n› vermeyi
büyük bir onur sayan askerlerle duygusal bir yak›nl›k, empati kurmas›n›n
sa¤lanmak istendi¤i de söylenebilir. Taramac›lardan M. Karagöz inceledi¤i
kitab›n genelini de¤erlendirirken, “Düflman› öldürmek o kadar ›l›ml› anlat›lm›fl
ki, adeta öldürmek eylemi ile zevk al›nm›fl gibi bir sonuç ç›k›yor” demifl.
Gerçekten de yukar›daki al›nt›lar, okuma parçalar› ve özellikle çok s›k yer verilen destanlarla birleflti¤inde edinilen izlenim nerdeyse bu oluyor. Örne¤in “19
Eylül Gaziler Günü” ile ilgili bir metinde de benzer yaklafl›m egemen olmakla
birlikte, “devletimiz için ölürüz” vurgusu daha güçlüdür: “Türklük tutkusu her
gazinin kalbinde daima kaynayan bir volkan gibidir”, “önce vatan ve bayrak
sonra ben”, “Gazilerimiz can›n› ve gençli¤ini devleti için feda etmek üzere savafl
meydanlar›na giden, daima devletin yan›nda olan kiflilerdir” (Koluk›sa vd.,
2006b: 49).
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Asl›nda militarist söylemin bu kadar güçlü olmas›n›n nedeni bellidir
ve aç›kça da belirtilir: ‹ç ve d›fl düflman… “Günümüz Türk Silahl› Kuvvetleri, iç
ve d›fl düflmanlara karfl›, ülkemizin varl›¤›n›n ve süreklili¤inin en büyük teminat›d›r.” (Koluk›sa vd., 2006c: 70) Veya “Bugün bile baz› devletler taraf›ndan
Türkiye’nin güçlenmesini önleyebilmek için iç ve d›fl tehdit unsurlar›n›n Atatürk
ilkeleri do¤rultusunda oluflmufl ça¤dafl anlay›fl› y›kmay›, milli birlik ve beraberli¤imizi bozmay›, rejimi de¤ifltirmeyi amaçlad›klar›n›z› belirtiniz. ‹ç ve d›fl
tehdit unsurlar›ndan k›saca söz ediniz.” (Polat vd., 2007c: 227) “Düflün ve Yaz”
bölümündeki düflünme sorusu ise flöyledir: “Ülkemizin güçlü bir ordusu bulunmasayd› ne olurdu?” (Karagöz vd., 2007a: 155) Veya,
Türk silahl› kuvvetlerinin vazifesi, Anayasa ve yasalarla belirlenmifl olup, 2000'li y›llarda
Türk Silahl› Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlar›na ve krizlere uygun flekilde tepki göstermek,
belirsizliklere kars› haz›r olmak, iç ve d›fl tehdit ve risklere kars› ülkenin güvenli¤ini sa¤layabilmektir. (Genç vd., 2006a: 114)

‹ç ve d›fl tehdit varsa, o halde her fley mubaht›r, hatta TSK “krizlere
uygun flekilde tepki göstermek” hakk›na da sahiptir sonucuna ulafl›lm›fl olur
böylelikle. Bu krizin ne oldu¤u belirtilmemifl, gene desteksiz bir genelleme
yap›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu ifade tarz› akla her fleyi getirmektedir. ‹ç ve d›fl tehdit
korkusu aile birli¤inin parçalanmas› ba¤lam›nda da ele al›nm›flt›r:
Toplumun temeli olan aile müessesesinin parçalanmas›na yönelik giriflimler toplumun
tümünün parçalanmas›na yol açar. Bu nedenle aile birli¤ine önem verilmeyen toplumlarda
sosyal dengeler bozulur. Bu dengenin bozulmas› da o milletin felakete sürüklenmesine neden
olur. Dünyan›n çeflitli toplumlar›nda aile müessesesinin yok edilmesine yönelik bireylerin
özgürleflmesi ad› alt›nda faaliyetler yürütülmektedir. (Koluk›sa vd., 2006b: 54-55)

Bütün bunlar› art arda koydu¤umuzda bireyin de¤il, milletin, ordu
milletin egemen k›l›nmaya çal›fl›ld›¤›n›, bireyin genele feda edildi¤ini söylemek
çok da yanl›fl olmayacakt›r. Bireyin özgürleflmesi ad› alt›nda yap›lacak bütün
faaliyetler bu yaklafl›mla kara listeye al›nm›fl oldu¤u için, bireysel hak ve özgürlükler ad›na yap›lacak mücadeleler yasa d›fl›d›r izlenimi yarat›l›yor ki, bu
söylem ö¤rencilerin, bireysel, demokratik haklar›n› aramalar› önünde engel
oluflturacak kadar kal›c› izler b›rakabilir.
Bu fikri infla, milliyetçilik aflamas›yla devam ediyor. Milliyetçilik
ordu milleti oluflturacak bir ideoloji, yap›flt›r›c› bir güç olarak görülüyor:
“‘[M]illiyetçilik’ ilkesinin birlefltirici, bütünlefltirici bir özelli¤i vard›r.
Milletimizi iç ve d›fl tehditler karfl›s›nda birlik içinde tutmay› amaçlar.” (Öztürk
vd., 2007a: 49) Bu yaklafl›m elbette çok tart›flmal›d›r. Çokdilli, çokkültürlü vb.
gruplar›n yaflad›¤› topraklarda milliyetçili¤in nelere yol açt›¤›n› bilinmektedir.
Ayr›ca milliyetçili¤in evrensel de¤erler aç›s›ndan da sorun yaratt›¤›n›, yabanc›
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düflmanl›¤›na yol açt›¤›n›, ben ve öteki ayr›m›n› güçlendirdi¤ini, günümüzün en
önemli sorunlar›ndan biri oldu¤unu da burada hat›rlatmakta yarar olabilir.
Nitekim kitaplardaki “milliyetçilik” söyleminin vard›¤› flu aflama bu yarg›y›
do¤rular niteliktedir:
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., 2006c: 175)

Böylelikle dünya ile “biz” aras›na çekilen kal›n bir çizgiden söz
etmek çok da abart›l› bir ç›kar›m olmayacakt›r.
Baflka konularda da bu yaklafl›m›n izleri vard›r: “O kadar ki, baz›
Tabgaç yabgular›, Çinlilere hayranl›klar› yüzünden kendi halklar›n› ve kültürlerini hor gördüler. Bu durum, Tabgaçlar›n, Çin kültürü ve Çin kalabal›¤› içinde
eriyip gitmelerine sebep oldu,” (Koluk›sa vd., 2006e: 236) veya “Ancak Atatürk,
bunu yaparken bu ülkelerin körü körüne taklit edilmemesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Bu ülkelerdeki her yap›lan› de¤il, sadece iyi olanlar› ve bize uygun
olanlar› almal›y›z.” (Öztürk vd., 2007a: 55) Tutum Yat›r›m ve Türk Mallar›
Haftas› günüyle ilgili bilgi metninde ise flöyle denilmektedir:
Yurdumuzda üretilen mallar›n, iç pazardan arta kalan k›sm› d›flar›ya sat›l›r. Böylece yurdumuza döviz girdisi sa¤lan›r. D›flar›dan ald›¤›m›z mallar için de bu ülkelere döviz öderiz. Yani
her iki durumda da gereksiz harcamalar›m›z ülkemizin zarar›na olmaktad›r. Bu ülkede yurttafllar savurgan olursa, o ülkenin ekonomisi yavafl yavafl bozulur. Ülkede iflsizlik ve fakirlik
bafl gösterir… Yurdumuzda üretilen mallar› kullanmaya özen gösterirsek, d›flar›ya döviz
ç›k›fl›n› önlemifl oluruz. (Koluk›sa vd., 2006e: 149)

Uygulanan hükümet politikalar› y›llardan beri farkl› bir çizgide olsa
da, ders kitaplar›ndaki bu yaklafl›m flafl›rt›c› bir flekilde, tek partili dönemin “milliyetçi”, “devletçi” yaklafl›mlar›na göz k›rp›yor adeta.
1930’lar› ve 1940’lar› hat›rlatan “izci and›”n›n bir kaynak kitapta yer
al›yor olmas› da yukar›daki yarg›y› do¤rular nitelikte olabilir: “-‹ZC‹ ANDITanr›’ya, vatan›ma ve milletime karfl› vazifelerimi yerine getirece¤ime …. fierefim üzerine ant içerim.”6 (Polat vd., 2007a: 152-153) Bu al›nt›n›n ait oldu¤u
ünitenin ad› ironik bir biçimde “Yaflayan Demokrasi”dir. Bu ünite içinde bulunan ilgili konu bafll›¤› ise flöyledir: “‹zci Daima Haz›rd›r”. ‹ki tam sayfa bu
konuya ayr›lm›fl. ‹zci And›’n›n sadece geçmiflte de¤il, flimdi de kullan›lan bir ant
oldu¤u içerikten ve söylemden anlafl›l›yor. Ayn› yerde bulunan “‹zcilik
6- Bu “ant” ve di¤er al›nt›lar flunu hat›rlatt›: “Önce Tanr› ve ata topra¤›; baflka arzu ve görevler bundan sonra gelir.”
“Faflist Savaflç›ya On Emir- Eylül 1931”’den aktaran Alpkaya (2005: 117).
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‹lkeleri”nin 2. maddesinde ise flöyle deniliyor: “‹zci, yurduna, milletine, ailesine
ve izci liderine sad›kt›r” (agy, s. 153). Gene ayn› yerde bulunan “‹zcili¤in
Amaçlar›” aras›nda belirtilenlerden biri de fludur: “‹zcilik çal›flmalar› çocuk ve
gencin; … [k]anun, nizam ve emirlere uyan, sayg›l› ve disiplinli nitelikli yurttafl
olarak yetiflmesini sa¤lamakt›r.”7

Türk Tarih Tezi’nin Canlan›fl› ve Türk Müslümanl›¤›

1930’l› y›llar›n Türk Tarih Tezi’nin8 izlerine geçmifl y›llar›n kitaplar›nda da rastlan›rd› ama bu durum özellikle 1990’l› y›llarda yap›lan de¤iflikliklerle önemli
ölçüde silinmiflti. fiimdi yeniden eski tezin benzer ve farkl› araçlarla gündeme
getirildi¤ini görmek flafl›rt›c› olmufltur. Burada da adeta üst üste bindirilen bir
fikri infla sürecinden söz edilebilir. Her fley anayurttan göçle bafll›yor,
bafllat›l›yor. Örne¤in 6. s›n›f Sosyal Bilgiler kitab›nda Türklerin anayurdu ve
göçler haritas› da var. Bu harita o bildi¤imiz ünlü haritan›n bir benzeridir.9
Haritada Türklerin ilk yurdu koyu renklerle belirtilmifl, göç yollar› gösterilmifl,
ama bu göçlerin hangi tarihlerde gerçekleflti¤i belirtilmemifltir (Koluk›sa vd.,
2006c: 63). Haritan›n yan›nda O¤uz Kaan Destan›’ndan uzunca bir bölüm var.
Göz ve beyin, ister istemez harita ve destan› birlikte alg›l›yor. Ayn› yerde,
destan›n bitiminde ö¤rencilere flu soru yöneltilmifl: “O¤uz Ka¤an’›n çocuklar›na
söyledi¤i bu sözlerle Türklerin ana yurtlar›ndan göç etmeleri aras›nda nas›l bir
ba¤lant› kurabiliriz?” Destan›n iletti¤i ana fikir ise fludur: “Tanr› bütün dünyay›
senin nesline, soyuna ba¤›fllas›n” (agy, s. 63).
Özellikle ö¤rencilerde yerleflmifl yayg›n bir inanç vard›r; haritalar
bilimseldir, bilimin ürünüdür, gerçekli¤i tart›fl›lmaz. Harita, destanla birlikte
ele al›nd›¤›nda bu durum destana gerçeklik duygusu kat›yor. Gerçeklik duygusu sorulan soruyla da pekifliyor. Böylece harita, destan›; sorular da, haritay›
ve destan› karfl›l›kl› onaylayarak, Türklerin Orta Asya’dan göçü söylencesi
meflrulaflt›r›lm›fl oluyor. Benzer anlay›fl Genç vd. (2006b: 53) kayna¤›nda da
var. Burada, O¤uz Ka¤an Destan›’n›n bitimindeki “Yukar›daki metinler, O¤uz
Ka¤an destan›’na aittir. Bu destan Asya Hun Devleti Dönemi hakk›nda bilgiler
içermektedir” aç›klamas›n›n ard›ndan ö¤rencilerden destan› kullanarak verilen
sorular› cevaplamalar› bekleniyor.10
Haritalar›n Türk Tarih Tezi’ni onaylatmak için araçsallaflt›r›lmas›na
devam edersek, efsanevi Ötüken’in ders kitaplar›ndaki haritalarda aç›k seçik

7- Kaynak olarak “Okul ‹çi Beden E¤itimi Spor ve ‹zcilik Dairesi Baflkanl›¤›” belirtilmifltir.
8- Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ersanl› Behar (1996) ve Copeaux (2006).
9- Bkz. Ersanl› Behar (1996) kapak resmi.
10- Destanlar›n “tarihsel belge” olarak kullan›lmas› konusuna “Elefltirel Düflünmeyle ‹lgili Sorunlar” bölümünde
de¤inilecektir.
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gösterildi¤ini de belirtmek gerekir. “Yaz›tlardaki Uygarl›k” bafll›¤› alt›nda incelenen bölümde Asya’y› gösteren resimli bir haritada “Ötüken” net bir flekilde
belirtilmifl, Altay Da¤lar›’n›n do¤usuna, Baykal Gölü’nün güneyine yerlefltirilmifltir. Metinde de, “…Ötüken ad› verilen ormanlarla kapl› bir da¤ eski Türkler
için çok kutsal say›l›r” (Genç vd., 2006a: 117) ifadesi vard›r. Burada da
metindeki bu ifade harita arac›l›¤›yla do¤rulanm›flt›r. Böylelikle tart›flmal› ve
henüz çözümlenmemifl bir konu tart›fl›lmaz bir gerçekli¤e bürünmüfltür.
Haritalarda karfl›m›za ç›kan di¤er bir sorun da, Hun, Uygur, Köktürk egemenlik
alan›n› gösteren bölgelerin kesin çizgilerle, bugünkü devletlerin s›n›rlar›n›
belirtir gibi çizilmifl olmas›d›r. Böylelikle bu topluluklar›n günümüzdeki gibi
birer devlet olduklar›na göndermede bulunulmaktad›r.
Fikri infla, göç nedenlerinin gündeme getirilmesiyle devam ediyor.
Göçlerin nedeni olarak da ço¤unlukla co¤rafi koflullar›n ve iç düflmanlar›n vurgulanmas› dikkat çekiyor: “Bu Göktürk ka¤anlar› da önceki Türk hükümdarlar›
gibi, Çinli prenseslerle evleniyorlard›. Çinliler ise zaman zaman gönderdikleri
elçilerle, zaman zaman da bu Çinli Hatunlar sayesinde Göktürk ülkesinde siyasi
karfl›l›k ve parçalanmalar meydana getirebiliyordu.” (Koluk›sa vd., 2006e: 237)
Ya da “Çinli diplomatlar, prenseslerin koruyuculu¤undan yararlanarak ülkeye
girip y›k›c› propagandalar›n› bafllatt›lar.” (Genç vd., 2006c: 106) Ama ‹lterifl
Ka¤an bu hataya düflmedi¤i için övülüyor: “… ‹lterifl unvan› ald›. Çinli bir prensesle de¤il, bir Türk k›z›yla evlendi.” (Koluk›sa vd., 2006e: 238) Bu tip ifadeler
ders kitaplar›ndan ç›kar›lm›flt›, ama flimdi yeniden hat›rland›¤› anlafl›l›yor.
Zaman zaman da benzer görüfller bir otoriteye, Mustafa Kemal’e baflvurularak
ileri sürülüyor:
Türk milleti, eski ve flerefli bir millettir… Zaten maddi olsun dima¤i olsun hiçbir s›k›c› hudut
içinde durmaz yarat›l›flta oldu¤undan yüksek ana yurdunun, dünyadan uzak vaziyetine
karfl› isyan etmifltir. ‹flte o zaman bu ilk Türkler, bafllar›n› alarak dünyan›n do¤usuna hem
bat›s›na yay›ld›lar. (Koluk›sa vd., 2006c: 69)

