Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› II

‹LK VE ORTA Ö⁄RET‹M TÜRKÇE VE
EDEB‹YAT DERS K‹TAPLARINDA
‹NSAN HAKLARI ‹HLALLER‹ VE SORUNLAR
Deniz Tarba Ceylan 1

Türkiye’de Türkçe e¤itiminin ilkö¤retim, ortaö¤retim ve hatta üniversite lisans
düzeyinde zorunlu derslerle sürdürüldü¤ü e¤itim sisteminde dil ve edebiyat
e¤itimi politikalar›na ve ilgili derslerde kullan›lacak e¤itsel malzeme ve kitaplara verilmesi gereken önem aç›kt›r. Bilindi¤i gibi Türkçe ve edebiyat derslerinde yaln›z “Türkçe” de¤il, okuma-yazma, anlama, kendini yaz›l› ve sözlü
ifade etme, çözümleme, bireflim ve ç›karsama yapma becerilerinin de gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Dolay›s›yla ilkö¤retimde Türkçe, ortaö¤retim
y›llar›nda ise edebiyat derslerinde izlenecek e¤itim politikalar›n›n ve
kullan›lacak kitaplar›n özenle haz›rlanmas›, sözel beceri gere¤ini öne ç›karan
tarih, sosyoloji, felsefe gibi sosyal ve befleri bilimler alan derslerinde de
ö¤rencinin beceri ve geliflimine büyük katk› sa¤layacakt›r. ‹lkö¤retim 1–7. s›n›f
“Türkçe,” ortaö¤retim 9–11. s›n›f “Türk Edebiyat›” ve “Dil ve Anlat›m” kitaplar›n›n ele al›nd›¤› bu yaz›da, ilk Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› (DK‹H-I) projesinin bitiminden bu yana Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ilk ve orta ö¤retim
müfredat ve ders kitaplar›nda yap›lan de¤ifliklikler kapsam›nda, ad› geçen kitaplarda eski ile yeni aras›nda görülen farkl›l›k ve benzerlikler irdelenmeye
çal›fl›lacakt›r.
Tarih Vakf› koordinatörlü¤ünde ve TÜBA flemsiyesi alt›nda, Türkiye
‹nsan Haklar› Vakf›’yla iflbirli¤i içinde, Avrupa Birli¤i Komisyonu ve Aç›k
Toplum Enstitüsü’nün mali deste¤iyle yürütülen DK‹H-I projesi 2004 y›l›nda
sonuçlanm›flt›. Bu projenin tamamlanmas›ndan yaklafl›k üç y›l sonra ikinci Ders
Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› (DK‹H-II) projesinde toplam 139 ders kitab›, ço¤u

1- Sabanc› Üniversitesi.
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üniversite ö¤rencisi ve ö¤retmen olan 74 gönüllü taraf›ndan, bir önceki projede
gelifltirilen Niteliksel Çözümleme ‹çin Ölçütler kullan›larak taranm›flt›r. Elde
edilen bulgular›, müfredatta yap›lan de¤ifliklikler do¤rultusunda yeni gelifltirilen veya art›k ilk ya da orta ö¤retim programlar›nda yer almayan dersler
nedeniyle, DK‹H-I bulgular›yla bire bir karfl›laflt›rmak mümkün olmayabilir.
Ayr›ca, çözümleme ölçütleri ayn› kalmakla birlikte, iki projede taramay› yapan
kifliler farkl›laflt›¤› için, ölçütlere ayk›r›l›¤› de¤erlendirmede farkl› duyarl›klar
söz konusu olabilir. Bu olas› öznel de¤erlendirme farkl›l›klar›, iki projenin bulgular›n› mutlak say›sal verileri kullanarak karfl›laflt›rmay› güçlefltiren bir baflka
etkendir. Gene de ana derslerin de¤iflmedi¤i göz önüne al›n›r ve taray›c› duyarl›klar›n›n fazla farkl›laflmad›¤› varsay›l›rsa, ilk projeden bu yana ders kitaplar›nda görülen de¤ifliklikleri de¤erlendirmek anlaml› olacakt›r.
Gönül isterdi ki DK‹H-II’de yeni ve olumlu verilerle buluflulsun…
Görülen o ki, geçen y›llarda kitaplar›n ve müfredat›n geçirdi¤i de¤iflikliklere
karfl›n, sorunlar belki baz› alanlarda ve derslerde azalm›flsa da, kitaplarda hâlâ
çeflitli insan haklar› ihlalleri gözlemlenmektedir. 20007-2008 e¤itim y›l›nda
ilkö¤retim okullar›nda kullan›lm›fl ve proje kapsam›nda taranm›fl ders kitaplar›na bak›ld›¤›nda Niteliksel Çözümleme ‹çin Ölçütler (bkz., Ek 1) temel al›narak
oluflturulan ve insan haklar› ihlalleri aç›s›ndan dikkate al›nan hemen tüm
bafll›klarda sorunlu metin ve veriler saptand›¤› görülmektedir.