Bu al›nt›n›n kayna¤› belli olmad›¤› için, ö¤renciler hangi tarihte
söylenmifl oldu¤unu bilemeyecektir. Asl›nda zaman alg›s›n› yeni yeni edinmeye
bafllad›klar› için anakronizmaya her zaman e¤ilimli olan 6. s›n›f ö¤rencileri
konuflman›n tarihini bilselerdi de bir fley de¤iflmezdi. fiu soru bu al›nt›y› daha da
ilginç hale getirmektedir: “Atatürk’ün sözlerinden yola ç›karak Türklerin tarih
boyunca kurduklar› devletlerin genel özelli¤ini belirtiniz” (agy, s. 69). Buna
ancak fethettiler, yay›ld›lar, savaflt›lar türünden yan›tlar verilebilir…
Orta Asya’daki dönem, gerek görsellerin kullan›m› gerek bilgi notlar›, daha çok da destanlar arac›l›¤›yla bir “alt›n ça¤” olarak sunuluyor ve bu
yap›l›rken olgusal hatalara veya anakronizmaya düflülüyor. “Türk devlet
anlay›fl›nda otlak ve yaylaklar devlet mal› idi. Bu durum, kiflilerin büyük toprak
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sahibi olmalar›n› engelliyordu. Dolay›s›yla Türk devletlerinde kölelik ve baz›
kiflilerin ayr›cal›kl› hale gelmesi önlenmifl oluyordu.” (agy, s. 68)
Türklerin göçlerden sonra kendi uygarl›klar›n› dünyan›n dört bir
yan›na yayd›¤›, “uygarl›¤› dünyaya Türkler tafl›m›flt›r” iddias› bilindi¤i üzere
Türk Tarih Tezi’ne aittir. Ders kitaplar›nda bunu do¤rudan dile getiren ifadeler
de var. “Türk milleti, dünya tarihinde önemli görevler yapm›fl, çok eski bir
uygarl›¤a sahiptir. Türkler gittikleri yerlere kültürlerini tafl›m›fllar, di¤er milletlerin hayatlar›n› etkilemifllerdir.” (Öztürk vd., 2007a: 54) Türklerin Avrupal›
topluluklar› yerinden oynatmas›yla, Kavimler Göçü’yle ba¤lant›l› olarak da flu
sonuçlar ç›kar›lm›fl: “Türk kültürü Avrupa’da yay›ld› (Ordularda at
kullan›lmaya baflland›. Pantolon ve ceket Avrupa’da da giyilmeye baflland›.
Türklerdeki alp kavram› yerine Avrupa’da flövalyelik ortaya ç›kt›.)”11 (Koluk›sa
vd., 2006c: 65) “Türk milleti Avrupa’daki siyasi dengeleri türümüyle de¤ifltirecek Attila gibi bir kumandan yetifltirdi¤i gibi kitab› Fransa’daki t›p okullar›nda
yüzlerce y›l okutulan ‹bn-i Sina gibi bir dahiyi, felsefe biliminde büyük bir yeri
olan Farabi’yi, eserlerini tüm dünya vatandafllar›n›n hayranl›kla inceledi¤i
Mimar Sinan’› yetifltirmifltir,” (Koluk›sa vd., 2006b: 55) sözleri de bir baflka
örnektir.
Türk Tarih Tezi’nin en iddial› bölümlerinden biri de Sümerlere,
Hititlere, Etrüsklere vb. iliflkin iddialard›. Kitaplarda bunlara da yer verilmifltir.
Bir ders kitab›nda, Sümerce ve Türkçe kelimeler s›ralan›p12 ö¤retmen için flu
yönerge yaz›lm›fl: “ … [A]l›nt›y› inceletiniz. Sümerce ve Türkçe aras›ndaki benzerliklerin nedenleri hakk›nda ö¤rencilerinizin tahmin yürütmelerini
sa¤lay›n›z.” (Genç vd., 2006c: 91) Taramac›lardan E. Baysal bu al›nt›
ba¤lam›nda, “Her ne kadar ‘overreading’e girse de burada Türk Tarih Tezi’ne bir
gönderme vurgusu göze çarpmaktad›r. Ö¤renci ya iki toplulu¤un da Anadolu’da
yaflad›¤›ndan söz edebilir ya da Sümerlerin Türk oldu¤unu söyleyebilir” demifl.
Bu yoruma kat›lmamak mümkün de¤il ve bu yöntemle istenilen her fley ö¤rencilere söylettirilebilir.
Benzer bir örnek de fludur:
(‘Milattan Önce Anadolu’dayd›k’ bafll›¤› alt›nda) ‘Van 100. Y›l Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Veli Sevin’in Hakkari’de yapt›¤› kaz›da, MÖ 1200 y›llar›na ait balbal ad› verilen,
Türklerin kulland›¤› mezar tafllar› bulundu. Türklerin MÖ 1200’lü y›larda bu bölgede
yaflad›klar›n› kan›tlayan önemli bir buluntu özelli¤ini tafl›yan mezar tafllar›, Türk Tarih
Kurumu’nca 9-13 Eylül’de gerçeklefltirilecek Türk Tarih Kongresi’yle bilim dünyas›na
sunulacak.’ Bir internet haberi, 07.09.2002. (Genç vd., 2006a: 55)
11- Parantez içindeki ifadeler yazarlara aittir.
12- Al›nt›da efllefltirilmifl olarak, Türkçe harflerle flu kelimeler yer almaktad›r: “e - ev”, “egi - ece (prenses)”, “es esmek”, “bur (delik) - burgu (delik açan alet)”, “kim - kim”.
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Haberin kayna¤› aç›kça belirtilmemifl ama haberin do¤ru oldu¤unu
biliyoruz. Sorun bu haberin kullan›fl biçimindedir. Yorumlanmaya, karfl›laflt›rmal› araflt›rmaya vb. ihtiyaç duyan bir arkeolojik bulgu, Türklerin MÖ
1200 y›llar›nda Anadolu’da oldu¤unu kan›tlamak için kullan›l›yor. Kan›t gibi
“muazzam” bir kavram haberde geçiyor, ama bunun elefltiriye tabi tutulmadan
bire bir kitaba al›nmas› bir sorundur. Bunun bir tez oldu¤u, bir araflt›rma
konusu oldu¤u da kitab›n ilgili bölümünde hiçbir flekilde belirtilmemifltir.
Olgusal bir durum olarak, tart›fl›lmaz bir gerçeklik olarak sunulmaktad›r.
Ö¤rencinin akl›nda kalacak, çarp›c› bir bilgi fludur: “Türkiye, Türklerin kök yurdudur”. Mustafa Kemal’den al›nt›lar da bu iddialar› destekler nitelikte izlenim
do¤mas›na yol açmaktad›r. Örne¤in 1 Kas›m 1936’da TBMM’de yapt›¤›
konuflmada Mustafa Kemal flunlar› söylemektedir: “Tarih Kurumu’nun
Alacahöyük’te yapt›¤› kaz›lar sonucunda, ortaya ç›kard›¤› befl bin befl yüz y›ll›k
maddi Türk belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni bafltan incelenmesini ve
derinlefltirilmesini gerektirecektir.” (Koluk›sa vd., 2006c: 29)
“Yaflad›¤›m›z Yer” ünitesinde bulunan bir mahalle krokisindeki
cadde ve sokak isimlerinin seçimi bile ilginç bir tablo oluflturmufl: Ulubatl›
Hasan Caddesi, Atatürk Bulvar›, Milli Egemenlik Caddesi, Plevne Sokak,
Ergenekon Sokak, Vatan Sokak, Malazgirt Sokak, ‹nk›lap Sokak… (Tekerek vd.,
2007a: 67) Benzer bir yaklafl›m flu etkinlikte de var: “Peki arkadafllar,
Atatürk’ün 1933 y›l›nda ‘Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inanc› bir,
özü bir kardefllerimiz vard›r. Onlara sahip ç›kmaya haz›r olmal›y›z.’ dedi¤i
ülkeler ve topluluklar günümüzde hangileridir?… fiimdi hepinizden … bu
kardefl cumhuriyetlerimiz ve di¤er Türk topluluklar› hakk›nda bilgiler
toplam›n›z› … istiyorum… Bunun üzerine Tuna, Altay ve Yakut bir grup kurup
araflt›rmaya koyuldu.” (Koluk›sa vd., 2006c: 130) Bütün bu örnekler belli bir
zihniyetin yans›mas› olarak görülebilir. Bu tercihler kitab›n atmosferini
oluflturdu¤u, belli bir tat, bir izlenim b›rakt›¤› için önemlidir. As›l olan ayr›nt›lar
de¤ildir, onlar unutulur; önemli olan ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin akl›nda
kalan son resimdir.
“Türk dünyas›” kitaplarda ilk kez bu kadar yo¤un bir biçimde yer
alm›flt›r. Kitaplarda onlardan “soydafllar›m›z” fleklinde söz ediliyor: “Orada
soydafllar›m›z da yafl›yormufl ama Türkçeyi bizim gibi rahat konuflam›yorlarm›fl.” (Koluk›sa vd., 2006a: 16) Bir baflka örnek fludur: “Ülkemiz kendisiyle
kültürel, tarihi yak›nl›k olmas›na bakmaks›z›n tüm ülkelerle dostane iliflkiler
sürdürmektedir. Ancak aram›zda geçmiflten gelen köklü ortak ba¤lar›m›z olan
dünyan›n baflka ülkelerinde yaflayan soydafllar›m›zla daha da yak›ndan ilgilenmektedir.” (Genç vd., 2006a: 97) Veya “Bu uygarl›klar›n kimisi k›sa sürede tarih
sahnesinden ayr›lm›fl kimisi ise yüzy›llar süren cihan hakimiyeti kurmufltur. Bu
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uygarl›klar›n baz›lar›yla aram›zda derin ba¤lar vard›r: Dil, din, gelenek,
görenek ve ülkü birli¤imiz olmufl. Tasam›z, sevincimiz bir olmufl” (Genç vd.,
2006b: 65) Ya da “Türk dünyas›nda ortak olan her özelli¤in tarihi, kültürel, din,
dil ortakl›¤›ndan kaynakland›¤› üzerinde durunuz.” (Genç vd., 2006c: 175)
E. Baysal, “Türkiye’ye Türki cumhuriyetlerden daha yak›n olan
Türkiye’nin komflular› görmezden gelinmektedir” demifl, ama böylelikle baz›
sorular›n görünüflte ka¤›t üzerinde üstesinden gelinmifltir.13 Gerçekten de Türk
dünyas›n›n hayli genifl bir yer kaplad›¤› program ve kitaplarda Avrupa ve dünya
neredeyse hiç yoktur. Anadolu’nun tarihsel geçmifli de birkaç ilkça¤ uygarl›¤›yla
s›n›rl› tutulmufl. E. Baysal’›n da de¤indi¤i gibi, “‹stanbul’un geçmifli neredeyse
Türk geçmifle indirgenmifl. Eski dönemler yok denecek kadar az… Örne¤in
Ayasofya’n›n Bizans geçmifline göz k›rp›l›yor sadece, 1000 senelik geçmifl iki
cümlede geçifltirilip Türk geçmifline odaklan›[l›]yor, okuma parças›nda ise
farkl›l›klar› bar›nd›ran kozmopolit özelli¤inden hiç bahsedilmemifl. Öne ç›kan
yap›lar ise, camiler ve saraylard›r,” (bkz. Koluk›sa vd., 2006c: 16-19). Asl›nda
amac›n tam da bu oldu¤u flu flekilde ifade edilmifltir: “Ö¤renciler bu ö¤renme
alan›yla genel olarak Türk kültürünü oluflturan temel ö¤eleri tan›y›p benimseyerek, ulusal bilincin oluflmas›n› sa¤layan kültürün korunmas› ve gelifltirilmesi
gerekti¤ini kabul ederler.” (Koluk›sa vd., 2006b: 50)
“Türk Tarih Tezi”, “Türk kültürü”, “Türkler”, “soydafllar” gibi
kavramlara eklemlenen bir di¤er kavram da Müslümanl›kt›r. Programda ve
kitaplarda ‹slam tarihine genifl yer ayr›lm›flt›r. Bu metinlerde Mekkelilerden din
kitaplar›nda rastlan›lan bir flekilde “müflrikler” olarak söz edildi¤i gibi, "‹slam›n
gelmesi ile birlikte Arap yar›madas›’nda insan haklar› aç›s›ndan ne tür
de¤iflmeler meydana gelmifltir?” (Genç vd., 2006a: 150) fleklinde ifadelere de
yer verilmifltir. Böylelikle anakronizma yap›larak, ‹slam ile modern ça¤›n söylemi insan haklar› kavram› sihirli bir flekilde bilefltirilivermifltir.
Burada da bir fikri infla vard›r. Türkler Müslüman oldular çünkü
kendi dinleri (GÖK TANRI inan›fl›) buna uygundu, zaten çok farkl› de¤ildi,
dolay›s›yla gönüllü olarak Müslüman oldular, zorla de¤il. Yani “Türkler ‹slam›
k›l›ç zoruyla de¤il, kendi r›zalar›yla kabul etmifllerdir” söylemi hâkimdir.
Örne¤in bir kitapta “fiüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk
inanc› ve anlay›fl› ile ‹slamiyet aras›nda birçok benzerlik bulunmas›d›r” dendikten sonra, Müslümanl›kla ortak oldu¤u varsay›lan flu iddialar s›ralan›yor: Tek
tanr› inan›fl› (Gök Tanr›), ahret inanc› ve ruhun ölmezli¤i, Gök Tanr›’ya kurban
sunma gelene¤i, gaza ve cihat gelene¤i ile ya¤ma gelene¤i aras›nda kurulan iliflki
ve ahlak kurallar›n›n Türk anlay›fl›na uygun düflmesi (Koluk›sa vd., 2006c: 81).

13- Bu konuya sonuç bölümünde de¤inilecektir.
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Veya “Selçuk ve kendisine ba¤l› olanlar, eski inan›fllar›yla benzerlik gösteren bu
dine s›cak bak›yorlard›.” (Koluk›sa vd., 2006e: 240) ‹kinci aflamada ise
Müslüman oldular, ama benliklerini kaybetmediler söylemi hâkimdir: "K›saca
Müslüman oldular, ancak Türk kültür ve adetlerini sürdürdüler.” (Genç vd.,
2006c: 123)
Müslümanl›¤›n Türklere en uygun din oldu¤u anlat›ld›ktan sonra,
bu dinin en modern bir din oldu¤u fikrinin ifllendi¤i baflka aflamaya geçildi¤i
al›nt›lardan da gözlenebiliyor: “Müslümanlar fethettikleri yerlerin kültürüne
sahip ç›km›fllar, korumufllar ve onu gelifltirmifllerdir. … [F]ethettikleri her
yerde halka çok iyi davranm›fl, sayg› ve hoflgörü göstermifllerdir.” (Polat vd.,
2007a: 126) “Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesiyle Türk kad›n›n›n sahip oldu¤u
haklara yenileri eklenmifltir” (Koluk›sa vd., 2006c: 160) ifadesinde ise bu haklar›n neler oldu¤u belli de¤ildir. Her fley bulan›kt›r, genellefltirilmifltir, somut bir
bilgi yoktur. Ders kitaplar›nda yer alan bu tür görüflleri yazanlar›n iddialar›n›
temellendirme kayg›s› tafl›mad›klar› da söylenebilir. Sonuç olarak ‹slam dini
Türklere en uygun din olmufl oluyor, dolay›s›yla da asimile de olmuyorlar, üstelik kad›nlar da eskisinden daha genifl haklara kavuflmufl oluyor.
Taramac› C. Abi, “Türkiye, Türk-‹slam çerçevesinde gösterilmifl.
Ülkede yaflayan di¤er etnik, dil ve din grubu mensuplar›, bunlar›n ülkeye
katt›klar› göz ard› edilmifl. Varl›klar› kitab›n geneline hiç yans›mam›fl. Türkiye
ve Türkiye’nin flehirleri tan›t›l›rken Türk ve Müslüman olmayan örneklere hiç
yer verilmemifl” demekte ve gene ayn› ba¤lamda “Bir Ülke Bir Bayrak” ünite
bafll›¤›n› elefltirmekte, bunun sloganvari ça¤r›fl›m yaratt›¤›na ve Türkiye’nin
‹slam motifli bayra¤›n›n ve Türk ülkesi olmas›n›n vurguland›¤›na dikkat çekmektedir.14 Söyledi¤i bölümde Türk bayra¤› tan›t›l›yor ve bunun Osmanl›
bayra¤›n›n devam› oldu¤u belirtiliyor, renklerin anlam› söyleniyor, arkas›ndan
M Akif Ersoy’un “Bir hilal u¤runa ya Rab ne günefller bat›yor” dizelerine yer veriliyor. E. Baysal da “Ünitelerdeki konular Türk ‹slam sentezini yüceltir niteliktedir. Özellikle 3. ünitedeki Türk etnik kökenine vurgu ve ‹slam dinine vurgu
aflikard›r” diyor.15

Atatürkçülük Konular›

Atatürkçülük gibi özel bir “ö¤renim” alan› olmas›, sosyal bilgiler derslerine
tart›flmas›z ve arac›s›z bir flekilde ideolojik bir ders niteli¤i kazand›rmaktad›r.
Afla¤›daki tablo sadece 5.s›n›flara aittir ve di¤er konular›n/kazan›mlar›n yan›

14- Bir baflka kitapta farkl› bir anlat›ya rastlanm›flt›r (Polat vd., 2007a: 53). Bu, ders kitaplar›nda bulunan nadir
örneklerden biridir. Burada Marco Polo’dan yap›lan al›nt›da, “Halk›n di¤er kesimleri kentlerde oturan, ticaret ve el
sanatlar›yla u¤raflan Rumlar ve Ermenilerdir” deniliyor.
15- Konuyla ilgili di¤er al›nt›lara, bu yaz› içinde farkl› bafll›klar alt›nda da rastlanacakt›r.
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s›ra bir y›l içinde Atatürkçülükle ilgili olarak ifllenecek konular› göstermektedir.
Bu çizelge, konuyla ilgili hiçbir aç›klaman›n daha çarp›c› olamayaca¤›
düflünülerek buraya al›nm›flt›r.

5. SINIF SOSYAL B‹LG‹LER DERS‹ ATATÜRKÇÜLÜKLE ‹LG‹L‹
16
KONULAR TABLOSU
ATATÜRKÇÜLÜKLE ‹LG‹L‹ KONULAR
1. Türk kad›n›n›n toplumdaki yerini ve Atatürk’ün kad›n haklar›na önem
verdi¤ini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün kad›nlara sa¤lad›¤› sosyal ve siyasal haklar kan›t gösterilerek kad›nlar›n cumhuriyet yönetimi sayesinde elde ettikleri haklar› vurgulanarak Türk kad›n›n günümüz toplumundaki yeri ve önemi aç›klanacakt›r.
2. Atatürk’ün ö¤retmenlere önem verdi¤ini fark edebilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün ö¤retmenlere verdi¤i önemi belirten sözleri ve onun
yeni Türk harflerinin ö¤retilmesinde ö¤retmenlik görevi üstlendi¤i belirtilerek
Atatürk’e e¤itim-ö¤retim alan›ndaki çal›flmalar›ndan dolay› bafl ö¤retmen
unvan› verildi¤i vurgulanacakt›r.
3. Atatürk’ün hayat›yla ilgili olay ve olgular› kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün söyledi¤i özlü sözlerden Atatürk’ün fikir hayat›na
iliflkin ç›kar›mlarda bulunur.
• Atatürk’ün fikir hayat›n› oluflturan temel ilkelerden olan ak›lc›l›k, bilimsellik,
toplumsal dayan›flma, insan sevgisi, bar›flç›l›k ve evrensellik ilkeleri nedenleri
ile iliflkilendirilerek aç›klanacakt›r.
• Atatürk'ün ilk cumhurbaflkan›m›z olarak devleti en iyi flekilde yönetti¤i belirtilerek, eserlerinin neler oldu¤u belirtilerek en büyük eserinin neden Türkiye
Cumhuriyeti oldu¤u aç›klanacakt›r.
4. Atatürk’ün son günleriyle ilgili olaylar ve olgular bilgisi
AÇIKLAMA: Atatürk’ün hastal›¤›na ra¤men son günlerinde ülkenin iç ve d›fl
iflleri ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar 6. kazan›mdan sonra vurgulanacakt›r (kat›ld›¤›
yurt içi gezileri, Hatay’›n Türkiye’ye kat›lmas› için gösterdi¤i çaba ve vasiyeti ile
servetinin büyük k›sm›n› Türk milletine b›rakmas›).
5. Atatürk’le ilgili an›lardan zevk al›fl
AÇIKLAMA: Atatürk’ün siyasî hayat›yla ve son günleriyle ilgili an›lar› ve bu
an›larda geçen olaylar›n günümüz için önemi 6. kazan›mdan sonra vurgulanacakt›r.