Tablo1

‹lkö¤retim Genel (2007)

Yüzde
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Benzer bir durum ortaö¤retimde halen kullan›mda olan ders kitaplar›nda da gözlemlenmektedir (Tablo 2):
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Ortaö¤retim Genel (2007)

Yüzde

Tablo2

Ölçütler

Her iki tabloda da niteliksel çözümleme ölçütlerinin baz›lar›nda
yo¤unlaflan ihlaller oldu¤u görülmektedir.2 Örne¤in 2. (“Ayr›mc›l›k”) ve 3.
(“Bar›fl hakk›n›n ihlali ve fliddet kullan›m›n›n do¤allaflt›r›lmas›, özendirilmesi”)
ölçütler kapsam›nda hem ilkö¤retim hem ortaö¤retim ders kitaplar›nda çok
say›da sorunlu metin oldu¤u görülmektedir. Gene 8. (“Yurttafll›¤›n, yurtseverlik/milliyetçilik ve milli de¤erlerin, evrensel/genel ba¤lamda de¤il, etnik olarak
Türklük ve dinsel olarak ‹slamiyet ba¤lam›nda tan›mlan›p aç›klanmas›”), 9.
(“Ulusal kimli¤in d›fllama, tehdit ve düflmanl›k üzerinden tan›mlanmas›;
yabanc› düflmanl›¤›”), 26. (“Normatif önermelerin bilgi önermesi [Pozitif Önermeler] olarak sunulmas›; olgular/bilgiler ile yorumlar/görüfllerin/dileklerin
birbirine kar›flmas›”), 27. (“Yaz›lanlar› do¤rulamak için, bilimsel ak›l yürütme
ve kan›tlama yöntemlerine baflvurmak yerine, herhangi bir Otorite’nin sorgulanamaz yetkesine gönderme yap›lmas›; herhangi bir Otorite’nin
kutsallaflt›r›ld›¤› izlenimi veren ibareler”) ve 29. (“Abes ifadeler, totolojiler,
kendi içinde çeliflen anlat›mlar, yanl›fl tan›m, bilgi ve ifadeler, yanl›fl örneklemeler, tutars›z, ilgisiz ba¤lant›lar... Alakas›z görsel malzeme... Kurulmayan
nedensellik iliflkileri…”) ölçütler de taramay› yapan gönüllüler taraf›ndan ders
kitaplar›nda gözlemledikleri sorunlara aç›klama olarak gösterilmifltir.
Buna karfl›l›k, ilk ve orta ö¤retim kitaplar›nda farkl›laflan sorunlar da
görülmektedir. Taramac›lar “Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›; Kad›na Biçilen Toplumsal

2- Kuflkusuz her niceliksel veritaban›nda belli bir hata pay›na yer b›rakmak gerekir. Ancak buradaki
de¤erlendirmede, taramay› gerçeklefltiren gönüllülerin beraber e¤itildikleri ve sürekli fikir al›flverifli yap›lan ara
toplant›lar ve e-iletiflim yoluyla ölçütlerin yorumlanmas›nda belli bir standarda ulafl›ld›¤› kabul edilmektedir.
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Rol” ana bafll›¤›nda toplanan 21–24 say›l› ölçütlere iliflkin sorunlu ifade, resim
ve metinleri ilkö¤retim kitaplar›nda daha çok gözlemlemifller, buna karfl›l›k 10.
(“Baz› de¤erlerin sadece “bize ait” addedilmesi; olumlu s›fatlar›n “bir tek bize
ait” oldu¤u izlenimi yaratan ve bu yolla baflkalar›n›n hor görülmesine yol açabilecek ö¤eler; “milli”nin d›fl›ndakine, “öteki”ne karfl› herhangi bir ilginin ve
empatinin özendirilmemesi; izolasyoncu bir dünya görüflünün yurtseverlik
olarak sunulmas›”), 11. (“Çeflitlili¤in-farkl›l›¤›n bir zenginlik olarak de¤il bir
problem olarak sunulmas›; Türkiye’nin ve dünyan›n kültürel çeflitlili¤inin bir
sorun olarak ele al›nmas›, farkl› olan›n, az›nl›kta olan›n d›fllanmas›, yok
say›lmas› ya da bir tehdit olarak alg›lanmas›”) ve 12. (“‹nsanl›¤›n ortak kültür
miras›na sayg› ilkesinin ihlali; “üstün kültürlerin”, “üstün dinlerin” mevcut
oldu¤u varsay›m›”) ölçütlerle özetlenen ihlallere ortaö¤retim kitaplar›nda daha
çok rastlam›fllard›r.
Bu noktada, de¤iflen kitaplara karfl›n ihlallerin azalmamas›n›n
nedenlerine bakmakta yarar var. Görülen o ki, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca
yap›lan müfredat de¤iflikli¤i ve ders kitaplar›n›n yenilenmesi, çeflitlendirilmesi,
pek çok ders ve seviyede ders, ö¤renci çal›flma ve ö¤retmen k›lavuz kitab› olarak
birden çok kitap haz›rlanmas› süreci, insan haklar› ihlalleri aç›s›ndan sorunlu
yaklafl›m ve metinleri kitaplardan ç›karmak yönünde yeterince de¤erlendirilememifltir. Bunun yan› s›ra pedagojik aç›dan özünde olumlu bir geliflme olan,
ö¤renci ve ö¤retmene kolayl›k getirmesi beklenen üç kitap uygulamas›n›n aceleye getirilmesi de özensiz, kolay önlenebilir bas›m, yaz›m vb. hatalarla dolu
kitaplar›n piyasaya sürülmesiyle sonuçlanm›flt›r. Bu nedenle kitaplar› irdelemeye öncelikle flekilsel özelliklerinden bafllay›p, daha sonra insan haklar› ihlalleri ba¤lam›nda içeri¤e ve yöntemlere iliflkin sorunlara ve onlar›n çözümüne
yönelik saptamalarla devam edece¤im.
‹lkö¤retim dördüncü s›n›flarda ö¤retmenin kullan›m› için
haz›rlanan Türkçe 4 Ö¤retmen K›lavuz Kitab›’nda yer alan ve özellikle bu kitap
için Songül Özaykut taraf›ndan yaz›ld›¤› belirtilen “Nas›l arkadafl ediniriz?”
bafll›kl› yaz›dan bir bölümle bafllamak istiyorum:
Peki arkadafl›m›z m› bizi hep üzmüfltür. Yoksa biz de fark›na varmadan arkadafl›m›z› üzüyor muyuz. Tabi ki arkadafl›m›z›n hoflumuza giden davran›fl› da vard›r. Hoflumuza gitmeyen
davran›fl› da…
Ayn› flekilde bizim de arkadafl›m›z›n hofluna giden ve gitmeyen davran›fl›m›z vard›r. Bunu
nas›l ö¤renebiliriz? Ö¤renmemiz çok kolay. Örne¤in davran›fllar›m›z› kontrol edebiliriz.
Kontrol de flöyle olabilir;… ( Çanakç› vd., 2006: 57)