16- http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=74&min=20&
orderby=titleA&show=10.
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6. Atatürk’ün düflünce sistemini olufltururken dünyadaki ve ülkedeki olaylardan
etkilendi¤ini aç›klayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün, dünyadaki siyasî, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel ve
bilimsel geliflmeleri izleyip bu geliflmelerin ›fl›¤›nda devletin ve ülkenin içinde
bulundu¤u olumsuz durumdan kurtar›lmas› için çözüm yollar› arad›¤› ve bu
koflullar›n Atatürkçü düflünce sisteminin oluflmas›nda da etkisi oldu¤u 5.
kazan›mdan önce aç›klanacakt›r.
• Atatürk’ün tarih boyunca ba¤›ms›z yaflamay› ilke edinmifl olan Türk milletinden ald›¤› güçle, fiîlen y›k›lm›fl olan Osmanl› Devleti’nin yerine millî egemenli¤i esas alan özgür ve ba¤›ms›z yeni bir devlet kurman›n gerekli oldu¤una
inand›¤› ve buna önem verdi¤i 5. kazan›mdan önce aç›klanacakt›r.
7. Atatürkçülü¤ü tan›mlayabilme ve önemini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürkçülü¤ün; Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam ba¤›ms›z
olmas›n›, Türk Milleti’nin huzur ve refah içinde yaflamas›n› amaçlad›¤› 5.
kazan›mdan önce vurgulanacakt›r.
• Atatürkçülü¤ün; devlet yönetiminde millet egemenli¤ini esas ald›¤›, akl›n ve bilimin rehberli¤inde Türk kültürünü ça¤dafl uygarl›k düzeyinin üstüne ç›karmay›
amaçlad›¤› ve Türk milletinin ça¤dafllaflmas›n› hedefledi¤i; Atatürkçülü¤ün
gerçekçi fikirlere dayanarak esaslar›n›n Atatürk taraf›ndan ortaya konuldu¤u, ilke
ve esaslar›yla olan bütünlü¤ü 6. kazan›mdan sonra vurgulanacakt›r.
8. Atatürkçülü¤ün bir bütün oldu¤unu fark edebilme
AÇIKLAMA: Atatürkçülü¤ün Türk milletinin ihtiyaçlar›ndan ve gerçeklerinden
ortaya ç›kan bir düflünce sistemi oldu¤u 5.kazan›mdan önce; Atatürkçülü¤ü
oluflturan ilke ve esaslar›n birbirini tamamlad›¤› ve bir bütün oluflturdu¤u ise 6.
kazan›mdan sonra ifllenecektir.
9. Di¤er dinlere hoflgörülü olman›n gere¤i ve vicdan hürriyetinin önemini
kavrayabilme
AÇIKLAMA: Di¤er dinî inançlara hoflgörü göstermenin gere¤i, din ve vicdan
hürriyetinin önemi Atatürk’ün uygulama ve sözlerinden örnekler verilerek vurgulanacakt›r.
10. Atatürk’ün bar›flç› bir devlet adam› oldu¤unu kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk'ün yurtta ve dünyada bar›fla önem verdi¤i vurgulanarak,
Atatürk'ün bar›flç› bir devlet adam› oldu¤u belirtilecektir.
11. Atatürk’ün ça¤dafllaflma anlay›fl›nda taklitçilikten kaç›nman›n önemini
kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk'ün ça¤dafllaflma anlay›fl› üzerinde durularak bu anlay›flta
taklitçili¤e yer olmad›¤› belirtilecektir.
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12. Atatürk’ün millî e¤itim konusundaki düflüncelerini/uygulamalar›n› fark edebilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî e¤itim konusundaki düflünceleri ve
uygulamalar›ndan yola ç›k›larak millî e¤itim politikas›n› oluflturan temel
düflünceleri belirtilecektir.
• Atatürk’ün Türk e¤itiminin neden millî, ça¤dafl ve laik olmas›na önem verdi¤i
aç›klanacakt›r.
• Atatürk’ün ö¤retim birli¤ine ve karma e¤itime neden önem verdi¤i aç›klanarak, onun e¤itimin ve millî kültürün yayg›nlaflt›r›lmas›na önem verdi¤i vurgulanacakt›r.
13. Atatürk’ün Türk Diline önem verdi¤ini fark edebilme
AÇIKLAMA: Atatürk'ün Türk Dili ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar aç›klanarak dille
ilgili özlü sözlerine yer verilecektir.
14. Millî kültürün korunmas›nda dilin önemini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Millî kültürün korunup gelifltirilmesinde Türk dilinin önemi aç›klanarak Atatürk’ün millî kültür ve dil aras›ndaki iliflkiyi belirten sözleri ile
iliflkilendirilecektir.
15. Millî kültürün korunmas›nda dilin önemini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Atatürk’ün dile verdi¤i önem ile ba¤›ms›zl›k aras›ndaki iliflki
de¤erlendirilecektir.
16. Atatürk’ün millî tarihimize önem verdi¤ini fark edebilme
AÇIKLAMA: Türk Milletinin dünya medeniyeti ve tüm insanl›k üzerindeki etkileri vurgulanacakt›r.
• Kan›tlara dayanarak Atatürk’ün millî tarihimize verdi¤i önem Atatürk’ün sözleri
ve Türk Tarih Kurumu’nun aç›l›fl› ile iliflkilendirilerek Türk Tarih Kurumu’nun
millî tarihimizle ilgili bilimsel araflt›rmalar yapt›¤›na yer verilecektir.
17. Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n dayand›¤› esaslar› kavrayabilme
AÇIKLAMA: Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, ba¤›ms›zl›k ve
özgürlük, egemenli¤in millete ait olmas›, millî kültürün gelifltirilmesi, Türk milletini ça¤dafl uygarl›k düzeyinin üstüne ç›karma gibi daha önce ele al›nm›fl olan
Atatürkçülü¤ün temel esaslar› hat›rlat›larak Atatürk ilkeleri ile iliflkilendirilecektir.
• Millî birlik ve beraberlik ile ülke bütünlü¤ünün Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n
dayand›¤› temel unsurlardan oldu¤u aç›klanacakt›r.
18. Cumhuriyetçilik ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Bu ilke çerçevesinde; Bir kiflinin veya bir zümrenin egemenli¤ine
dayanan yönetimlerle cumhuriyet yönetimi Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri de belirtilerek karfl›laflt›r›lacak ve demokrasinin esas al›nd›¤› cumhuriyet
yönetimi, Türk milleti için en uygun yönetim flekli oldu¤u için cumhuriyetin
kabul edildi¤i aç›klanacakt›r.
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• Cumhuriyetin bir devlet ve yönetim flekli olarak anayasam›zda yer ald›¤› ve
anayasadaki bu maddenin de¤ifltirilemeyece¤i aç›klanarak, anayasam›zda
Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oldu¤u
hükmünün yer ald›¤› vurgulanacakt›r.
• Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi’nde Türk gençli¤inden beklentileri analiz edilerek Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençli¤ine emanet etti¤i ve Atatürk'ün Türkiye
Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaflat›lmas›n› istedi¤i aç›klanacakt›r.
• Cumhuriyetçilik ilkesini benimsemenin cumhuriyet yönetimine ba¤l›l›¤›
sa¤lad›¤›, cumhuriyet yönetimini korumay› ve yüceltmeyi amaçlad›¤› vurgulanarak, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sa¤lad›¤› faydalar demokrasi,
kat›l›m, hak ve hürriyet kavramlar› çerçevesinde de¤erlendirilecektir.
19. Milliyetçilik ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Bu ilke çerçevesinde; Atatürk milliyetçili¤inin dayand›¤› esaslar›
(inand›¤› ve güvendi¤i Türk milletini sevmeye ve yüceltmeye dayand›¤›, "Ben
Türküm" diyen herkesin Türk oldu¤u, millî birlik ve beraberli¤imizin temel tafl›
oldu¤u, milletin ba¤›ms›zl›¤›n› amaçlad›¤›, insanlara ve insanl›¤a de¤er verildi¤i, Türk vatandafllar› aras›nda hiçbir ayr›m yap›lamayaca¤›, yurtta ve dünyada bar›fla önem verdi¤i) Atatürk’ün milliyetçilik konusu ile ilgili sözleri ile
iliflkilendirilerek, Atatürk milliyetçili¤inin Türk toplumuna sa¤lad›¤› yararlar
örneklerle aç›klanacakt›r.
• Atatürk milliyetçili¤i aç›klan›rken milliyetçilik duygusunun Kurtulufl
Savafl›'n›n kazan›lmas›nda önemli bir rol oynad›¤› vurgulanacakt›r.
20. Halkç›l›k ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Bu ilke çerçevesinde; halk kelimesinin bir ülkede oturan ve o
ülkeyi vatan bilen insanlar için kullan›ld›¤› belirtilerek, herkesin devlet hizmetlerinden yararlanma hakk›na sahip oldu¤u, devlet ile vatandafl aras›ndaki
iliflkilerin ça¤dafl bir anlay›flla düzenlendi¤i, halk›n refah ve mutlulu¤unu
sa¤lamay› amaçlad›¤› aç›klanacakt›r.
• Halkç›l›k ilkesinin millî egemenli¤in dayana¤› oldu¤u vurgulanarak Türk
toplumuna sa¤lad›¤› yararlar ve Atatürk'ün halkç›l›k konusuyla ilgili sözleri
örneklerle aç›klanacak, kanun önünde eflitlik, adalet, demokratik hak kavramlar› halkç›l›k ilkesi ile iliflkilendirilecektir.
21. Devletçilik ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Bu ilke çerçevesinde; Atatürk’ün ekonomi alan›ndaki görüflleri
do¤rultusunda devletçilik ilkesinin devlete ekonomik, sosyal ve kültürel alanda
yükledi¤i görevler aç›klanacakt›r.
• Devletin ç›kard›¤› kanunlarla özel teflebbüsü korudu¤u vurgulanarak
devletçilik ilkesiyle ekonomide özel teflebbüs ile kamu iktisadî teflekküllerinin
birlikteli¤i vurgulanarak devletçilik ilkesinde devletin kiflileri üretim ve ticaret
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gibi ifllere özendirdi¤i aç›klanacakt›r.
• Devletçilik ilkesinin Türk ekonomisini gelifltirmek amac›yla ortaya at›ld›¤›, ekonominin her alan›ndaki faaliyetleri bafllatt›¤›, Türk toplumuna sa¤lad›¤› yararlar› örneklerle aç›klanarak, devletçilik ilkesinin niteli¤i Atatürk’ün sözleri ile aç›klanacakt›r.
22. Laiklik ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: Bu ilke çerçevesinde; laikli¤in, dinin devlet düzeni, e¤itim ve
hukuk sistemleri ile toplumsal yaflay›fl üzerindeki etki, bask› ve denetiminin
kald›r›lmas› fleklinde tan›mlanabilece¤i belirtilerek, Cumhuriyetten önceki
dönemde padiflahlar›n din ve devlet ifllerini birlikte yürüttü¤ü belirtilecektir.
• Ülkemizde laikli¤in yerleflmesi amac›yla yap›lan de¤iflikliklerden yola
ç›k›larak laiklik ilkesinin temel esaslar› (devlet yönetiminde din kurallar› yerine
millet egemenli¤inin esas al›nd›¤›, akla ve bilime önem verildi¤i, Türkiye
Cumhuriyeti vatandafllar›n›n din ve vicdan hürriyetinin anayasa ile güvenceye
al›nd›¤›, dinî inanç ve duygular›n istismar edilmesine izin verilmedi¤i,
demokrasinin gere¤i oldu¤u) aç›klanacakt›r.
• Laiklik ilkesinin millî birlik ve beraberli¤imizin sa¤lanmas›nda çok önemli bir
rol oynad›¤› aç›klanarak, Türk milletine ça¤dafllaflma yolunun aç›ld›¤› örneklerle vurgulanacakt›r.
• Laiklik ilkesinin cumhuriyet yönetiminin güçlenmesi için gerekli oldu¤u ve
ülkemizde demokrasinin yerleflmesine yard›mc› oldu¤u belirtilecektir.
• Atatürk'ün ‹slâm dini, din ve vicdan hürriyeti ile dini istismar ve taassup konular›ndaki sözlerinden örnekler verilerek laiklik ilkesinin Türk toplumuna
sa¤lad›¤› yararlar örneklerle aç›klanacakt›r.
23. ‹nk›lâpç›l›k ilkesini kavrayabilme
AÇIKLAMA: ‹nk›lâpç›l›k ilkesi ile sürekli ça¤dafllaflma kavram› iliflkilendirilerek; ‹nk›lâpç›l›k ilkesinin yeniyi, iyiyi ve güzeli esas ald›¤› vurgulanarak
ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflman›n yeniliklere aç›k olmakla sa¤lanabilece¤i
belirtilecektir.
• Atatürk'ün ink›lâpç›l›k konusu ile ilgili görüflleri örneklerle aç›klanarak
ink›lâpç›l›k ilkesinin Türk toplumuna sa¤lad›¤› faydalar vurgulanacakt›r.
24. Atatürk ilkelerine sahip ç›kman›n ve devaml›l›¤›n› sa¤laman›n önemini
kavrayabilme
AÇIKLAMA: Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin Atatürk ilkelerine dayand›¤›,
anayasada belirtilen devletin tan›m› ile iliflkilendirilerek aç›klanacak, Atatürk
ilkelerine sahip ç›kman›n Türkiye Cumhuriyeti’nin devaml›l›¤› üzerindeki etkisi
vurgulanacakt›r.
• Atatürk ilkelerinin devaml›l›¤›n› sa¤lama konusunda kiflisel sorumluluk
al›nmas› gerekti¤i vurgulanarak bu ilkelere niçin sahip ç›k›lmas› gerekti¤i ve
ilkelerin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için neler yap›lmas› gerekti¤i aç›klanacakt›r.
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• Türkiye'de demokratik yönetimin Atatürk ilkelerinin uygulanmas›yla
sürdürülece¤i belirtilecektir.
25. Türkiye Cumhuriyeti anayasalar› ile ilgili olaylar ve olgular bilgisi
AÇIKLAMA: Yeni Türk Devleti'nin 1921 y›l›nda haz›rlanan ilk anayasas›n›n
esaslar›n›n Kurtulufl Savafl›'n›n devam etti¤i s›rada Atatürk taraf›ndan belirlendi¤i, TBMM de kabul edilen bu anayasaya göre yasama, yürütme ve yarg› yetkilerinin TBMM’de topland›¤›, bu anayasa ile ilk defa egemenli¤in kay›ts›z
flarts›z Türk milletine verildi¤i ve bu durumun daha sonraki anayasalarda da
bulundu¤u belirtilecektir.
• 1923 y›l›nda, 1921 Anayasas›’na Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet oldu¤u
hükmünün konuldu¤u, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyaçlar›na uygun
olarak zaman içerisinde yeni anayasalar haz›rland›¤› vurgulanarak yürürlükte
olan anayasam›z›n de¤ifltirilemez maddeleri gerekçeleri ile ifllenecektir.
Sonuç olarak, 12 Eylül’ün Atatürkçülük konseptinin devam etti¤ini
söyleyebiliriz. Bu liste 12 Eylül sonras›nda ortaya konulan listedir. Bu süreçte
“Atatürkçülük” yeniden tan›mlanm›fl, uzun listeler yay›mlanm›fl, ama bu durumun kitaplara yans›mas› hem uzun sürmüfl hem de görece daha az üzerinde
durulmufltu. Yeni haz›rlanan ders kitaplar› incelendi¤inde bütün bu konular›n
kitaplara ayr›nt›l› olarak yans›t›ld›¤› görülmektedir. Belli ki Atatürkçülük konular› art›k yerleflik bir statü kazanm›flt›r. Bu eklentiler, sosyal bilgiler alan›ndaki
di¤er hedeflerle yani beceriler, kavramlar ve olgularla birleflti¤inde; durumu
daha da içinden ç›k›lamaz bir hale getirmektedir. Taramac› E. Erdal,
Atatürkçülükle zorlama bir iliflkilendirme çabas› oldu¤undan söz etmifltir.
Örne¤in “Kültürler Aras› Köprü” konusunda bir kazan›m ve üç tane
Atatürkçülük konusu vard›r. Program kendi seyrinde giderken birden bire araya
bir “parça” giriyor ve iflin seyri birden de¤ifliyor. ‹lgili ilgisiz birçok al›nt›ya yer
veriliyor ve bu al›nt›lar ile konular› birbirine ba¤lama çabas› bafll›yor. Bu sorun
program›n kendisinden kaynaklanmaktad›r. Bu konular bir devlet politikas›
olarak görüldü¤ü sürece de böyle devam edece¤i aç›kt›r. E. Baysal, “bilimden
daha çok devlet ideolojisini yaymaya odakl› bir ders haline getirmek bu dersin
amac› gibi görülmektedir” derken elbette hakl›d›r.
Örne¤in, kaynaklardan birinde flöyle deniyor: "Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›n› Atatürk’ün görüflleriyle iliflkilendiriniz. Atatürk’ün ileriyi gören bir
devlet adam› oldu¤una örnek veriniz." Kan›t olarak kullan›lan Atatürk’ün
görüflleri ise flunlard›r: "Bugün Sovyetler Birli¤i, dostumuzdur, komflumuzdur,
müttefikimizdir. Bu dostlu¤a ihtiyac›m›z vard›r. Fakat yar›n ne olaca¤›n› kimse
bugünden kestiremez. Dünya yeni bir dengeye ulaflabilir. ‹ste o zaman Türkiye
ne yapaca¤›n› bilmelidir ...” (Genç vd., 2006c: 174) Sorunun zorlama bir ben-
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zerlik kurma çabas›ndan kaynakland›¤› söylenebilir. Ba¤lama dikkat edilmeden
yap›lan yorumlard›r bunlar. Müttefiklerimiz de¤iflebilir, diyor Mustafa Kemal
ve Türk dünyas›yla iliflkilere de dikkat çekiyor. Ama kitaptaki vurgu ‘Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›laca¤›n› Mustafa Kemal önceden bildi, dolay›s›yla ileri
görüfllüydü’ zorlama yorumuna dayanmaktad›r. Çünkü “Atatürkçülük” listesinde Mustafa Kemal’in “ileri görüfllü” oldu¤u vard›r ve kitap yazarlar› da tarihi didikleyerek bu konuda kan›t bulma çabas›na girmifltir adeta.
Ö¤retmen k›lavuz kitaplar› Atatürkçülük konular›yla ilgili yönergelerle doludur: “Türk kad›nlar›n›n Atatürk’ün sayesinde birçok Avrupa ülkesindeki kad›nlardan daha önce siyasal haklara kavufltu¤u, Atatürk’ün kad›n haklar›
konusundaki görüfllerinden örnekler verilerek vurgulanacakt›r.” (agy, s. 203)
Gene Atatürkçülükle ilgili konular bafll›¤› alt›nda, “Türk Silahl› Kuvvetlerinin
önemini ve görevlerini kavrayabilme. AÇIKLAMA: Türk Silahl› Kuvvetlerinin
Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›¤›n›n ve gelece¤inin teminat› oldu¤u, Türk milletinin içinden ç›kt›¤› ‘ordu-millet’ bütünlü¤ünün en güzel örne¤i oldu¤u,
devleti iç ve d›fl tehditlere karfl› koruma görevi oldu¤u vurgulanacakt›r”
(Koluk›sa vd., 2006e: 191) deniliyor. Atatürkçülük konular› sorular›n içeri¤ini
de belirlemifltir: “Milli Mücadele’yi baflar›yla neticelendiren ve yeni kurulan
devleti ça¤dafllaflma yolunda yeniden yap›land›ran Atatürk’ün bu
baflar›lar›ndaki en önemli rehberi nedir?” sorusunun yan›tlar› aras›nda flunlar
vard›r: ‹leri görüfllülük, cesaret, ak›lc›l›k ve bilim, çal›flkanl›k… (Genç vd., 2006a:
183) Do¤ru cevap, “ak›lc›l›k ve bilim” olacak. Bu durumda neden di¤erleri de¤il
veya hepsi birden de¤il sorusu akla gelebilir. Ama bu tip sorularda ö¤renciler
pek zorlanm›yor, çünkü ders kitaplar›ndan bu soruya nas›l cevap vereceklerini
ö¤renip, ezberliyorlar.
Taramac› C. Abi’ye göre, “Türkiye’yi tan›tmaya ayr›lm›fl bir ünitede
kültürel zenginliklerimizden bir anda Atatürkçü Düflünce Sistemi’nin
tan›t›lmas›na geçilmifltir. Ö¤renci sorgulamadan kabule zorlanmaktad›r.
Atatürk e¤itime ve bilime önem verdi¤i için e¤itime; ça¤dafllaflmaya, kad›n haklar›na önem verdi¤i için ça¤dafllaflmaya ve kad›n haklar›na önem verilmesi
gerekti¤i sonucu ç›kmaktad›r.” Sözü edilen ‘Atatürkçü Düflünce Sistemi’, “Ad›m
Ad›m Türkiye” ünitesi içine yerlefltirilmifl. Hayli genifl bir yer kaplayan bu
bölümde “Atatürk ve e¤itim”, “toplumsal yaflam de¤ifliyor”, “Atatürk ve kad›n
haklar›” bafll›klar› dikkat çekiyor. Do¤ru oldu¤u düflünülen birçok konu bir
otoriteye gönderme yap›larak savunulmufl. “Atatürk, dayan›flmaya ve insan
sevgisine büyük önem vermifltir. Yapaca¤› ink›lâplarda ça¤dafllaflmay› ilke edinmifl, taklitçilikten her zaman kaç›nm›flt›r. Atatürk, ak›lc›l›¤a ve bilimselli¤e
önem verirdi. Atatürk kad›n erkek eflitli¤ine büyük önem veriyordu,” (Karagöz
vd., 2007a: 52-67) gibi…
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“Neden Atatürkçülük” sorusunun cevab› gene kitaplardan birinde
var: “Atatürkçülük, devletimizin temellerini oluflturur. Atatürkçülük herkes
taraf›ndan bilinmeli ve ö¤renilmelidir. Çünkü Türk devletinin geliflip güçlenmesi her türlü tehlikeye karfl› koyabilmesi ve ba¤›ms›z yaflabilmesi buna
ba¤l›d›r.” (Öztürk vd., 2007a: 44)
Bu dersin ideolojilerden uzak tutulmas›nda sonsuz yarar vard›r;
e¤er ordu-milletin bir bireyi de¤il de; elefltirel düflünme becerisine sahip,
demokrat ve kat›l›mc› olan yurttafllardan oluflan farkl› bir Türkiye yürekten
isteniyorsa…