Görüldü¤ü gibi yaz›da noktalama iflaretleri kullan›m›nda ciddi
tutars›zl›klar var. Al›nt›daki ilk paragrafta soru iflaretlerinin eksikli¤i
görülmektedir ve ikinci paragraf›n sonunda kullan›lan noktal› virgülün kul-
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lan›m› sorunludur. “Peki” sözcü¤ünden sonra virgül konulmam›flt›r. Benzer
tümceler için ikinci paragrafta soru iflareti kullan›lm›fl, ama birinci paragrafta
tümce sonuna nokta konulmufltur. Ayr›ca birinci paragraf sonunda yer alan
iki tümcenin ayr› tümceler de¤il, virgül ile birlefltirilmifl tek bir tümce olarak
yaz›lmas› da gerekmektedir. Ayn› flekilde ikinci paragrafta “örne¤in
davran›fllar›m›z›…” diye bafllayan tümcenin bir önceki tümceyle noktal›
virgül ya da üst üste iki nokta iflaretiyle birlefltirilmesi anlam› sürdürmek
bak›m›ndan yaz›ya katk›da bulunacakt›r.
Bunun yan› s›ra özellikle ilkö¤retim kitaplar›nda bolca kullan›lmas›
gerekli ve olumlu bir uygulama olan görsel malzeme haz›rlanmas›nda da
gereken özenin gösterilmedi¤ini söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Görsellerin
içeri¤i bir yana, gerek çizimlerin gerek seçilen foto¤raflar›n kalitesi kuflkusuz
art›r›labilir. Birkaç örnek vermek gerekirse, 2. s›n›f Türkçe ders kitab›n›
(Coflkun vd., 2006) tarayan H. Karakafl “70. sayfada yer alan görsel ö¤elerin …
çirkinli¤i, anlams›zl›¤›, saçmal›¤› abestir ve e¤itim hakk›na sald›r›d›r” diyerek
bu malzemeyi çözümleme ölçütlerinin 1. ve 29. maddeleri kapsam›nda
de¤erlendirmektedir. Gene 4. s›n›f Türkçe ders kitab›n› (Çanakç› vd., 2007)
okuyan taramac› 93. sayfadaki görselleri yaz›n›n içeri¤iyle ilgisiz ve
gere¤inden s›k kullan›lm›fl olarak de¤erlendirmektedir. 7. s›n›f Türkçe ö¤renci
çal›flma kitab›n› (Altan vd., 2007b) tarayan M. Karagöz de sayfa 11’de
kullan›lan görsel malzemede 29. madde ihlali gözlemleyerek, “Resimlerden
bir anlam ç›kar›lmas› çok zor. Bence konuyla tutarl›l›¤› yok” yorumunu
yapm›flt›r. Küçük ayr›nt›lar gibi gözükse de bu tür eksiklik ya da hatalar›n ders
kitaplar›nda yer almas› do¤ru de¤ildir. Bu tür hayli basit hatalar› olsa olsa yeni
kuflak ders, ö¤renci çal›flma ve ö¤retmen k›lavuz kitaplar›n›n h›zla haz›rlan›p,
gerekli düzeltme ve denetim süreçlerinden geçmemifl olmalar›yla aç›klamak
mümkün olabilir. Bu aç›dan, özünde olumlu bir giriflim olan üç kitap uygulamas›n›n, sa¤lanmas› olas› yararlardan ödün verilerek sonuçland›¤›
kan›s›nday›m.
Ama daha önce de belirtti¤im gibi flekilsel denebilecek bu eksikliklerden daha önemli ve düflündürücü olan, içeri¤e iliflkin sak›ncal› metin ve
görsel malzemenin baz› iyilefltirmelerle de olsa hâlâ görülmesidir. Bu aç›dan
ilkö¤retim Türkçe kitaplar›nda gözlemlenen insan haklar› ihlallerinin genel
da¤›l›m›na bakarak ifle bafllamak istiyorum. Tablo 3’te de görülece¤i gibi ilk üç
ölçütle (ki bunlar “Do¤rudan ‹nsan Haklar›na Ayk›r› Ö¤eler; Temel ‹nsan
Haklar› Kavramlar›nda Yanl›fllar, Kasti Sapt›rmalar, Görmezden Gelmeler”
genel bafll›¤›yla tan›mlanan ve uluslararas› belgelerle saptanm›fl insan
haklar›yla do¤rudan çeliflen ö¤elerdir) ilgili ihlaller özellikle göze çarpar niteliktedir.
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‹lkö¤retim Türkçe 1-7

Yüzde

Tablo3

Ölçütler

Ayn› flekilde ortaö¤retimde Türk Edebiyat› ile Dil ve Anlat›m
kitaplar›nda da ilk üç ölçüte iliflkin pek çok sorun saptand›¤› Tablo 4’ten
anlafl›lmaktad›r.
Tablo4

Türk Edebiyat› & Dil ve anlat›m

Yüzde

280

Ölçütler
Türk Edebiyat›

Dil ve anlat›m

Sorun(lu) olarak tan›mlanan metin ya da çal›flmalar›n neden ya da
nas›l insan haklar›n› ihlal etti¤ini de¤erlendirirken dikkate al›nmas› gereken bir
konunun da ihlalin “saydaml›¤›” ya da “görünürlü¤ü” oldu¤u düflünülebilir.
Baz› metin ya da çal›flmalar bazen do¤rudan ayr›mc›l›k veya insan haklar›na
sald›r› ifadeleri içermekte, bazen de ö¤renciyi düflünsel ve e¤itimsel biçimlenme
ve bilgi-deneyim birikimi itibariyle henüz haz›r olmad›¤› soru ve sorunlarla yüz
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yüze getirerek e¤itim hakk›na dolayl› sald›r› niteli¤i tafl›maktad›r. Özellikle ikinci olarak de¤indi¤im ve “dolayl›” veya “örtük” olarak da nitelenebilecek insan
haklar› ihlallerinin görünürlü¤ünün az olmas› onlar›n daha az “sak›ncal›”
oldu¤u anlam›na hiç gelmemektedir; hatta tersine, alg›lanma ve kitaplar›n bu
tür ihlallerden ar›nd›r›lmas› yönünde zorluk ç›kard›klar›ndan, daha köklü bir
sorun oluflturduklar› söylenebilir. DK‹H-I’den bu yana bu tür ihlallere yol açan
e¤itimsel yöntemler aç›s›ndan da az yol al›nd›¤› kan›s›nday›m. Bu nedenle
öncelikle bu tip bir ö¤renci çal›flmas›yla söze bafllamak istiyorum.
2. s›n›f Türkçe ders kitab›n›n (Coflkun vd., 2006) ikinci temas›nda
“Atatürk” konu bafll›¤› alt›nda ö¤rencilere iki düzyaz›, iki fliir örne¤i sunulmaktad›r. ‹lk fliir “Atatürk Çocuk Olmufl” bafll›kl›, Atatürk’ün sal›ncakta sallanan bir
foto¤raf›yla desteklenmifl, 10 dizelik ve ak›lda kolayca kalan Aziz Sivasl›o¤lu
imzal› bir fliirdir. Gerek yap›s›, gerek içeri¤i çocuklara böylesine önemli bir
devlet adam›n›n da kendileri gibi yaflam›fl, e¤lenmeyi sevmifl ve tüm yaflam›n›
kaplayan çok önemli ve “ciddi” eylemlerinin yan› s›ra kiflili¤inde “çocuksu” bir
yan da bar›nd›rmaya devam etmifl oldu¤unu aktard›¤›ndan iyi bir seçim oldu¤u
kan›s›nday›m. Di¤er fliir ise “Atatürk’ü Sevmek” bafll›¤›n› tafl›yan ve bir
ilkö¤retim ö¤rencisi taraf›ndan yaz›lm›fl, dört dizeli üç dörtlükten oluflan bir
metindir. Dili ve yazan›n da “kendilerinden” biri olmas› ö¤renciye fliiri sevdirecek niteliktedir. Düzyaz› parçalar›ndan ilki Atatürk’ün k›sa bir yaflam öyküsü,
di¤eri ise “Atatürk Hasta Bebe¤ime Doktor Getirmiflti” bafll›kl›, A. ‹lhan Gülek
kaynakl› bir çocukluk an›s›d›r. Özellikle ikinci metin Atatürk’ün çocuklarla
iliflkisini yans›tan, s›cak bir öyküdür. Her iki metin de ilkö¤retim ikinci s›n›f
ö¤rencilerinin anlayabilece¤i bir dile sadelefltirilmifl ve bol foto¤rafla desteklenmifltir. Yaflam öyküsü ise çok k›sa (19 tümce) ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ailesi ve devam etti¤i okullar ile askeri ve siyasi yaflam›n› özetleyen bir yaz› olarak
ö¤rencinin anlamas› kolay bir metindir.
Bütün bu olumluluklar›n yan› s›ra yaflam öyküsünde yer alan iki
cümleye dikkat çekmek istiyorum: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Ülkemizin
geliflmesini sa¤layacak yenilikleri gerçeklefltirdi.” (agy, s. 27) Kuflkusuz gerek
Kurtulufl Savafl›’nda, gerek Cumhuriyet’in kuruluflu ve izleyen süreçte gerçeklefltirilen yenilik ve de¤iflikliklerde Atatürk’ün yerinin ve katk›s›n›n vurgulanmas› do¤ald›r. Ama çok katmanl› ve aflamal›, uzun bir zamana yay›lan, pek çok
kifli ve kurumun pay›n›n bulundu¤u bu sürecin Atatürk taraf›ndan “tek bafl›na”
gerçeklefltirildi¤i izlenimi veren bu yüklemlerin ikinci s›n›f ö¤rencisi taraf›ndan
do¤ru bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilebilece¤inden kuflkuluyum. Üstelik küçük
bir çocu¤un Atatürk’ü ve yapt›klar›n› sa¤l›kl› de¤erlendirmek için gereken bilgi
ve deneyime sahip olmad›¤›n›, bu temada yer alan di¤er okuma parças›nda
‹lhan Gülek de dolayl› olarak dile getirmektedir: “Bizler onun büyüklü¤ünü
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kavrayacak kadar büyük de¤ildik. Atatürk’ten bizimle oyun oynamas›n›, oyuncak fincanlar›m›zdan çay içmesini istedik.” (agy, s. 30)
Ama bu metinlerin içeriklerinden ba¤›ms›z olarak, teman›n sunuldu¤u girifl sayfas›nda yer alan sorular bence daha da düflündürücüdür.
Okunacak metinler liste olarak verilmifl ve “Neler Düflünüyorsunuz?” bafll›¤›yla
ö¤renciye befl soru yöneltilmifltir.
1. Atatürk hakk›nda neler biliyorsunuz?
2. Büyüklerinizin çocuksu davran›fllarda bulundu¤unu gördünüz mü? Bir örnek veriniz.
3. Atatürk çocuklarla zaman zaman oyun oynard›. Bu konuda neler düflünüyorsunuz?
4. Atatürk’ü neden çok seviyorsunuz?
5. Atatürk olmasayd› neler olurdu? (agy, s. 24)