Sosyal Bilimlere Yaklafl›mda Paradigmatik Sorunlar

Sorunlardan birinin sosyal bilimlere, özel olarak da tarihçili¤e yaklafl›mdaki
paradigmatik sorun oldu¤u söylenebilir. Bu durumu art›k programdan ay›rmak
gerekir. Çünkü böyle bir programla bile çok daha iyi fleyler yap›labilir, bu kadar
büyük hatalara düflülmeyebilirdi. Bizde “sosyal bilgiler” ad›na lay›k, bütünleflik
bir program hiçbir zaman olmad›. Ad› Sosyal Bilgiler dersi olsa bile konular› birbirinden net olarak; tarih konular›, vatandafll›k konular› ve co¤rafya konular›
fleklinde ay›rmak mümkündü. Aksi ne kadar iddia edilirse edilsin, flimdi de farkl›
bir durum yoktur. Tarama raporlar›n›n sonuçlar›na bakarsak esas sorunlar daha
çok tarih konular›nda ve hukukla iliflkili konularda ortaya ç›k›yor. Co¤rafya,
ekonomi vb. konular› aç›s›ndan da sorunlar var, ama görece çok daha az.
Kitaplarda, ö¤rencilere “ö¤retilmeye çal›fl›lan” hiçbir kurala uyulmam›flt›r. Sorun tam da budur. Örne¤in olgu-görüfl çal›flmas› yap›l›yor ve
ö¤rencilerden olgular›n-görüfllerin fark›nda olmalar› isteniyor. Bu çal›flma
sadece bir iki sayfayla s›n›rl› ve olgu-görüfl çal›flmas› orada bitiyor, bir daha da
adeta tüm kitap boyunca hiç akla gelmiyor. Ders kitaplar›n›n tamam›nda, paragraflar olgu gibi gösterilen yorum cümleleriyle dolu. Normatif bilgiler pozitif
bir bilgi, bir gerçek olarak sunuluyor. Bir yarg› cümlesini oluflturmak için tek bir
neden göstermek yeterli görülüyor veya bir yarg› cümlesini destekleyen argümanlar›n hepsi tart›flmal› olabiliyor.
Örne¤in, “Ek bilgi notlar›n› okuyabilirsiniz,” uyar›s›yla iletilen bilgi
fludur: "(Hendek Savafl›)… Plan›n Selman-i Farisi'den gelmesi ‹ranl›lar›n savafl
tekniklerinin ve bilgilerinin daha üstün oldu¤unu göstermektedir.” (Genç vd.,
2006c: 119) Buna göre, ‹ranl›lar› savafl teknikleri aç›s›ndan üstün saymak için
tek bir neden yeterlidir. Baflka bir örnekte, ‹stemi Yabgu, Sasani imparatoruna
anlaflmak için elçi gönderir. ‹mparator anlaflmay› kabul etmez ve Yabgu’nun
gönderdi¤i hediye ipekleri yakar. Elçiler bu “üzücü olay›” Yabgu’ya anlat›r.
Bizans imparatorunun da kabul etmesiyle Köktürkler ve Bizans aras›nda siyasi
ve ticari antlaflma sa¤lan›r (Genç vd., 2006a: 118). Ö¤rencinin ç›kar›m›, ipekler
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yak›ld›, hakan hakarete u¤rad›, bu yüzden Bizansl›larla anlaflt› olacakt›r. Bu
kadar basit bir neden-sonuç iliflkisi tarihçilik aç›s›ndan sorunlu bir yaklafl›m›n
iflaretidir. Benzer biçimde, “Sümerlilerden ö¤rendikleri çivi yaz›s›n› Anadolu’ya
ö¤reterek, Anadolu’da tarih devirlerini bafllatm›fllard›r” (Koluk›sa vd., 2006c:
54) cümlesindeki, “Anadolu’ya ö¤reterek” ifadesi hayli tart›flmal›d›r. Veya bir
hakan›n ihtiras›, parçalanman›n tek nedeni olarak sunulabilmektedir:
“…Tardu’nun, ihtiras› yüzünden do¤unun üstünlü¤ünü tan›mamas› üzerine
devlet 582 y›l›nda do¤u ve bat› olmak üzere resmen ikiye ayr›lm›fl oldu.” (agy,
s. 67) Bazen de argümanlar yarg› cümlesini desteklemiyor. Bir örnekte
Türkiye’nin co¤rafi konumu itibariyle ortaya ç›kan sonuçlar s›ralanm›fl: “Asya’y›
Avrupa’ya ba¤layan köprü konumunda olmas›, ticaret yollar›, bo¤azlar›n
varl›¤›, denizlerle çevrili olmas› ve buralardan okyanuslara aç›labilme…”
Var›lan yarg› fludur: “Tüm bunlardan dolay› Türkiye siyasi, askeri ve ekonomik
yönden Dünya’da etkili bir ülkedir.” (Genç vd., 2006c: 75)
“Bu arada, Avrupa’da barutun ö¤renilmesi ve topta kullan›lmas› ile
derebeylerinin flatolar› y›k›ld›. Derebeylik rejimi tarihe kar›flt›” (Koluk›sa vd.,
2006c: 147) ifadesinde ise, derebeylik rejiminin tarihe kar›flmas›n› aç›klamak
için baflvurulan tek bir neden var: Barut… Koskoca bir sistem çöküyor ve tek
nedeni barutun kullan›lmas›! Bu da baflka bir örnek: “Co¤rafi kefliflerden sonra
zenginleflen burjuva s›n›f›, bilim ve sanat hareketlerinde öncü oldu. Rönesans
ve Reform hareketleri, Avrupa’n›n de¤er yarg›lar›n› de¤ifltirdi.” (agy, s. 147)
Burada Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya ç›k›fl› do¤rudan Co¤rafi
Keflifler’e ba¤lanm›flt›r. “Osmanl› Devleti’nin gerilemesi d›fl etkilerin daha
yo¤un biçimde hissedilmesine yol açm›fl ve ileriki y›llarda eski Türk gelenekleri
giderek zay›flam›flt›r. Bu durum Türk kad›n›n›n toplumsal hak ve özgürlüklerinin k›s›tlanmas›na sebep olmufltur. Buna ra¤men Anadolu’nun k›rsal kesiminde Türk kültürüne uygun yaflam biçimi devam etmifltir” (agy, s. 160)
ifadesinde de d›fl etkiler sonucu Türk gelenekleri zay›fl›yor, bu nedenle de
kad›nlar›n hak ve özgürlükleri k›s›tlan›yor, ama oraya kadar ulaflamad›¤› için
olacak, Anadolu kad›n› bu durumdan kurtuluyor. Benzer bir örnek de flu:
“Osmanl› Devleti’nin bünyesinde, bu hizmetleri hakk›yla yapm›fl, sanat ve
ticaret hayat›n› Osmanl›n›n maddi ve manevi yap›s›na göre düzenlemifl olan
Ahilik Teflkilat›, di¤er k›ymetli müesseseler gibi, bilhassa ‹ngilizlerin destekledi¤i Mustafa Reflit Paflan›n haz›rlad›¤› Tanzimat Ferman›’ndan sonra, büyük bir
sars›nt› geçirmifl ve eski ifllevini kaybetmifltir. (Derleyen ve düzenleyen Ali
Akbafl)” (Koluk›sa vd., 2006e: 56) Ahilik teflkilat›n›n yok olmas› Tanzimat
Ferman›’na ba¤lanm›fl, ama bunu destekleyen bir argüman sunulmam›flt›r. Bu
da bir baflka örnek: “19. yüzy›lda Osmanl› Devleti’nde toprak kay›plar›n›n
nedeni, al›fl›lagelmifl savafllardan farkl› olarak iç isyanlard›. Bu isyanlar›n ço¤u
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‹ngiltere, Fransa, Rusya gibi devletlerin k›flk›rtmas›yla ç›k›yordu” (Polat vd.,
2007a: 161) denilerek, milliyetçilik ak›m›n›n etkisi ve Osmanl›’n›n kendine
özgü durumlar› dahil birçok etken yok say›lm›flt›r.
Anlat›lar ayn› zamanda çeliflkilerle doludur. Savaflç› özelliklerini
kaybettikleri için yerilen Uygurlar, hemen alttaki bir bilgi notunda flöyle
övülmüfltür: “Özellikle yerleflik hayata geçen Uygurlar tar›mda ilerlemifller,
sulama kanallar› yaparak verimi artt›rm›fllar… [E]vler yapt›lar, flehirler kurdular.” (Koluk›sa vd., 2006c: 68)
“Seçme yafl›n›n 18’e indirilmeden önceki uygulamada hangi
s›k›nt›lar›n ortaya ç›kt›¤›n› ve s›k›nt›lar›n demokrasinin hangi temel ilkeleriyle
ters düfltü¤ünü ö¤rencilere sorarak görüfllerini alabilirsiniz?” A kayna¤›nda bir
miting görüntüsü var, B kayna¤›nda seçim kanunlar›ndan baz› maddeler, C
kayna¤›nda ise seçme yafl›n›n 18’e indirilmesiyle ilgili bir haber yaz›s› var.
Sorulardan biri flöyle: “A ve B kaynaklar›ndan yararlanarak seçme yafl›n›n 18’e
indirilmesine neden ihtiyaç duyulmufl olabilece¤ini belirtiniz. Tart›fl›n›z.” (Genç
vd., 2006c: 191) Bu verilerle ö¤rencilerin bu soruyu yan›tlamalar› mümkün
de¤ildir. Ayr›ca seçme yafl›n›n 18’e indirilmesini; dönemin tart›flmalar›n›,
siyasal tercihlerini vb. d›fllayarak tart›flmak mümkün görünmemektedir.
"... ‹nalc›k, tarihi belgelere dayal›, tarafs›z ve do¤ru çal›flmalar›yla
tüm dünyada tan›nm›flt›r” (Genç vd., 2006a: 20) ifadesindeki “do¤ru” ve
“tarafs›z” kavramlar› göreceli oldu¤u için, burada tam olarak ne kastedildi¤i
anlafl›lamamaktad›r. Kral Midas mitine iliflkin bir anlat›da ise, "Kral, müzikten
anlamad›¤› için, haks›z yere birini birinci seçer...” (Genç vd., 2006a: 52)
denilmektedir. Bu öyküde hiçbir tanr›n›n ismi geçmemektedir. Mit de¤ifltirilmifl, ba¤lam›ndan kopar›lm›fl, s›radanlaflt›r›larak herhangi bir masal haline
getirilmifltir. Bunun de¤ifltirilerek al›nt›land›¤›ndan da söz edilmemifltir. Ö¤rencilerin orijinal metni bilmeye hakk› vard›r. De¤ifltirilmiflse bunu da bilmeye haklar› vard›r. Bunun neden böyle yap›ld›¤› da anlafl›lamam›flt›r.
“Uygarl›¤a Ad›n› Verenler” bafll›¤› alt›nda Uygurlar da incelenmektedir. “B Kayna¤›” olarak sunulan küçük, çerçeve yaz›n›n alt›nda “Karabalgasun
Yaz›t›” ibaresi vard›r. Oysa çerçevelenmifl metin, yaz›ttan do¤rudan yap›lm›fl bir
al›nt› de¤ildir. Bu metinde flöyle deniliyor: “… Uygurlar aras›nda yay›lan bu
dine göre hayvansal g›dalar›n yenmesi ve a¤›r içeceklerin içilmesi yasakt›.”
(Genç vd., 2006a: 120) Burada altyaz› sorunludur. Metnin kayna¤›n›n ne
oldu¤u konusunda do¤ru bilgi verilmemifltir.
Gene benzer bir al›nt›da, “Babillere ait asma bahçeler dünyan›n yedi
harikas›ndan birisi say›l›r. Bir ziggurat oldu¤u san›lan Babil Kulesi ise devrinin
en güzel mimari eserlerinden biridir” (Koluk›sa vd., 2006c: 54) denilmektedir.
Bugün ortada olmayan “asma bahçeleri” dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak
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niteleyenin kim veya kimler oldu¤u, bugün ortada olmayan Babil Kulesi’ni de
kim veya kimlerin en güzel mimari eser olarak tan›tt›¤› yaz›lmal›, bütün bunlar›n antik ça¤a ait bir kabul oldu¤u belirtilmeliydi. Bu haliyle “say›l›r”, “biridir”
ifadeleri günümüze de gönderme yaparak, al›nt›lanan ifadeye genel geçer bir
bilgi niteli¤i kazand›rmaktad›r. Ayr›ca, taranan kitaplarda “Babil’in Asma
Bahçeleri” veya “Babil Kulesi” altyaz›s› ile yer alan foto¤raflar, tablolar, çeflitli
sanatç›lar›n eserleridir. Bu resimlerin altyaz›s›nda ressamlar›n isimleri yer
almal›, e¤er canland›rma ise bu da belirtilmeliydi. Bu haliyle “Asma Bahçeler”
ve “Babil Kulesi” görüntüleri gerçekmifl izlenimi yaratmaktad›r. Zaten esas
sorun da budur. Ayr›ca “Babil’in Asma Bahçeleri” bafll›¤› ile birlikte, “Yukar›da
Babil Döneminden günümüze kalan baz› tarihi eserler görmektesiniz” (Koluk›sa
vd., 2006d: 43) aç›klamas›yla verilen eser yanl›flt›r. Resim, Babil’in ‹fltar
Kap›s›’n›n rekonstrüksiyonudur.
“Hz Muhammed döneminde ‹slam dininin h›zla yay›lmas› üzerine
Mekkeli müflrikler ile Müslümanlar aras›nda …” (Koluk›sa vd., 2006c: 79)
ifadesi de sorunludur. Sosyal Bilgiler dersinde “müflrikler” gibi tarafl› bir
ifadenin yer almas› uygun de¤ildir.
Bütün bunlardan sonra, “Ö¤rencilerinizin erken yafllardan itibaren
bireysel ya da grup olarak birincil ve ikincil kaynaklar üzerinde çal›flarak kendi
anlay›fllar›n› sosyal ve kültürel ba¤lam içinde oluflturmalar›na yard›mc› olmal›s›n›z”
(Karagöz vd., 2007b: 9) denilirse, bu sözler ister istemez, ikna edici olmamaktad›r.

2. Hâkim Söylemin Oluflturulma Yöntemleri
Bir Otoriteye Göndermede Bulunmak

‹ncelenen kitaplarda bir otoriteye göndermelerin büyük yo¤unlu¤u dikkati çekmektedir. DK‹H projesi de¤erlendirme ölçütlerinde belirtildi¤i gibi, yap›lan tam
olarak fludur: “Yaz›lanlar› do¤rulamak için, bilimsel ak›l yürütme ve kan›tlama
yöntemlerine baflvurmak yerine, herhangi bir Otorite’nin sorgulanamaz yetkesine gönderme yap›lmas›” (m. 27). Böylelikle sunulan bilgi, yorum ve yarg›
mutlaklaflt›r›lmakta, bunun d›fl›nda hiçbir bilgi, yorum ve yarg›n›n olamayaca¤›
aç›k ve seçik bir flekilde gerek ö¤rencinin gerek bu ifli yapan ö¤retmenin önüne
getirilmektedir.
Örne¤in “okumufl” kifliler otoritedir, di¤erleri ise absürd derecede
komik ve cahildir: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Etkin ve Sosyal Vatandafl›y›m” üst
bafll›¤› ve “Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Ö¤reniyorsunuz” alt bafll›¤› ile iki tam
sayfa olarak verilen anlat›n›n özeti flöyledir:
(Bu anlat›, öyküdeki ö¤rencileri temsil eden çocuklar›n foto¤raflar› ve asker selam› veren
biri kad›n biri erkek iki subayla birlikte kurgulanm›flt›r. Bir de bacalar›ndan dumanlar ç›kan

217

218

Kahyao¤lu: Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar›n›n ‹nsan Haklar› Ölçütlerine Göre De¤erlendirilmesi

bir fabrika görülmektedir.)
ZEYNEP: Merhaba arkadafllar, ben Zeynep, alt›nc› s›n›fa gidiyorum... 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 ile Okan’a önceden haz›rlad›¤›m birkaç soruyu sormaya karar verdim… Size önce arkadafllar›m› tan›flt›ray›m. Ece yedinci s›n›fa gidiyor … Okan
da ilkö¤retimden sonra okulu b›rakt›. (Zeynep bacalar›ndan duman ç›kan bir fabrika
foto¤raf› gösterir) … Çevremizi kirleten bu fabrika hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
OKAN: Çevremizi kirletmesi çok önemli de¤il. At›klar yüzünden birkaç bal›k ölmüfl… ne
olmufl yani! Önemli olan, insanlar›n buradan para kazanmas›d›r… (Zeynep gecesini
gündüzüne katan bir fabrika sahibinin vergi vermek istememesinden söz eder) Sizin de bu
konudaki düflüncelerinizi merak ediyorum.
OKAN: Evet, adam bence de hakl›. Adam gece gündüz demeden durmadan çal›flm›fl, paras›n›
kazanm›fl. fiimdi niye vergi versin? (Bu arada Ece hep istenen cevaplar› vermektedir)
ECE: Hiç olur mu… E¤er devlet olmasayd› … fabrikas›n› kim koruyacak, can güvenli¤ini kim
sa¤layacakt›? (Zeynep devam eder, askerlik konusunu gündeme getirir) Ülkemizdeki erkekler, 20 yafl›na geldi¤inde askere gidiyor. Yasalara göre bayanlar askere al›nm›yor. Ama Kurtulufl Savafl›’nda bu vatan› hep birlikte kurtard›k. Askerlik bu yüzden çok kutsal bir vatan
borcu. Bence bayanlar da askere gitmeli. (Anti kahraman›m›z gene konuflur)
OKAN: Bence bayanlar›n askerlik yapmas›na gerek yok. Zaten bayanlar erkekler kadar kuvvetli
olmad›¤› için askerlik yapamazlar. (Bu soruya Ece beklenilen yan›t› vermekte gecikmez)
ECE: Buna kat›lmak mümkün de¤il. Çünkü Kurtulufl Savafl›’nda kad›n erkek 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.
(Nihayetinde Zeynep flu sonuca var›r)
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.
(Sorun burada bitmez ve bir d›fl ses devreye girerek ö¤rencilere flu soruyu sorar:) Yukar›daki
konuflmalara göre Sosyal Bilgiler dersi bizim sosyal ve etkin bir vatandafl olmam›za ne gibi
katk›lar sa¤lar? (Genç vd., 2006a: 26-27)

Burada ayr›mc›l›k yap›lmakt›r. Okan’›n fazlas›yla komik çizilmesi
anlat›n›n gerçekli¤ine gölge düflürse de sonuç de¤iflmez. Okan az
okudu¤u/okuyamad›¤›/okulu b›rakt›¤› (nedeni ne olursa olsun) için afla¤›lanmakta, küçük düflürülmektedir. fiimdi bunu okuyan ö¤rencilerin, okuyamayan,
“cahil” kalan çocuklarla ilgili neler düflünece¤ini hep birlikte hayal edebiliriz.
Bu görüflü destekleyen baflka al›nt›lar da vard›r:
“‹lgisi, yetene¤i ve iste¤i do¤rultusunda iyi e¤itim almam›fl bir insan
-‹flinde isteksiz ve verimsiz olur
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-Kendine güven duymaz
-Zaman, enerji, malzeme ve emek kayb›na neden olur. Tembel ve savurgan olur, yenilikleri
ve geliflmeleri izleyemez. Sonuçta baflar›s›z olur. Ülke ekonomisine ve topluma zarar verir.”
(Genç vd., 2006c: 159)

Atatürk otoritedir: “Çünkü ödedi¤imiz vergiler bizlere devletimizin
çeflitli hizmetleri olarak geri dönecektir. Atatürk de vatandafllar›n devlete karfl›
görevlerine oldukça önem veren bir liderdi… diyerek vatandafllar›n devlete
karfl› sorumluklar›n› yerine getirmesinin gereklili¤ini vurgulam›flt›r.” (Koluk›sa
vd., 2006c: 108) Verginin ödenmesi gerekti¤i bile Atatürk ad›n›n arkas›na
s›¤›n›larak söylenmektedir. Veya “Atatürk toplumda cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› reddetmifl…” (agy, s. 162) denilerek, cinsiyet ayr›mc›l›¤›na baflka türlü karfl›
ç›k›lamazm›fl gibi, gene Atatürk öne ç›kar›l›yor. Ya da “Mustafa Kemal Atatürk,
‘Baflkas›na olan bir iyilik bize de iyiliktir…’ diyerek yard›mseverli¤in önemini
belirtmifltir” (Koluk›sa vd., 2006e: 154) denilerek, iyiliksever olmak bile
Atatürk’ün ad› kullan›larak savunuluyor.
fiu örnekte iki otorite bir arada kullan›lm›flt›r: (Al›nt›n›n yan›ndaki
görselde Mustafa Kemal dua ederken görülmektedir) “Atatürk, ‹slamiyet
hakk›nda; ‘Dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla,
mant›¤a ve gerçe¤e tamamen uyuyor, uygun düflüyor.’ sözleriyle bunu aç›kça
ifade etmifltir.” (Öztürk vd., 2007a: 53) Burada da Atatürk’ün otoritesi alt›nda
‹slamiyet’in son ve modern bir din oldu¤u savunulmaktad›r. Atatürk’ün ad› kullan›larak sabitlenen, tabu biçimini alan yarg›lar böyle oluflturulmaktad›r.
Burada bir otoritenin ard›na s›¤›n›larak savunulan bir dünya görüflü vard›r.
Taramac› E. Erdal’›n da dedi¤i gibi, bu görüfller “üstün dinlerin mevcut oldu¤u
varsay›m›na dayanmaktad›r.”
Bir baflka al›nt›da Atatürk’ün, “Türk dili dünyada en güzel, en zengin
ve en kolay ö¤renilebilecek bir dildir” (agy, s. 46) ve “Hatta denilebilir ki di¤er
din sahiplerinin dinine ve milletine sayg›l› olan tek millet bizim milletimizdir.”
(agy, s. 50) dedi¤i aktar›l›yor. Kitaplarda bu tür al›nt›lar, üstün kültürlerin
oldu¤u varsay›m›n› desteklemek için kullan›lm›flt›r.
Al›nt›lardaki ifadeler, 1930’lar›n dünyas›nda belli bir ba¤lam içinde
söylenmifl olabilir. Ama bugün bire bir, ba¤lam›ndan kopararak kullanmak yanl›flt›r. Günümüz dünyas› 1930’lar›n dünyas› de¤ildir. 2000’lerin dünyas›ndaki
ders kitaplar›nda “Türk dili dünyan›n en güzel dilidir, Müslümanl›k en mükemmel dindir, “baflka dinlere ve milletlere sayg›l› tek milletiz” dersek veya bir otoriteye dedirtirsek, bu öncelikle insan haklar›n›n yerleflmifl normlar› ve evrensel
ilkeleri aç›s›ndan sorun yarat›r. Bu tür söylemlerin ö¤rencilerde önyarg›lar›n
oluflmas›na, gençlerde sabitlenmesine, ayr›mc›l›¤›n ola¤an karfl›lanmas›na, dolay›s›yla fliddetin olumlanmas›na yol açaca¤› aç›kt›r.
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Anakronik Yaklafl›m

Afla¤›daki al›nt›larda koyu yaz›lm›fl kavramlar›n, ifadelerin vb. kullan›m›
anakroniktir. Bunlarla ilgili ayr›nt›l› bir aç›klama yap›lmam›flt›r.
(Hammurabi Kanunlar›) “Her ne kadar bu yapt›r›mlar günümüzde
geçerli evrensel hukuk ilkesine uygun olmasa da Hammurabi Kanunlar›nda yer
alan pek çok ilke insan haklar›na önem vermesi bak›m›ndan dikkati çekmektedir.” (Genç vd., 2006c: 196)
“‹slam’›n gelmesi ile birlikte Arap yar›madas›’nda insan haklar›
aç›s›ndan ne tür de¤iflmeler meydana gelmifltir?” (Genç vd., 2006a: 150)
“Magna Carta Libertatum’da kifli özgürlü¤ü ve güvenlik haklar›yla
ilgili ne tür düzenlemeler yap›lm›flt›r?” (agy, s. 151)
Bafll›k “Fatih’in ‹nsan Haklar› Sözleflmesi”dir. Fatih Bosna’y›
fethetti¤inde bölge halk›na dini serbestlik sa¤layan bir ferman yay›nlar. “Fatih
Sultan Mehmet’in insan haklar› sözleflmesi hangi temel insan haklar›na
güvence getirmektedir?” (Koluk›sa vd., 2006d: 121) Bu ferman›n, “söz konusu
rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar olduklar› sürece hiç kimse
taraf›ndan muhalefet edilmeyecektir” (agy, s. 121) fleklinde bir aç›klamayla
sona erdi¤ini de belirtmek gerekiyor. Ayn› yerdeki sorular da ilginç. “Bu
sözleflmeden yola ç›karak Osmanl› Devleti’nin insan haklar› konusunda neler
söyleyebilirsiniz?” sorusu ba¤lam içinde de¤erlendirildi¤inde, Osmanl›
Devleti’nde insan haklar›n›n kabul edildi¤i yarg›s›na da ulafl›labilir.
(Hammurabi Kanunlar›) “Ayr›ca gücünü gökteki tanr›lara de¤il,
dünyevi bir kurum olan orduya dayand›rmas› dar anlamda laik devlet yönetimine kan›t say›lm›flt›r.” (Genç vd., 2006c: 92)
“…‹lk anayasa olarak bilinen Hammurabi Kanunlar›’n› oluflturdu”
(Genç vd., 2006c: 92)
(Babilliler) “Hukuk devleti anlay›fl›n› ilk defa tarihe geçirmifllerdir.”
(agy, s. 92)
“Bu nedenle Anadolu’da Tafl Devrinde, Maden Devrinde, ‹lk
Ça¤larda bir çok uygarl›k yaflam›fl…” (Koluk›sa vd., 2006c: 55)
“Tarihte bilinen ilk düzenli ordulardan birisi Türk ordusudur. … Türk
ordusunun temellerini büyük Türk hükümdar› Mete Han atm›flt›r.” (agy, s. 70)
Retorik17
Koyu yaz›l› yerlere dikkat çekilmifl, bunlarla ilgili ayr›nt›l› bir aç›klama
yap›lmam›flt›r.

17- Buradaki al›nt›lar; yer yer retori¤e varan, gerçe¤i aktarmayan, abart›l› mesajlara sahip olduklar› ve hâkim
görüflü dayatmaya çal›flt›klar› için bu bölüme al›nm›flt›r.
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“Ö¤rencilerinize ‘demokratik haklar›n›z olmasayd› flu anda bu
sayfalar› okuyabilir miydiniz?’ sorusunu sorup ö¤rencilerin aktif bir flekilde
bu soru üzerinde tart›flmalar›n› isteyiniz.” (Genç vd., 2006c: 191)
“Ö¤rencilere Kanuni Sultan Süleyman’›n kanun yap›c›l›¤›n›n yan›nda
Osmanl› devleti’nin en önemli padiflahlar›ndan oldu¤unu, onun zaman›nda
devletin en güçlü dönemini yaflad›¤›n› söyleyebilirsiniz.” (agy, s. 196)
(Antepli fiahin Beyin mektubu… Kayna¤› belli de¤ildir.) “Sonra sen
hiç ömründe Türk esir yaflamaz, diye duymad›n m›?” (Koluk›sa vd., 2006a: 52)
(Atatürk’ün kiflili¤i ve özellikleri bafll›¤› alt›nda) “O Türk milletinin
temel özelliklerini yans›tan bir kifliydi.” (agy, s. 22)
(‹lterifl Ka¤an) ”Devlet kurulduktan sonra, elli y›ll›k esaret
hayat›n›n ac›s›n› ç›karmak ve Türklerin k›r›lan gururlar›n› tamir etmek için
Çin’e karfl› say›s›z ak›nlar yap›ld›. Hatta bu ak›nlar›n birinde yirmi üç Çin
flehrinin tahrip edildi¤i ve Okyanus’a kadar ulafl›ld›¤›ndan bahsedilmektedir.”
(agy, s. 67)
“Alparslan’›n, Anadolu’nun kap›lar›n›n ard›na kadar Türklere
aç›lmas›nda rol oynad›¤›n›n alt›n› çiziniz.” (Koluk›sa vd., 2006e: 216)
“Hun baflbu¤u Balamir’in idaresinde hayret edilecek bir hareket
kabiliyeti ve geliflmifl süvari takti¤iyle hareket eden Hunlar … Ancak Attila’n›n
önünde diz çöken ve Roma’n›n kendisine boyun e¤di¤ini bildiren papa, kentin
kurtar›lmas›n› sa¤lad›.” (agy, s. 235-236)
“[M]üstakil bir devletten mahrumiyet, Göktürkler için haysiyet
k›r›c› bir ›st›rap kayna¤›yd›.” (agy, 237)
“Tarih boyunca ba¤›ms›z yaflayan Türk milleti bunu kabul edemezdi.” (Öztürk vd., 2007a: 43)

Yönlendirici Sorular, Yan›t› Belli Sorular…

Afla¤›da sadece örneklere yer verilmifl, bunlarla ilgili ayr›nt›l› bir aç›klama
yap›lmam›flt›r.
“Yandaki mezar tafllar›, Çanakkale Savafl›’nda flehit olmufl iki Türk gencine aittir. Canlar›n›
bu ülke için feda etmifl bu iki insana ne söylemek istersin?” (Koluk›sa vd., 2006a: 49)
Antepli fiahin Bey’in silahla gösterildi¤i an›t›n›n foto¤raf›n›n yan›ndaki soru: “Sen kendi
an›t›n›n dikilmesi için neler yapabilirsin?” (agy, s. 53)

Bir çoktan seçmeli soru:
Çinliler ile Hun Türkleri aras›nda sürekli mücadeleler yaflan›yordu. Bu mücadelelerde, Hunlar›
yenemeyece¤ini anlayan Çinliler, Hun idarecilerini birbirine düflürdüler. Bu durum Asya Hun
Devleti’nin zay›flay›p, y›k›lmas›na neden olmufltur. Bu bilgilere göre Asya Hun Devleti’nin
y›k›lmas›n›n afla¤›dakilerden hangisinden kaynakland›¤› söylenebilir? (Genç vd., 2006a: 139)
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Do¤ru cevap “Milli birlik ve beraberli¤in sars›lmas›ndan” olacakt›r.
“Ö¤rencilerin flu ana kadar bir ‘flehitlik’ görüp görmediklerini
sorunuz. fiehitlere olan borcumuzu ödemek için neler yapabilece¤imiz
konusunda ö¤rencilerin fikirlerini al›n›z.” (Koluk›sa vd., 2006b: 56)
“Cephedeki Mehmetçiklerden biri olsayd›n›z, sevdiklerinize nas›l bir
mektup yazard›n›z?” (Tekerek vd., 2007b: 47)
“Türkler bu kaybettikleri illerini Çinlilerden nas›l alm›fl olabilirler?”
(Koluk›sa vd., 2006c: 66)
“Ünitemizi De¤erlendirelim” bölümünde iki soru dikkat çekiyor:
“‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ne imza atan devletlerin bu bildirgedeki maddeleri ihlal etme sebepleri nelerdir? Günümüzde demokrasinin yay›lmas› için
büyük çaba sarf etti¤ini belirten ülkelerin insan haklar›n› sürekli ihlal etmesini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?” (agy, s. 165)
“Çanakkale Geçilmez” bafll›¤› alt›nda bir anekdot aktar›l›yor. Buna
göre bir ‹ngiliz yüzbafl› yaral› olarak iki siper aras›nda kal›r. “[A]vaz› ç›kt›¤›
kadar ba¤›r›yor, a¤l›yor, ç›rp›n›yor, kurtar›n diye yalvar›yordu… Bir Türk askeri
silahs›z olarak siperden ç›kt›… yaral›y› usulca yere b›rak›p geldi¤i gibi kendi
siperine döndü.” Buna ba¤l› olarak flu sorular sorulmufl: “Yaral› ‹ngiliz
yüzbafl›s›na neden kendi askerleri yard›m etmemifltir? Bu hikayeden nas›l bir
sonuç ç›karabiliriz? Türk askerinin yerinde siz olsayd›n›z ne yapard›n›z?
Neden?” (Polat vd., 2007b: 138)
“Düflünelim, Araflt›ral›m” bafll›¤› alt›ndaki sorulardan bir örnek:
“Türk Silahl› Kuvvetleri iç ve d›fl tehlikelerden ülkemizi nas›l korumaktad›r?”
(Koluk›sa vd., 2007a: 60)

Yanl›fl ve Eksik Bilgiler, Tart›flmal› Bilgiler…

Bu bölümdeki baz› al›nt›lara küçük aç›klamalar eklenmifl, baz›lar› içinse buna
gerek duyulmam›flt›r.
Nizamülmülk, Melikflah için Siyasetname’yi yazar… "Ö¤rencilerinize, 'Bir devlet adam›n›n kendisine ö¤üt veren bir kitap yaz›lmas›n› istemesi onunla ilgili hangi özelliklere ipucu olabilir' sorusunu sorunuz.” (Genç vd.,
2006c: 129) Ö¤rencilere bir fleyler söylettirilmek isteniyor. Yani hoflgörülü, bilginlere sayg›l›, ö¤üt almaktan gocunmayan vb. bir hükümdard› gibi…
Siyasetnameler ‹ran, Arap ve Türk ‹slam dünyas›nda edebi bir gelenekti. Birçok
hükümdar hatta vezir ve devlet adam› bu gelene¤i yerine getirirdi. Dolay›s›yla
bir hükümdar›n siyasetname yazd›rmas› hükümdar›n kiflili¤ine dair do¤rudan
bir ipucu veremez.
“Hangi Yönetim Daha Demokratik” konu bafll›¤› alt›nda “monarfli”,
“oligarfli”, “teokrasi” ve “cumhuriyet”e yer verilmifl ve bu bafll›klar›n alt›na
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küçük “bilgi notlar›” ilifltirilmifl. Ünitenin amac›n›n ise ö¤rencilerin
“Cumhuriyet yönetimlerinde demokrasi ilkelerinin güzel bir flekilde yafland›¤›n›
fark etmeleri” oldu¤u belirtiliyor. Daha sonra cumhuriyetle veya meflrutiyetle
yönetilen birçok ülke say›l›yor. Listede ‹ran’a ve ‹sveç’e yer verilmemifl olmakla
birlikte, Norveç ve Danimarka, “meflruti krall›kla yönetilir” aç›klamas›yla yer
alm›fl. Daha sonra flu soru soruluyor: “…Cumhuriyet yönetimi ile demokrasiyi
iliflkilendirmelerini sa¤lay›n›z” (agy, s. 187-190). Cumhuriyet ile demokrasi özdefl
görülüyor. Meflruti yönetimin oldu¤u birçok yerde demokrasinin var oldu¤u
gizleniyor veya görmezden geliniyor. Ayn› bölümde teokrasi bafll›¤› alt›nda
Papa’n›n bir ziyaret esnas›nda çekilen foto¤raf› var. Ö¤retmene verilen yönerge
fludur: “Teokrasi ile ilgili görseli inceletiniz” (agy, s. 190). Daha sonraki yönergede ö¤rencilerden Vatikan’›n yönetimini araflt›rmalar› isteniyor. Teokrasi ile
Papa efllefltiriliyor. Daha do¤rudan iliflkili, farkl› örnekler bulunabilirdi.
Hititleri, Hititli bir tarih yaz›c›s› anlat›yor: “… ‘[A]nal’ dedi¤imiz
y›ll›klara tarafs›z olarak çivi yaz›s› ile yazd›m.” (Genç vd., 2006a: 51) Yabanc›
dilden lügatimize giren ve “y›ll›klar” anlam›na gelen “annales” (anal), bu yaz›da
Hititçe bir sözcükmüfl, sanki onlar da böyle kullan›yormufl gibi ifade edilmifl.
"[Magna Carta] … Kral›n yetkilerini s›n›rlarken halka da hak ve
özgürlükler tan›yordu." (Genç vd., 2006a: 148) Daha ileriki sayfalarda (agy, s.
151) “sadece özgür kiflilere verilen haklardan oluflur” diye bir ifade de vard›r.
Her iki ifade de sorunludur.
Ayn› kitapta, “Nesnelerin tarihlendirilmesinde kullan›lan ‘Karbon
14’ yöntemini…” (Genç vd., 2006a: 182) ifadesi geçiyor. Karbon 14 yöntemi
sadece yaflayan organizmalar›n kal›nt›lar› üzerinde uygulanabilir. Genel olarak
nesnelere de¤il…
“[B]elgesel: Belge niteli¤i tafl›yan, dokümanter” (agy, s. 184) tan›m›
veriliyor. Oysa, belgesel belge niteli¤i tafl›yamaz. Belgelerden yararlan›larak
yap›labilir, ama nihayetinde bir kurgudur.
“[B]ilim: Evrenin veya olaylar›n bir bölümünü konu olarak seçen,
deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç ç›karmaya
çal›flan düzenli bilgi, ilim” (agy, s. 184) ise eksik bir bilim tan›m›d›r.
“[K]urultay: Eski Türklerde devlet ifllerinin görüflülüp karara
ba¤land›¤› meclis.” (agy, s. 185) Bu tan›m›n divan tan›m›ndan veya bugünkü
hükümet tan›m›ndan fark› yok. Tan›m, kurultay›n özgünlü¤ünü ortaya koymal›yd›.
“[O]lgu: Varl›¤› deneyle kan›tlanm›fl fley.” (agy, s. 186) Tarihsel
olgular›n deneyle kan›tlanmas› nas›l mümkün olabilir?
Yorumsuz: “[M]ilat: Hz ‹sa’n›n do¤du¤u gün.” (agy, s. 186)
“Friglere ait en ünlü tümülüs, büyük tümülüs18 olarak adland›r›lan
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Kral Midas’a ait tümülüstür.” (Koluk›sa vd., 2006c: 51) Bafllang›çta öyle isimlendirilmifl olabilir ama Midas’a ait oldu¤una dair kan›t yoktur.
Bir soru: “Kütüphanelerde kataloglarda dizilmifl kitap fiflleri belirli
bir düzene göre yerlefltirilmifltir. Buna göre afla¤›daki kitaplardan hangisi katalogda en önce yer al›r? a-Türk Milli Kültürü b-Türk Tarihinin Meseleleri c-Ömer
Seyfettin’in Hikayeleri d-Osmanl› Devleti’nin Kuruluflu.” (agy, s. 31) Bu
kütüphanede neye göre s›n›flama yap›ld›¤› belli de¤ildir. Sorunun yan›t› buna
göre de¤iflir.

Özcü ‹fadeler

Afla¤›daki örneklerden de anlafl›laca¤› üzere “ö¤renim” kaynaklar› özcü ifadelerle doludur. Al›nt›lanan örneklerin d›fl›nda di¤er bölümlere da bak›labilir. Bu
bölüm için seçilenlerle yetinilmifltir, çünkü bu durum çok yayg›n bir anlay›flt›r
ve adeta sosyal bilgiler dersine içkin bir durum haline gelmifltir. Sosyal Bilgiler
dersinin “iyi vatandafl” yetifltirmek için kullan›ld›¤›, çeflitli disiplinlerden, özellikle tarihten gelen bilgilerin araçsallaflt›r›ld›¤› ortadad›r. Bir din dersi (dinler
tarihi de¤il, din dersi) kitab›nda rastlan›lacak “Peygamberimizin, vefat›ndan
birkaç ay önce…” (Genç vd., 2006a: 150) veya Türk kad›n›na özgü oldu¤u düflünülen özelliklerden söz edilen, “Atatürk yukar›daki sözleriyle Türk kad›n›n›n
hangi özelliklerinden söz etmektedir?” (agy, s. 159) ya da Atatürk’e atfedilen
“Türk çocuklar›nda kabiliyet, her milletinkinden üstündür” (Koluk›sa vd.,
2006b: 55) ifadeleri örnek olarak verilebilir.
Özcü ifadelerin söylemek istediklerimizi do¤rudan söyleyemedi¤imiz durumlarda gündeme gelmesi de ilginçtir. Araya hep bir otorite girer. O tabudur, bir simgedir, sorgulanamaz. Dedi¤i de elbet do¤rudur. Uluslaflma sürecinde Mustafa Kemal’in söyledi¤i her fley sorgusuz sualsiz ezeli ve ebedi bir gerçeklikmifl gibi “ezelden beri” sunulmaya devam ediliyor. Bir klifle yarat›l›yor,
önyarg›lar besleniyor, bu da dünyaya “biz-onlar” cephesinden bakan ö¤rencilerin yetiflmesine neden oluyor.
Bir de flu örneklere bakal›m…
“Türk toplumunda aile birli¤ine verilen önem tarihin tüm zamanlar›nda dikkat çekmektedir.” (Koluk›sa vd., 2006b: 55)
“Yard›mseverlik” programda do¤rudan verilecek de¤er olarak kabul edilmifltir: “Türk milleti yard›mseverli¤i ile dünyan›n pek çok milletine örnek olmufltur.
Yard›mseverlik Türk halk›n›n en önemli özelliklerinden biridir.” (agy, s. 273)
“Türklerin ismi, tarih boyunca ‘asker’ kelimesiyle bir arada
kullan›lm›flt›r. Bu yüzdendir ki; ‘Her Türk asker do¤ar!’ halk›m›z ve di¤er mil18- Vurgu özgün metinde.
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letlerce yerleflmifl bir cümle haline gelmifltir”19 (Koluk›sa vd., 2006c: 70)
“Ordumuzun tarih boyunca göstermifl oldu¤u kahramanl›k ve
cesareti tüm dünya milletleri ve önde gelen devlet adamlar› da imrenerek izlemifllerdir.” (agy, s. 70)
“…Türk toplumu tarihinde her zaman muhtaca yard›m etmesini bir
ödev kabul etmifltir.” (Koluk›sa vd., 2006e: 154)
fiu örnek de anekdotlardan elde edilecek ç›kar›mlar aras›nda yer
alm›flt›r: “Türkler savaflç› bir millettir. Türkler vatan› için güçlüklere
katlan›rlar.” (Genç vd., 2006d: 140)
Taramac› M. Küçük, “kültürümüz”, “de¤erlerimiz”, “vatan›m›z”,
“vatandafllar›m›z”, “dinimiz” fleklindeki özcü ifadelerin; ö¤rencinin kendi ülkesine, yaflay›fl›na karfl› sorgulay›c›, elefltirel yaklafl›m›na imkan vermedi¤ini
söyleyerek, bu durum, uysal/r›za gösteren vatandafl beklentisinin bir sonucu
olsa gerek, diyerek durumu özetlemifltir.

Etkinliklerin, Metinlerin Kurgulan›fl›ndaki Sorunlar:
“Kiflilefltirme ve Diyaloglar”

Ders kitab› içinde yer alan baz› “parçalar”, sanki ö¤renciler anlat›yormufl gibi
sunulmufl. Tarama raporlar›n› haz›rlayanlardan M. Karagöz, “Kitap, ö¤renci
a¤z›ndan verilmekte… Fakat bu çok yanl›fl bir kullan›m. Bir çocu¤un aktaramayaca¤› ifadeler onunmuflças›na verilmifl” derken, baflka bir tarama raporunda A. Küçükboyac›, “… kitab›n biçimsel kurgusundan ötürü ulusçu söylemler ya
ö¤rencilerin kendilerine mal ediliyor (ki art›k hiç kuflkumuz yok bu ö¤renciler
kurgudan ibaret) ya da otoritesi sorgulanamaz kabul edildi¤i için Atatürk’ün
a¤z›ndan söyleniyor” demifl. Evet, bu kiflilerin “gerçek” olmad›¤›n› acaba ö¤renciler anl›yorlar m›d›r? Ö¤rencinin okuduklar›yla özdeflleflmesini sa¤layan bu
biçimle, didaktik bir anlat›dan uzak kal›naca¤› varsay›lm›fl, ama bu yöntem
ö¤retici, ö¤ütçü bir ders kurgusunu aflmak için yeterli bir bulufl olmad›¤› gibi,
küçük çocuklara “büyük” laflar ettirilmesi, flu örnekte görüldü¤ü gibi iticilik de
yaratmaktad›r: “Her Türk çocu¤u gibi ben de tarihimi, milletimi, tan›mak ve
sosyal özelliklerimi bilmek istiyorum. Çünkü tarihimizi bilmezsek gelece¤imizi
de sa¤lam temeller üzerine kuramay›z.” (Koluk›sa vd., 2006a: 20) Bir baflka
örnek: “Merhaba arkadafllar, ad›m Elif. Ben ve arkadafllar›m Hititler hakk›nda
yapt›¤›m›z araflt›rmalar› sizlerle paylaflmak istiyoruz. … 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., 2006c: 48) Veya eski ça¤larda yaflam›fl bir kifli konuflturulmakta
19- Aynen al›nm›flt›r.
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ve ona, “Ben, Hititli bir tarih yaz›c›s›y›m. Bir y›l içinde olan olaylar› ‘anal’
dedi¤imiz y›ll›klara tarafs›z olarak çivi yaz›s› ile yazd›m” (Genç vd., 2006a: 51)
dedirterek yanl›fl bilgiler söyletilmektedir.
Bazen öykülefltirme görülür: “Yasemin, büyük bir heyecan ve sevinçle telefonu kapatt›. Mutfa¤a annesinin yan›na gidip akflam halas›n›n
yeme¤e gelece¤ini haber verdi. Annesi buzdolab›na bir göz att›. … köfte
yapacakt›”. (Tekerek vd., 2007a: 92) Bu ve benzer di¤er örneklerden20
anlafl›laca¤› gibi konular›n veriliflini sevimli hale getirmek, kiflilefltirmek, konuyu
diyaloglar halinde sunmak veya bir ö¤rencinin a¤z›ndan iletmek; içeri¤in, iletinin sorunlu olmas›na engel de¤ildir. Fakat bu yöntemle ileti daha do¤rudan
ulaflt›r›lmakta, etkinlikler endoktrinasyon için araçsallaflt›r›lmaktad›r.
Etkinliklerin yap›land›r›lmas›ndaki di¤er bir sorun, bunlar›n zorlamaya yol açmas› veya sorgulat›c› özelli¤inin hiç bulunmamas›d›r. Örne¤in
iliflkilendirilmesi çok zor üç metin aras›nda iliflki kurulmas› istenmekte veya
benzer perspektiften yaz›lm›fl birkaç kaynak verilmektedir. Ö¤rencilerin, beklenen cevap d›fl›nda bir fley ç›karsamas› mümkün de¤ildir.21
Diyaloglar›n ço¤unda otorite olarak bir baba figürü bulunmaktad›r.
Baba ö¤retici, çocuk ise dinleyici ve ezberleyici bir konumdad›r. Bunlar daha
çok memlekete dair meselelerdir; iflte o zaman baba devreye girer. “Kutsal
Ocak” bafll›kl› bir parçada bir erkek ö¤renciye flunlar anlatt›r›lm›fl: “Üniversitedeki ablam› karfl›lamak üzere gitti¤imiz otogarda çok büyük bir kalabal›kla
karfl›laflt›k. Otogara gelen yüzlerce kifli ellerinde bayraklarla ‘En büyük asker
bizim asker!’ diye ba¤›r›yorlar…” (Bunun nedenini babas›na sorar. O da bunun
nedeni aç›klar.) “Eve gelirken ‘Ben ne zaman askere gidece¤im?’ diye düflündüm.
Beni de böyle mutluluk ve gurur içinde kim bilir kimler u¤urlamaya gelecekti.
Bunlar› düflünürken insanlar›m›z›n gurur ve mutluluk kayna¤› Türk ordusunun
geçmifli ve bugünü üzerine bir araflt›rma yapmaya karar verdim. Bakal›m sizler de
araflt›rmam› be¤enecek misiniz?” Araflt›rmas› ilk düzenli ordu, Mete Han, ordumillet, iç ve d›fl düflman ba¤lam›nda gidiyor… (Koluk›sa vd., 2006c: 70)
Baflka bir örnek:
Serap: Baba, nas›l oluyor da Antalya’da insanlar denize girebilirken Do¤u Anadolu’da kar
yüzünden yollar kapan›p okullar tatil ediliyor.
Baba: K›z›m, bunun nedeni ülkemizde farkl› iklim bölgelerinin bulunmas›.
Serap: Nas›l yani?
Baba: K›z›m… (baba anlat›r) (Koluk›sa vd., 2007a: 42)

20- Baflka örnekler için bkz. bu yaz›n›n “Toplumsal Cinsiyetle ‹lgili Sorunlar” bölümü.
21- Bu yaz›n›n “Sosyal Bilimlere Yaklafl›mda Paradigmatik Sorunlar” bölümünde baflka örnekler de vard›r.
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Böylelikle ö¤rencilerin araflt›rmas›na, düflünmesine, kendi bafllar›na kal›p
soruyla bo¤uflmalar›na izin verilmez. Bilen biri anlat›r ve ö¤renci de onun a¤z›ndan
“gerçe¤i” ö¤renmifl olur. Bunlar›n sosyal bilgiler programlar›nda oldu¤u söylenen
“oluflturmac›” yaklafl›m›n lafz›na da ruhuna da ayk›r› ifller oldu¤u söylenebilir.

3. Hâkim Söylem ve Yaklafl›mlar›n Sonuçlar›
Elefltirel Düflünmeyle ‹lgili Sorunlar

Birkaç y›ldan beri üzerinde çal›fl›lan “Düflünme E¤itimi” dersi ilkö¤retim II.
kademeye seçmeli ders olarak konmufl bulunuyor. Bu çabalar›n ve düflünme
e¤itimi program›yla hedeflenen becerilerin tek bir seçmeli dersle s›n›rl› kalaca¤›
art›k anlafl›lm›flt›r. Oysa elefltirel okuma, bütün derslerin özünde olmas›
gereken bir beceriler bütünüdür. Özellikle de sosyal bilimler alan› bu beceriler
olmadan düflünülemez. fiunlar olmadan sosyal bilimlerde çal›flma yap›labilir
mi? Gerçek olanla görüfl olan› ay›rt etme, iliflkileri belirleme, kayna¤›n güvenirli¤ini saptama, yanl›l›¤› belirleme, eksik bilgiyi belirleme, desteklenen ve
desteklenmeyen iddialar› belirleme, varsay›mlar› fark etme, yanl›fll›klar› görme,
tutars›zl›klar› fark etme, belirsizlikleri fark etme, abartmay› fark etme, argüman›n gücünü saptama, tümdengelim ve tümevar›m yapabilme…
E¤er niyet bu olsayd› ö¤retmen k›lavuzu kitaplar›nda flu örneklerdeki gibi yönergeler bulunmazd›: "Dünya siyasi ya da Asya siyasi haritas›nda
Uygurlar›n yaflad›¤› yeri buldurarak burada yaflad›klar› a¤›r bask› ve eziyetlere
de¤inin” (Genç vd., 2006c: 115) veya “Türk halk›n›n, vatan› için neleri feda
edebilece¤ini örneklerle aç›klay›n›z. Vatan›n yabanc›lar›n eline geçmemesi için
canlar›n› feda eden insanlara karfl› sorumluluklar›m›z› yerine getirmemiz
gerekti¤ini belirtiniz.” (Koluk›sa vd., 2006b: 75) Ya da “Uygurlar hakk›ndaki
bilgi notunu okutarak Uygurlar›n kabul etti¤i Maniheizm dininin Türklerin
toplumsal ve kültürel hayat›na niçin uygun olmad›¤›n› sorunuz.” (Koluk›sa vd.,
2006e: 200) Korkular›m›z bizi yönetiyor. Buldurucu yöntem, oluflturmac›l›k
diyoruz, ama ö¤rencilerin sorgulamas›na, ba¤›ms›z düflünmesine izin vermiyoruz. Bu ö¤retmenler için de geçerli elbette.
Bir etkinlikteki flu ifadeyi ö¤rencilerin elefltirel okumas›n› isteseydik
iflte o zaman iflimizi yapm›fl olurduk: “Asurlular çok savaflç› ve zalim bir milletti.” (Koluk›sa vd., 2006c: 54) Bir iddia, pozitif bir bilgi önermesi olarak sunulmaktad›r. Sorgulamaya, aksini düflünmeye izin vermiyor çünkü dil otoriter bir
dildir. ‹nsan bunun aksini düflünmeye korkar. Oysa bu ifade bir görüfltür, özcü
bir ifadedir, yanl›d›r, argümanlarla desteklenmemifltir.
Ders materyallerinde öne ç›kan okuma parçalar› aras›nda “Eski
Türklere” ait destanlar da kullan›lm›fl. Bu metinlerin ö¤renci taraf›ndan elefltirel
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biçimde okunmas› istenseydi hiçbir sorun yoktu. Oysa tam aksine, bunlara birer
destan gibi de¤il, birer “belge” olarak yaklafl›lm›flt›r. Bunlar›n sadece bir destan
oldu¤u, bafllang›çta sözlü kültürün ürünü olduklar›, hem olufltuklar› hem de
yaz›ya geçirildikleri tarihlerden itibaren de¤ifle de¤ifle günümüze kadar
ulaflt›klar› vb. bilgilere ve mesafeli yaklafl›ma hiçbir yerde rastlanmamaktad›r.
Bu bilgilerin hiç olmazsa ö¤retmenler için haz›rlanan k›lavuz kitaplar›nda
olmas› beklenirdi. Durum bunun tam aksi yönündedir. Örne¤in, Nihad Sami
Banarl›’dan derlenmifl olan okuma parças›n›n bir yerinde O¤uz Kaan flöyle der:
“Ben bir Türk ka¤an›y›m, yerin dört buca¤›n›n ka¤an› olsam gerektir. Kim
benim emirlerime uyarsa hediyelerini kabul eder, onu dost bilirim. Kim bafl
e¤mezse, gazaba gelirim, onu düflman tutar, çeri ç›kar›p bask›n yapar ve
ast›r›r›m, yok ederim!” (agy, s. 63-65) Böyle bir parça sosyal bilgiler dersinde
elefltirel okuma yap›lmadan kullan›lamaz, kullan›lmamal›d›r.
Ö¤rencilere sorulan sorularla da destanlar›n belge niteli¤inin
pekifltirildi¤i görülmektedir. “O¤uz Ka¤an’›n çocuklar›na söyledi¤i bu sözlerle,
Türklerin ana yurtlar›ndan göç etmeleri aras›nda nas›l bir ba¤lant› kurulabilir?
Türklerin ana yurtlar›ndan göç etmelerinin di¤er sebepleri neler olabilir?
Destana göre Türkler o dönemde hangi madenleri kullanmaktad›rlar?” (agy)
Destandaki nedenler gerçek bir neden olarak kabul ediliyor ve arkas›ndan da
di¤er nedenlerin ne oldu¤u soruluyor. Ayr›ca, “Türkler o dönemde…” diyerek
destan›n belli bir tarihsel döneme ait bir belge oldu¤unun alt› çiziliyor. Bir
baflka örnek zaten bu yarg›y›, destanlar›n bir tarihsel belge olarak görüldü¤ünü
aç›k ve seçik bir flekilde do¤rulamaktad›r. “‹pek Yolunda Türkler” ünitesinde
ilgili konunun amac› olarak flunlar belirtilmifltir: “Destan, yaz›t gibi birinci elden
kaynaklar kullan›larak Orta Asya ‹lk Türk Toplumlar›’n›n siyasal, ekonomik ve
kültürel özellikleriyle ilgili ç›kar›mlarda bulunmalar›n› sa¤lamakt›r.” (Genç vd.,
2006c: 109) Bunun nedeni gene bir kaynakta flöyle belirtilmifltir: “Sosyal bilgiler dersi sizleri hayata haz›rlayan bir ders oldu¤u için, etkinlikler de buna
yöneliktir. Edebi ürünlerden yaz›l› materyaller olan efsaneler, destanlar, halk
hikayeleri, türküler, fliirler kullanarak sizlerin vatan sevgisi ile milli kültürü
yaflaman›z› ve yaflatman›z› istedik.” (Genç vd., 2006b: girifl k›sm›, numaras›z)
Destanlarla ilgili bir elefltiri getiren taramac› A. Küçükboyac›, “Ders
kitab›na dahil edilen okuma parçalar› kitap yazar›n›n inisiyatifindedir ve bu
seçim dersin temel ilkeleriyle ba¤daflmal›d›r” demifltir. Okuma parças›ndaki
seçimlerin bir zihniyetin d›fla vurumu oldu¤u söylenebilir. Özellikle bütün
okuma parçalar› öz olarak birbirine benziyorsa… Bu bir tercihtir. Söylemek istediklerimizi biz de¤il de bizim yerimize destan kiflilerine, mitolojik kahramanlara söyletmek gibi bir niyetin var olup olmad›¤›n› elbette sorgulamak gerekir.
Kuflkusuz Orhun Yaz›tlar› bir belgedir, ama bunun da elefltirel oku-
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mas› yap›lmal›d›r. Belgeler ait olduklar› dönemi, o dönemin ideolojik bak›fl
aç›s›n› yans›t›r, siyasi sorunlar›na göndermede bulunur. Kald› ki Orhun Yaz›tlar›
kiflisel kay›tlard›r. Belgelere anakronik yaklafl›lmamas›, ayr›ca onlara karfl›
mesafeli, so¤ukkanl› bir durufl içinde olunmas› gerekir. “Beyleri, milleti ahenksiz oldu¤u için, Çin milleti hilekar ve sahtekar oldu¤u için, aldat›c› oldu¤u için,
küçük kardefl ve büyük kardefli birbirine düflürdü¤ü için, bey ve milleti karfl›l›kl›
çekifltirdi¤i için, Türk milleti il yapt›¤› ilini elden ç›karm›fl.” (Koluk›sa vd.,
2006c: 66) Örnekte oldu¤u gibi, yüzlerce y›l önceden kalm›fl veya dünden
kalm›fl bir belge ile özdefllik kurularak sosyal bilimler çal›flmas›n›n yap›lmas›, en
az›ndan “sosyal bilimler” ad›na uygun düflen bir yaklafl›m olmasa gerektir.
Elefltirel düflünmeyle ilgili, dikkat çeken di¤er bir konu da olgulara
farkl› perspektiflerden bak›lmamas›d›r. Belli bir konu üzerinde iki veya daha
fazla farkl› görüflün ele al›nd›¤›, tart›fl›ld›¤› tek bir örnek yoktur. Bunlar›n büyük
konular olmas›, “hassas konular” olmas› da gerekmiyor asl›nda… “Yanl›fl
meslek seçiminde rol oynayan faktörler nelerdir? sorusunu ö¤rencilere yönelterek ö¤rencilerin afla¤›daki cevaplara ulaflmas›n› sa¤layabilirsiniz: ailenin yönlendirmesi, çevreden etkilenme, kiflinin yetenek, bilgi ve becerilerini yeterince
tan›mam›fl olmas›,” (Genç vd., 2006c: 159) Dünyada kimler, kaç kifli ilgisi ve
yetene¤i do¤rultusunda meslek seçebiliyor. ‹flçi s›n›f›n›n çocuklar› m›, memur
çocuklar› m›, orta s›n›f ailelerinin çocuklar› m›? ‹flte tam bu noktada di¤erinin
bak›fl aç›s›n›n devreye girip, gerçe¤in öteki yüzüne dair bir fleyler söylemesi
gerekirdi.
fiu da benzer bir örnektir: “(gecekondu yapanlarla ilgili olarak)
Herkes ev sahibi olabilir, istedi¤i yere yerleflebilir. Ancak tapusu ve yerleflme
izni olmayan yerlere ev yap›l›rsa sonunda böyle üzücü olaylar olur.” (Genç vd.,
2006a: 24) Herkes nas›l ev sahibi olabilir Türkiye’de… Gecekondu sorunu,
kentleflme sorunu, köyden kente göç sorunu, iflsizlik, açl›k sorunu… Burada da
“öteki” yoktur.
Bir baflka örnek ise ölçme ve de¤erlendirme alan›ndan… Grup
çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesiyle ilgili bir örnek. Sadece bir kaynakta
görülmüfltür, ama önemli oldu¤u için vurgulamakta yarar var. “Çal›flt›klar›
konuda, grup üyeleri ortak bir görüfl oluflturur.” (Tekerek vd., 2007b: 188)
Ö¤rencilerin puan da verdi¤i bu de¤erlendirmede farkl› fikirlere izin verilemeyece¤i izlenimi ç›kmaktad›r. Asl›nda farkl› bir görüfl varsa, herkesin
görüflünün tek tek kaydedilmesi, mutlak olarak ortak görüfle ulaflma zorunlulu¤unun ortadan kald›r›lmas› ve bunun bu flekilde bir ölçüt olarak ölçeklerde
yer almas›, elefltirel düflünme becerisini yerlefltirmek aç›s›ndan alt› çizilmesi
gereken bir ayr›nt›d›r.
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Çokkültürlülük Yaklafl›m›n›n Yoklu¤u

E. Baysal, “toplum homojenmiflçesine davran›l›yor, din olarak ‹slam benimsenmifl, etnik olarak Türk toplulu¤una odaklan›lm›fl… Vatandafll›k tart›flmalar›n›n
adeta bir yans›mas›” demifl ve flu örne¤i vermifl: “Türk olmayan halklar›n
katk›lar›ndan bahsedilmiyor. Bundan özenle kaç›n›l›yor. Ani harabelerinden
bahsediliyor ama geçmifline dair en ufak bir bilgi verilmiyor. Aksine, harabelerde bulunan Türk camisi üzerinde duruluyor”. Kaynakta ise flunlar yaz›l›: “6
bin y›ll›k Ani Antik Kenti, dünyada korunmas› gereken 100 tarihi eser
aras›ndad›r. Burada bulunan Ebul Menucehr Camisi Anadolu’da yap›lan ilk
Türk camisi olup 1072 y›l›nda yap›lm›flt›r.” (Karagöz vd., 2007a: 47) Veya
“Türk Tarih Kurumunun amac› Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini, bunlarla ilgili
konular› incelemektir” (Koluk›sa vd., 2006c: 27) denilmektedir. Di¤er kültürler
aç›kça göz ard› edilmifl, bu kurumun çal›flmalar›n›n etnik kökenli oldu¤u vurgulanm›flt›r.
Böyle bir anlay›fl›n benimsendi¤i, çokkültürlü bir ortam›n yarataca¤›
tehlikelere do¤rudan göndermede bulunulan ifadelerden de anlafl›lmaktad›r.
“Düflün ve Yaz” bölümünde, “Çevremizde herkesin farkl› bir dil konufltu¤unu
düflünün. Bu durumda bir ülkede neler olabilece¤ini yaz›n›z,” (Karagöz vd.,
2007a: 69) denilmektedir.
“Türklerde bayram gelene¤i ve Nevruz” bafll›kl› bölümde Nevruz
bayram› sadece Türklere ve Türk dünyas›na has bir bayram olarak sunulmufltur.
“Nevruz, Türklerde ayn› zamanda Ergenekon Bayram› olarak da kutlanmaktad›r” denilmekte, arkas›ndan da Ergenekon Destan› özetlenmektedir (Koluk›sa
vd., 2006c: 86). Taramac› Z. O¤uz’un da yazd›¤› gibi, Nevruz Kürtlerin de
bayram›d›r. Bu aç›kça görmezden gelme, tarihi yeniden yazma çabalar›n›n bir
tezahürüdür. Bu ayn› zamanda, farkl› diller konuflsalar da belli bir co¤rafyada
yaflayan insanlar›n zamanla ortak bir kültür yaratabilecekleri olgusunu da reddetmektedir.
Farkl›l›klar ancak flu nedenlerle kabul ediliyor:
(Anne, k›z›na anlat›yor) Ancak görüldü¤ü gibi ayn› ülke topraklar› üzerinde yaflayan insanlar›n kültürleri bölgesel farkl›l›klar gösterebilir. Bu farkl›l›klar›n oluflmas›nda yer flekilleri,
iklim, bitki örtüsü ve e¤itim gibi faktörler etkilidir… [A]sl›nda milletçe ayn› de¤erleri paylafl›r›z... Bütün bu ortakl›klar bizlere ayn› milletin evlatlar› oldu¤umuzu hat›rlat›r.” (Öztürk
vd., 2007a:38)

Anlafl›laca¤› gibi bu farkl›l›klar gelenek ve göreneklerdeki farkl›l›klard›r, ama
sonuç olarak herkes tek bir milletin, Türk milletinin evlatlar›d›r. “Dili, dini,
anlay›fl›, mezhebi ne olursa olsun ‘Ben Türk’üm.’ diyen ve bunu yaflayan herkes
Türk’tür” (agy, s. 49) ifadesi de benzer bir örnektir. Bu yaklafl›ma göre herkes
Türk’tür, Türk de¤ilse de “Türküm” demek ve üstelik bunu yaflamak, yani
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içsellefltirmek zorundad›r. Bu ülkede farkl› dilleri konuflanlar›n var oldu¤u
görmezden gelinmifltir.

Ders Kitaplar›n›n ‹nsan Haklar›na Yaklafl›m› Problemi

“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi” derslerinin kald›r›l›p sosyal bilgiler
konular› içine yerlefltirilmesinin yerinde bir uygulama olmad›¤›n›, bugün elimizdeki ders kaynaklar›na bakarak daha rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü
“Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi” derslerinde hukukla ilgili baz› temel
kavramlar tan›t›ld›ktan sonra, kurgusal veya gerçek baz› olay ve durumlar
üzerinden düflünmek, tart›flmak, hukukla ilintili konularla yak›nlaflmak
mümkündü. Özellikle ö¤renci ve ö¤retmenler için haz›rlanan Yurttafl Olmak
‹çin (Gürkaynak vd., 1998) bafll›kl› kaynak kitaplar bu konuda ciddi olanaklar
sa¤l›yordu.
Kitaplardaki temel sorunu birkaç al›nt›yla destekleyerek konuyu irdelemekte yarar olabilir, çünkü “‹nsan Haklar› ve Demokrasi” ile “Vatandafll›k
ve ‹nsan Haklar› E¤itimi” derslerini y›llardan beri okutan bir ö¤retmen olarak
afla¤›da belirtece¤im hususlar›n insan haklar› çal›flmalar›n›n, özellikle gençlerle
ve ö¤retmenlerle çal›fl›rken temel ç›k›fl noktalar› oldu¤u inanc›nday›m (Ayr›ca
bkz. Gemalmaz, 2003).
Bir kere insan haklar›, insan›n do¤du¤u andan itibaren, sadece insan
olduklar› için, kay›ts›z flarts›z sahip olduklar› haklard›r. “‹nsan haklar›
sözleflmeleri ve anayasalar, bu anlamdaki haklar› insanlara vermez veya onlar›
bu belgeler yaratmazlar; onlar›n yapt›¤›, insanlar›n zaten sahip olduklar› ‘insan
haklar›’n› tan›mak ve dile getirmektir.”22 Daha iflin bafl›nda belirtilmesi gereken
bu yaklafl›ma kitaplarda rastlanmad›¤› gibi, insan haklar› temel haklar›n liste
halinde s›raland›¤› bir bilgi yuma¤›na dönüflmüfltür veya onlar gerekti¤inde
kullanabilece¤imiz birer araç gibidir. “Hak, sorumluluk ve özgürlüklerimiz
sorunlar›m›z›n do¤ru çözümü için elimizde bulunan anahtar gibidir. Bu yüzden
hak ve sorumluluklar›m›z› çok iyi bilmeli ve gerekti¤inde onlar› kullanmal›y›z.”
(Genç vd., 2006a: 25) Veya merkezi yönetim konusundaki bilgi köflesi notunda,
“Devlete karfl› sorumluluklar› olan ve devletin sa¤lad›¤› haklardan yararlanan
birey ise yurttaflt›r” (Öztürk vd., 2007a: 162) denilmektedir. Görüldü¤ü gibi
“haklar” devletin sa¤lad›¤› haklard›r. Demek ki istendi¤i zaman geri al›nabilir.
Oysa tam tersidir. ‹nsan Haklar›, bireyi devlete karfl› korumak için vard›r.
Bunun ders kitaplar›nda tam da bu netlikle ifade edilmesi gerekir.
Buna ba¤l› olarak, s›n›flarda üzerinde çal›flma, al›flt›rma yap›lmas›
gereken bir sorun alan› vard›r: “‹nsan Haklar› ‹hlali”… Ders kitaplar›nda bu
22- Jones, P. (1994). Rights, New York: St Martin’s Press, s.82; aktaran: ‹HB (2006: 8).
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çerçevede tek bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Anakronik yaklafl›mla ele al›nan
birkaç örnek vard›r, ama onlar kastedilen ba¤lam›n d›fl›nda kalmaktad›r. E¤er
“insan haklar›” devletin dokunmamas› gereken haklar, yerine getirmesi gereken
haklar vb. kategoriler alt›nda s›n›flanarak ele al›n›rsa, gazete ve Internet
arac›l›¤›yla elde edilen birçok malzeme, devletin23 insan haklar› ihlali yap›p yapmad›¤›n› çözümleme konusunda bir olanak sa¤lamaktad›r.
Etkili vatandafl› afla¤›daki örnekte oldu¤u gibi de¤il, insan haklar›
ihlalinin üzerine giden vatandafl olarak yorumlamak daha do¤ru bir yaklafl›m
olacakt›r. “Etkili vatandafl: Vatandafll›k ödev sorumluluklar›n›n bilincinde olup
onun gere¤ine inanan ve yapan vatandafla denir.” (Polat vd., 2007c: 245)
En fazla rastlan›lan sorunlardan biri de haklar›n s›n›rlanabilece¤i
söylemidir:
“Hak ve özgürlükler yasalarla s›n›rland›r›labilir. Hiç kimse s›n›rs›z
bir özgürlü¤e sahip de¤ildir” aç›klamas›yla bafllayan çoktan seçmeli bir sorunun
soru kökünde, “s›n›rs›z özgürlü¤e sahip olunsayd›, afla¤›daki durumlardan
hangisi gerçekleflirdi” diye soruluyor. fi›klardan iflaretlenmesi gereken do¤ru
yan›t ise fludur: “Toplum düzensiz ve huzursuz olurdu.” (Genç vd., 2006a: 163)
Veya “Demokrasi insanlar›n temel haklar›n› güvence alt›na almas›na ra¤men bu
hak ve özgürlükler s›n›rs›z de¤ildir” Bu al›nt›n›n bulundu¤u sayfa flu soruyla
bitiyor: “S›n›rs›z bir özgürlük, toplum hayat›nda neleri de¤ifltirir.” Bu sayfada
bir Internet haberi ad› alt›nda, kayna¤› belirtilmeden verilmifl üç haber var, üçü
de kufl gribi dolay›s›yla uygulanan karantina uygulamas› ve hayvan sevkinin
durdurulmas›yla ilgili haberler (Koluk›sa vd., 2006c: 153). Demek ki ortada
kamu sa¤l›¤›n› ilgilendiren bir durum var. Bu durumda karantina uygulan›yor
ve hayvan sevki durduruluyor. Oysa sayfay› bitiren soru, “S›n›rs›z bir özgürlük,
toplum hayat›nda neleri de¤ifltirir” sorusudur. Kufl gribiyle ilgi haberler,
“s›n›rs›z bir özgürlük olamaz” yarg›s›n› desteklemek için kullan›lm›flt›r, ama
argümanlar var›lan sonucu desteklememektedir. Bir baflka örnek ise yukar›daki
yaklafl›m› somut olarak do¤rular niteliktedir: “Ülkemizde geliflen iç olaylar›n
yaratt›¤› ihtiyaç nedeniyle 1961 Anayasas›nda yer alan temel hak ve özgürlükler daralt›lm›flt›r.” (Karagöz vd., 2007a: 159) Bu örnekten de, bir daha buna
benzer bir fleyler olursa yine daralt›labilir sonucu ç›kar ki, bu da darbeyi, askeri
yönetimi ve böylesi yönetimlerin hak ve özgürlükleri daraltmas›n›
ola¤anlaflt›r›p, meflrulaflt›rmaktad›r.
Hangi haklar›n hangi koflullarda s›n›rland›r›laca¤› belli de¤ildir,24
genelleme yap›larak, belirsizlik oluflturarak, her türlü hakk›n e¤er devlet gerek23- Bu devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmas› da flart de¤ildir.
24- Buna karfl›l›k Polat vd. (2007c) temel hak ve özgürlüklerin k›s›tlanabilece¤i koflullar› s›ralamaktad›r. Bunlar, “…
Savafl hali, seferberlik hali, s›k›yönetim, ola¤anüstü hal, kamu sa¤l›¤› ve güvenli¤i vb.”dir. Ad› geçen yerde bu konuyla ilgili baflka bir ayr›nt› yoktur.
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li görürse s›n›rlanabilece¤i sonucu ç›kmaktad›r ki, bu ancak anti-demokratik
ülkelerde olur. S›n›rlanamaz haklar vard›r. Örne¤in koflullar ne olursa olsun
“kimse iflkence ve di¤er insanl›k d›fl›, zalimce ya da afla¤›lay›c› ceza veya
muamelelere maruz b›rak›lamaz,” ayr›ca “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi,
savafl hali ve ola¤anüstü hal gibi durumlarda dahi ‘kölelik ve zorla çal›flt›rma
yasa¤›’ ve ‘cezalar›n kanunili¤i’ ilkesine s›n›rlama getirilemeyece¤ini kabul
etmektedir. S›n›rlaman›n kabul edildi¤i hallerde ise; bu s›n›rlaman›n mutlaka
kanun ile yap›lmas› anayasal bir zorunluluktur”25 veya bu ba¤lamda flu ilke ve
ölçütlerden söz edilebilir.
Temel Haklar›n S›n›rlanmas›nda Kullan›lan ‹lke ve Ölçütler:
• Özgürlük karinesi,
• Haklar›n ancak kanunla s›n›rlanabilmesi,
• S›n›rlaman›n meflru bir amaca yönelik olmas›,
• Demokratik toplumda gerekli/zorunlu olma ölçütü ve ölçülülük ilkesi,
26

• S›n›rlaman›n hakk›n/özgürlü¤ün özüne dokunmamas›.

Bazen de bir otoritenin ard›na s›¤›narak, anakronik bir flekilde ayn›
düflünceler savunuluyor, örne¤in Mustafa Kemal’in a¤z›ndan flunlar söylettiriliyor:
[F]erdi hürriyeti düflünürken her ferdin ve nihayet bütün milletin müflterek menfaati ve
devlet mevcudiyeti göz önünde bulundurulmak laz›md›r. Di¤erinin hak ve hürriyeti ve milletin müflterek menfaati, ferdi hürriyeti s›n›rlar. (Koluk›sa vd., 2006c: 164)

Di¤er örnekler daha çok anakronizmle ilgilidir. ‹lkinde Fatih’in insan
haklar› dersi verdi¤inden söz ediliyor:
(‘Cihan Padiflah›ndan ‹nsan Haklar› Dersi’ bafll›¤› alt›nda) 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 ne de hürriyetiniz konusunda benim gazab›mdan korkmay›n›z.’ Sonra ordusunun
kumandanlar›na dönerek askerlerin halka hiçbir kötülük yapmamalar›n› emretti ve her27

hangi biri bu emre itaat etmezse onun ölümle cezaland›r›laca¤›n› bildirdi. (agy, s. 151)

Veda Hutbesi de bir insan haklar› bildirisi gibi sunulmufltur. Önce
Veda Hutbesi verilmifl, daha sonra k›saltarak yaz›lan flu sorular s›ralanm›fl:
Veda Hutbesi’nde insanlar›n can, mal ve namusunun korunmas›, kifli haklar›, kad›n haklar›
ile ilgili nas›l bir hüküm vard›r?. ‹nsanlar›n ›rk ve renk fark› gözetilmeksizin eflit olarak
görülmesi bugünkü insan haklar›na ve demokrasi anlay›fl›na nas›l bir katk› sa¤lam›flt›r? Aile

25- Uzak ve Altuntafl (2007: 8).
26- ‹HB (2006: 36).
27- Kaynak belirtilmemifltir.
.
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hayat›n›n korunmas›na yönelik nas›l bir tavsiye vard›r? ‹nsanlar›n miras hakk› nas›l korunmufltur? Veda Hutbesi’nde yer alan hükümler bugünkü insan haklar›yla ne kadar uyumludur? (agy, s. 155)

Sosyal ve ekonomik haklara yaklafl›mla ilgili de birkaç fley söylemek
gerekir. Çünkü sosyal devlet yaklafl›m›n›n yitip gitti¤i kitaplara sinen ruhtan
anlafl›lmaktad›r. Vergi alan devletin öncelikli olan birçok görevi, “yard›mseverlik”, “dayan›flma”, “vak›flar”, “dinimiz”, “ahilik” vb. adlarla örülmüfl simgesel bir
dil kullan›larak bireylerin omzuna yüklenmifltir. “Bir toplumun varl›¤›n›
sürdürebilmesi toplum içindeki dayan›flmaya dolay›s›yla da bireylerin
yard›mseverlik tutumunu sergileyerek bunu davran›fla dönüfltürmelerine
ba¤l›d›r. Komflusu aç iken kendisi tok uyuyabilen bireylerden oluflan toplumlar›n ilerlemeleri mümkün olmad›¤› gibi varl›klar›n› devam ettirmeleri de
imkans›zd›r.” (Genç vd., 2006c: 23)

Toplumsal Cinsiyetle ‹lgili Sorunlar

Cinsiyete göre bireylere yüklenen toplumsal rollerde, iflbölümünde eski kitaplara oranla ciddi de¤iflim gözlenmemifltir. fiu örnekte oldu¤u gibi: “Dünyan›n
farkl› yerlerinde yaflasalar da, de¤iflik kültürlere sahip olsalar da bütün çocuklar›n ortak özellikleri vard›r. Erkek çocuklar›n ço¤u futbol, basketbol gibi
sporlardan hofllan›r. Bu yüzden yapaca¤›n›z maç teklifi yabanc› çocu¤a oldukça
cazip gelecektir. E¤er karfl›laflt›¤›n›z çocuk bir k›z ise bebeklerinizle oynamay›
önerebilirsiniz.” (Öztürk vd. 2007a: 184)
Birçok etkinlikte a¤abey veya baba otorite konumundad›r, k›z
kardefle veya küçük çocuklara bilgi vermektedir. Buna benzer birçok örne¤e
di¤er alanlarda yer verildi¤i için buraya sadece birkaç örnek al›nm›flt›r.
Nazl›nehir: Böylece düflman› yurttan atmak için ordumuz ve halk›m›z Atatürk’ün etraf›nda
iyice kenetlendiler de¤il mi?
Mert: Kesinlikle do¤ru … 18 Eylül 1922’de ise Anadolu’daki tüm düflman kuvvetleri temizlenerek cennet vatan›m›z›n sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalaca¤› kan›tland›. (Koluk›sa
vd., 2006a: 56)

Aile içinde iflbölümünün nas›l olmas› gerekti¤i ve otoritenin, “evin
reisinin” kim oldu¤unu üstü kapal› olmayan, aç›k seçik ileten metinler vard›r:
Mert- Babac›¤›m, evimizdeki ifl bölümünde senin görevlerinin neler oldu¤unu söyler misin?
Baba- Ailemizin geçimini sa¤lamak için ö¤retmen olarak çal›fl›r›m. Market al›flverifllerimizi
yapar›m. Ablana ve sana ödevlerinizde rehberlik ederim. Evdeki baz› tamirat ifllerini
yapar›m. Elektrik, su, telefon gibi faturalar› öderim…
(Mert ayn› soruyu annesine de sorar)
Anne- Ailemizin geçimini sa¤lamak için memur olarak çal›fl›r›m. Ailem için nefis yemekler
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yapar›m. Evimizin temizli¤i ile ilgilenirim… Pazar al›flveriflini yapar›m. Aile bireylerimizin
giysilerindeki gerekli tamiratlar› yapar›m.
(Mert ayn› soruyu ablas›na da sorar)
Abla- … Evimizdeki eflyalar›n tozlar›n› al›r›m. Tuvalet ve lavabolar›m›z›n temizli¤ini
yapar›m.
(Mert de yan›tlar)
Ben- … Günlük gazete ve ekmekleri al›r›m. Evimizde biriken çöpleri düzenli olarak atar›m.
(Mert flu sonuca var›r)
Mert- Ailemizdeki ifl bölümü sonucu herkes gücü yetti¤i kadar her ifli yapmaya çal›fl›r. …
(Son cümleyi baba söyler)
Baba- Evet o¤lum, bu söyledi¤ine kat›l›yorum. Ailemizde ifl bölümü ve dayan›flma aile mutlulu¤umuzu artt›r›r. (agy, s. 147)

‹flte bir baflka örnek: (Foto¤rafta eve dönen babay› anne ve k›z›
kap›da karfl›lar) “Bir baba olarak çocuklar›m›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak benim
görevimdi. Eve giderken bir k›rtasiyeye u¤ray›p istedi¤i kitaplar› ald›m.” Bu
okuman›n ard›ndan ö¤rencilerden bir çizelge haz›rlamalar› istenir. Soru fludur:
“Baban›n ait oldu¤u gruplar› ve bu gruplardaki rollerini içeren bir tablo
oluflturun.” (Öztürk vd., 2007a: 16-17) Veya “Ö¤retmeniniz size baban›z›n
mesle¤ini soracak. ‹çinizden bir ö¤renci tahtaya bu meslekleri yazs›n.” (Öztürk
vd., 2007b: 106)
Annelere ve k›z çocuklar›na düflen görevler birçok yerde daha
somut olarak da ifade edilmifltir. “Nazl›nehir’in annesi, Türk misafirperverli¤ini gelen konuklara göstermek için geceden çal›flmaya bafllad›. Öncelikle evi bir güzel temizledi. Sonra geleneksel Türk yemek ve tatl›lar›
haz›rland›.” (Koluk›sa vd., 2006a: 208) Yaz›n›n hemen alt›ndaki foto¤rafta
annesi yerleri süpürürken, Nazl›nehir de ona yard›m ederken gösterilmifl. Veya
“Elif’in yiyece¤e ihtiyac› var. Biraz önce kardefliyle birlikte annesinin
haz›rlad›¤› ö¤le yeme¤ini yedi.” (Tekerek vd., 2007a: 87) Ya da “Yasemin,
büyük bir heyecan ve sevinçle telefonu kapatt›. Mutfa¤a annesinin yan›na
gidip akflam halas›n›n yeme¤e gelece¤ini haber verdi. Annesi buzdolab›na bir
göz att›. Neler yapabilece¤ini düflündü…” (agy, s. 92) Bir kitaptaki flu cümle
ise bu durumu daha çarp›c› bir flekilde ifade etmektedir: “Ya da annemiz birkaç
günlü¤üne seyahate ç›ksa evde hangi ifller aksar?” (Öztürk vd., 2007a: 14)
Annelere bütçeyi yönetmenin düflmedi¤i flu örnekten de bellidir: “(Konu
tüketici haklar›yla ilgilidir) Annem kap›m›za gelen bir firma yetkilisinden battaniye sat›n alm›flt›. Fakat babam akflam eve gelince battaniyenin bu ayki
bütçemizi zorlayaca¤›n› bu yüzden geri vermemiz gerekti¤ini belirtti.”
(Koluk›sa vd., 2007a: 22) Ve battaniye geri verilir…
fiu örnekte ise daha vahim bir problem vard›r: “AIDS’in bulaflma
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riskinin en fazla oldu¤u gruplar; güvenli cinsel iliflkisi olmayanlar, birden fazla
kifliyle cinsel iliflkisi olanlar, efl cinsel iliflkiye girenler, uyuflturucu ba¤›ml›lar›,
kan ürünleri kullanmas› gerekenler ve sa¤l›k personelidir.” (Koluk›sa vd.,
2006e: 147) Ö¤renciler AIDS arac›l›¤›yla korkutulmakta, onaylanan ve onaylanmayan cinsel iliflki ve tercihler zerk edilerek özellikle eflcinsellere karfl›
önyarg› yarat›lmaktad›r. Benzer bir örnek de fludur: “Aile hayat›n›n düzenli
olmas›, çocuklar›n flahsiyetli ve karakterli olarak yetiflmesini sa¤lar.” (Koluk›sa
vd., 2006b: 54) Burada da boflanm›fl aileler veya sorun yaflayan aileler onaylanmamaktad›r. Ö¤renciler aras›nda bu durumda olanlar›n var olabilece¤i
düflünülmemifltir. Üstelik al›nt› bu tip ailelerin “flahsiyetli ve karakterli” insanlar
yetifltiremeyece¤ini iddia etmektedir. Bu da vahim bir hatad›r.
Özellikle destanlarda verilen kad›n erkek iliflkileri baflka bir dünyaya
ait göstergelerdir. Onlara elefltirel yaklafl›lmazsa, anakronik bir yaklafl›ma haz›r
olan ö¤rencilerdeki kal›p yarg›lar›n bu yolla beslenme tehlikesi vard›r.
Buna ayk›r› birkaç olumlu örne¤e rastlanm›fl olmakla birlikte en
önemlisi, Genç vd.’de (2006a) “Reisli¤e Veda” bafll›¤› ile verilen bölümdür (s.
161). ‹lk planda kad›nlara ait özel bir sayfa izlenimi do¤urdu¤u ve bu nadir
oldu¤u için olumlu olarak görülmekle birlikte, biraz dikkatli inceleyince bu
izlenim neredeyse tümüyle silinmektedir. “Türk kad›nlar›” ad› alt›nda
Türkiye’nin örnek Türk kad›nlar›, ama sadece kamu görevlisi ve siyasetle
u¤raflm›fl kad›nlar tan›t›lmakta, farkl› etnik kökenden ve alandan Türkiyeli ve
Türkiye’ye katk›s› olmufl hiçbir kad›na yer verilmemektedir.

4. D‹⁄ER SORUNLAR
Anlat›m bozukluklar›
Taramac› A. Turan, “Anlamay› zorlaflt›racak kadar dilbilgisi hatalar› mevcut”
derken hakl›d›r. Afla¤›ya birkaç örnek al›nmakla yetinilmifl, yoruma gerek
görülmemifltir.
“Faik dedenin bu konuflmay› dinlerken neler hissetmifl olabilir?”
(Koluk›sa vd., 2006a: 39)
Nijerli Rashid ve köyünün anlat›ld›¤› bölümde, Rashid’in yoksul
köyünü gösteren üç de foto¤raf var. Bu bölümde flöyle bir soru sorulmufl. “Sence
Rashid ve birlikte yaflad›¤› köylüler zengin olabilir mi? Neden?” (agy, s. 204)
“Barbekü ve piknik sevildi¤i için ilgi görmektedir.” (Tekerek vd.,
2007a: 176)
“Güney Koreliler, sebze yemeklerini çok seviyorlar. Bu nedenle de
k›rm›z› biberi tan›y›nca bal›klar› ve sebzeleri günlerce saklaman›n yolunu
bulmufllard›r.” (agy, s. 188)
“‘‹yi ki var’ Anket Araflt›rma Formu”nda yer alan sorulardan: “‘‹yi ki
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var’ dedi¤i üç teknoloji ürününü sa¤daki sütuna yaz›n›z, Bu ürüne neden ‘iyi ki
var’ dedi¤inin cevab›n› yaz›n›z.” (Tekerek vd., 2007b: 98)
“Teknoloji ürünlerini, kendisine, baflkalar›na ve do¤aya zarar vermeden kullanabilirim.” (agy, s. 111)
“Asurlara ait tebletlerde28 tüccarlar ve çivi yaz›s›n›n bulunmas› neleri
gösterir?” (Koluk›sa vd., 2006c: 54)
“Akran De¤erlendirme Örnek Formu”ndaki bir ölçüt flöyledir:
“Standart Türkçeyle konufltu.” (Genç vd., 2006c: 48)
Tarama raporlar›n› haz›rlayanlardan A. Küçükboyac› ise, ‹ngilizce
isimlerin okunuflunun yanl›fl verildi¤ini belirterek flu örne¤i vermifltir: Sean Mc
Cormick – Sin Mak Kormak olarak yaz›lm›fl. (Koluk›sa vd., 2007a: 13)

Ö¤retmen ‹nisiyatifi Problemi

Bu program ve bu anlay›flla ö¤retmene inisiyatif b›rak›lmad›¤› aç›kt›r. 6. ve 7.
s›n›flara konulan Seviye Belirleme S›nav› (SBS) ö¤retmenin elinden, program›
dikey olarak kayd›rabilme hakk›n› da alm›flt›r. Bu sene SBS’de ç›kan sorular
ders kitaplar›ndand›r, müfredat içidir, ama zaten sürekli söylendi¤i gibi, müfredat d›fl› soru sorulmas› mümkün de¤ildir ve bu hiçbir zaman da olmam›flt›r.
Sadece bir önceki seneden soru yoktur. Bu durum, ö¤rencinin o sene içinde
okuduklar›n› ezberlemeyece¤i anlam›na gelmemektedir.
Ö¤retmene yüklenen, “ideolojinin zerk edilmesinde araç olma” rolü
de özellikle k›lavuz kitaplardaki yönergelerden ve programdaki kazan›mlardan
anlafl›lmaktad›r:
“…Atatürk’ün dil, inanç ve tarih köprülerini sa¤lam tutarak Türk
devlet ve topluluklar› ile iyi iliflkiler ve dayan›fl›ma içinde olmam›z› istedi¤ini
hat›rlat›n›z.” (Koluk›sa vd., 2006e: 169) “‹pek Yolu’nda Türkler” ünitesinin
kazan›mlar›ndan birinde ise flu ifade vard›r: “Günümüz Türk Silahl›
Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile iliflkilendirerek, Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.” (agy, s. 189) Veya,
Askerlik yapman›n önemini günümüze ba¤layarak vurgulay›n›z. Düzenli ve disiplinli
orduya sahip olman›n zafer kazanmaya, ülke savunmas›na katk›lar›n› sorunuz… Geçmiflten
günümüze Türk halk›n›n zorluklara karfl› baflar›l› mücadele vermesi ve kendisine sald›ran
düflmanlar›n› ma¤lup etmesinden dolay› ordu millet olarak nitelendi¤ini belirtiniz. … 67.
sayfadaki bilgi kutular›n› okutarak Türk ordusunun sahip oldu¤u özellikler ve görev
anlay›fl›ndan dolay› dünyan›n en güçlü ordular›ndan biri oldu¤unu belirtiniz. (Genç vd.,
2006c: 107)

28- Aynen al›nm›flt›r.
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Sonuç

Genel bir de¤erlendirme yap›lacak olursa, baz› farkl›l›klara karfl›n, taranan kitaplar›n tamam›nda DK‹H projesinin niteliksel çözümleme ölçütleri aç›s›ndan
birçok alanda problem oldu¤u görülmüfltür.
Bunlardan en önemlisi kitaplarda belli bafll› uluslararas› insan haklar› belgelerinde yer alan ilkelere ayk›r› düflünceler olmas›d›r. Bu, tek tek
durumlardan çok, “insan haklar›” kavram›n›n özünden çok farkl› bir anlay›flla
ele al›nmas›ndan kaynaklanmakta; öz perspektif, çekirdek, ç›k›fl noktas› yok
say›larak ve insan haklar›na anakronik yaklafl›larak iflin lafz› da ruhu da
bulan›klaflt›r›lmakta; görevler öne ç›kart›larak, haklar›n istenilen her an ve
koflulda s›n›rlanabilece¤i izlenimi yarat›lmakta; haklar, devletin veya kiflilerin
sa¤lad›¤› olanaklarm›fl gibi sunulmakta ve bununla ba¤lant›l› olarak devlet mutlak bir otorite gibi gösterilmekte; bütün bunlar›n sonucu olarak da, “‹nsan haklar›” devletin her türlü müdahalesine aç›k bir aland›r yarg›s›na meflruiyet
kazand›r›lmaktad›r (bkz. Ek 1: 1, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 27, 28 say›l› ölçütler).
Kifli dokunulmazl›¤›yla ba¤lant›l› haklar›n do¤rudan ihlali29
say›labilecek birkaç örne¤e rastlanm›fl, onlara bu yaz›n›n içinde yer verilmifltir.
Ayr›ca ayr›mc›l›kla ilgili olarak do¤rudan ihlal say›labilecek birkaç örne¤e rastlanm›flt›r. Bunlar daha çok eflcinsellere ve okumam›fl, e¤itimsiz olanlara karfl›
tutumlarda görülmektedir. Yaln›z gerek okuma parçalar› gerek görseller ve
di¤er malzemelerin içeri¤ine ve diline bak›ld›¤›nda; örtük olarak ayr›mc›l›k
yap›ld›¤›, toplumda var olan önyarg›lar›n beslendi¤i (kad›n, cinsel tercih, dil,
din, köken aç›s›ndan) çok say›daki al›nt›dan da anlafl›lmaktad›r. Ayr›mc›l›k
alan› içinde de¤erlendirilen “farkl› dil, din ve kültürlerin varl›¤›n›n görmezden
gelinmifl olmas›”yla ilgili ihlal oldu¤unu söylemek mümkündür. Çünkü
“çeflitlilik” baz› ifadelerde aç›kça bir tehdit, bir problem olarak görülmüfl,
farkl›l›k varsa da bunun co¤rafi etkenlerden kaynakland›¤›, asl›nda herkesin tek
bir milletin evlatlar› oldu¤u normatif önermesi; bir bilgi önermesi, tart›flmas›z
bir gerçeklik olarak belirtilmifl; Türkiye’de tek dil ve tek din (Sünni ‹slam)
varm›fl gibi davran›lm›fl; Anadolu’nun geçmifli daha çok Türk-‹slam bir geçmifle
indirgenmifl; Türkiye’nin çokkültürlü yap›s› aç›kça görmezden gelinmifltir (bkz.
Ek 1: 2, 11, 12, 25, 26, 27 say›l› ölçütler).
Bar›fl hakk›n›n ihlali, militarizmin, fliddetin do¤allaflt›r›lmas› ve
özendirilmesi kitaplarda en fazla öne ç›kan ihlaller aras›nda say›labilir. Ölüm
yüceltilmekte, ö¤rencilere vatan için seve seve ölmenin özenilecek bir fley
oldu¤u ö¤retilmekte, vatanseverlik sadece buymufl gibi sunulmakta, onlar›n bu
konularla empati kurmalar› bile istenmekte; “ordu-milletiz”, “her Türk asker
29- “‹hlal” kavram› bilinçli bir flekilde kullan›lm›flt›r. Çünkü elefltiri konusu olan al›nt›lar›n bulundu¤u kitaplar,
devletin resmi onay›yla bütün okullarda okutulan ders kitaplar›d›r. .
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do¤ar” özcü önermeleriyle askerli¤in Türkler için ezeli ve ebedi bir “ifl” oldu¤u
fikri; k›z ö¤renciler de iflin içine kat›larak ve s›n›flara tafl›narak, ö¤retmenlere de
neyi nas›l söyleyeceklerine dair direktifler verilerek sivil alan askerilefltirilmekte; hatta bu ba¤lamda “eski” izcilik kurumu yeniden ön plana ç›kar›larak, ö¤rencilerden birer “küçük asker” gibi davranmalar› beklenmekte; bu söylem, birer
ideolojik kod olarak kullan›lan, yer yer abese kaçan görsellerle, fliirlerle, okuma
parçalar› ve otoritelerden yap›lan al›nt›larla da beslenmekte ve okuyanlarda
“ulusun infla’s› yeni bafllam›fl gibi bir duyguya kap›lmalar›n› sa¤layacak kadar
güçlü ve etkili bir atmosfer yarat›lmaktad›r (bkz. Ek 1: 3, 5, 8, 10, 15, 25, 26, 27,
29 say›l› ölçütler).
Hemen yukar›daki paragrafla ba¤lant›l› olarak, programda30 aksinin
yaz›lmas›na karfl›n, bu yaklafl›m›n bizi evrensel dünyadan ay›rd›¤›, dünyaya
“biz ve öteki” penceresinden bakmaya zorlad›¤› söylenebilir. Çünkü kitaplara
sinmifl olan etno-kültürcü yaklafl›m›n do¤al bir sonucu olan militarizm ve milliyetçilik iç ve d›fl tehdit alg›s› üzerine infla edildi¤i ve bu iç ve d›fl düflmanlar
somut olarak belirtilmedi¤i, dolay›s›yla Türkiye’nin içi de d›fl› da düflmanlarla
çevrilidir düflünce ve duygusu zerk edildi¤i için, ksenofobinin yarat›lmas›na
katk›da bulunulmaktad›r. Türkiye ve Türkler dünyada ve Avrupa’da kendi
bafllar›na -her nas›lsa- var gibidirler. Türk dünyas›yla kurulan yeni ve güçlü
iletiflimi de bu ba¤lamda de¤erlendirmek gerekir. Avrupa’ya veya dünyaya
yap›lan küçük göndermeler ço¤u zaman ya minik bilgi k›r›nt›lar›d›r ya da
Türkler ba¤lam›nda ele al›nan konulard›r. Bu medeniyetlerle karfl›l›kl› bir etkileflimden çok, Türk ve ‹slam dünyas› olarak onlara ne gibi katk›larda bulunuldu¤u üzerinde durulmaktad›r. Nitekim günümüz Avrupa’s›yla, özel olarak da
Türkiye’nin AB süreciyle ilgili hiçbir bilgi ve de¤inmenin olmamas›, “içe kapanma” söyleminin her nas›lsa ders kitaplar›na yans›m›fl oldu¤u düflüncesini akla
getirmektedir. Bu ba¤lamda ele al›nd›¤›nda, bu ö¤renim kaynaklar› günümüzü
anlatmayan ve mesaj›n alt metinlerden ç›kar›labildi¤i, ideolojik ve siyasi gündeme simgesel göndermelerle dolu, jeopolitik alan›na ait ders kitaplar› izlenimini vermektedir (bkz. Ek 1: 3, 8, 9, 10, 28, 29, 32 say›l› ölçütler).
Eflitsiz, cinsiyetçi bir sosyal rol da¤›l›m›n›n sorgulamadan kabulü,
ataerkil aile kavray›fl› ve erkek egemen aile tasvirlerine ait örneklere yaz›n›n
içinde yer verilmifltir. Zaman zaman cinsiyetçi bir dil kullan›m›na rastlanm›fl
veya bilim insan›, bilim adam› gibi kavramlar›n ayn› kaynak içinde birlikte kullan›ld›¤› görülmüfltür. Toplumsal iflbölümünde kad›nlara, k›z çocuklar›na hep
ev iflleri düflmekte, erkek çocuk d›flar›yla ilgili iflleri halletmekte, örne¤in çöpleri
dökmekte; anne de çal›flmas›na karfl›n her nas›lsa eve erken gelmekte ve babay›
30- (6. madde) “Milli kimli¤i merkeze alarak evrensel de¤erlerin benimsenmesine önem verir.” Bu, k›lavuz kitaplar›n
girifl bölümünde bulunan, sosyal bilgilerle ilgili ön kabullerden biridir.
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kap›da karfl›lamakta; aile bütçesinden devaml› baba sorumlu olmakta, hatta
aile bütçesinden bihaber olan annenin ald›¤› mal›, baban›n iste¤i üzerine geri
götürüp vermesine ö¤renciler tan›kl›k etmektedir. Mesleklerin da¤›l›m›nda
annelere daha çok sekreterlik, memurluk, ö¤retmenlik gibi ifler düflmekte,
meslek araflt›rmas›nda sorular sadece babaya yöneltilmektedir (bkz. Ek 1: 21,
22, 23 say›l› ölçütler).
Sosyal bilgiler derslerine hâkim olan sorunlu yaklafl›mlar› da flöyle
özetleyebiliriz: ‹ncelenen ö¤renim kaynaklar›na göre, tarihte itici güç d›fl
mihraklard›r veya co¤rafi koflullard›r. Kitaplarda yoruma gereksinme göstermeyen, örne¤in arkeolojik buluntular gibi maddi bulgular vard›r ve bunlar tek
bafllar›na her türlü “tez”in aç›klay›c›s›d›r. Sosyal bilgiler dersinin, özellikle de
tarih dersinin amac› geçmiflten ders ç›kartma yoluyla ö¤renciyi e¤itmektir.
Destanlar›n elefltirel olmayan bir flekilde ve birer belge olarak kullan›lmas›
sonucu ders kitaplar› epik bir anlat›ya dönüflmüfltür. Bu nedenle çok say›da
anakronik hataya, metafizik yaklafl›ma, mistik motiflere rastlanmaktad›r, ki bu
da sosyal bilimler d›fl› bir durum olarak görülebilir. Olaylar aras›nda neden
sonuç iliflkisi kurulamamakta, tek bir neden büyük bir sonucu do¤urabilmekte,
tarihsel olgular›n basite indirgenerek “anlat›lmas›” sonucunda sosyal bilimler
için gerekli olan ayr›nt›lar, renkler kaybolmaktad›r. Ayr›ca karfl›laflt›rmal› bir
yaklafl›m›n ve olgulara farkl› perspektiften bakman›n hiç olmad›¤› da
söylenebilir31 (Bkz. Ek 1: 25, 26, 27, 28, 29 say›l› ölçütler.)
Eski kitaplarda var olan sorunlar büyük ölçüde devam etmektedir:
Özcü yaklafl›mlar, “d›fl tehdit-iç tehdit” konusu, “her fleyi devletten beklememek
laz›m” söylemi, “soydafllar›m›z” ifadesi, “her Türk, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
askeridir” yaklafl›m›, “e¤itimli insan iflsiz kalmaz” anlay›fl› ve cinsiyete göre rol
da¤›l›m›ndaki eflitsizliklerin varl›¤› vb. Yeni kitaplarda olmayan konu
“komflular›m›zd›r”. Bu konu ç›kar›ld›¤› için insan haklar› ölçütlerini en fazla
ihlal eden bir konu böylelikle aradan çekilmifltir. Yunanistan, Suriye ve
Ermenistan’la ilgili sorunlar da bu sayede kitaplara yans›mam›flt›r. Ama militarizm, milliyetçilik, ordu-millet, Türk Tarih Tezi’yle, Türk-‹slam senteziyle ilgili
verilerin çoklu¤u bu bofllu¤u ciddi ölçüde kapatm›fl görünmektedir.

31- Bu bölüm için bkz. Tekeli (2007).
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