Bu sorulardan ilk dördü okuma parçalar›n›n içeri¤iyle do¤rudan
ba¤lant›l›d›r. Birinci soru ö¤rencinin Atatürk’e iliflkin genel bilgisini
an›msamas›na yönelik, ikincisi do¤rudan kendi yaflam›ndan gözlemlerini aktarmas›n› amaçlayan ve temaya girifl olarak yararl› sorulard›r. Üçüncü, dördüncü
ve beflinci sorular›n okuma parçalar›na haz›rl›k niteli¤inden çok, do¤rudan
ö¤renciyi çözümleme yapmaya yönlendirece¤i düflünülmüfl olmal›. Özellikle
üçüncü soru bu aç›dan ifllevseldir. Ama dördüncü soru “Atatürk’ü neden çok
seviyorsunuz?” (vurgu benim), özcü bir önermeyle bafllay›p ö¤renciyi belki de
dile getirmeye haz›r olmad›¤› bir duyguyu yapay, yapmac›k ya da do¤ru
olmayan sözcüklerle ifadeye yönlendirmektedir. Soru “Sizce insanlar Atatürk’ü
neden sever?” olarak sorulmufl olsa ö¤renci bilgi ve gözlemlerini “hata” ya da
“eksiklik” duygusuna kap›lmaks›z›n, bir olas›l›k, ak›lc› bir tahmin düzeyinde
dile getirmekte özgür kal›r, dilerse yan›t›n› kiflisellefltirebilirdi. Ama bizzat
kendi duygular›na yönelik ve mutlaka tek tip bir duygunun (“çok sevmek”)
kayna¤›n› bulmas› ya da anlamas› pek kolay olmasa gerek. Dolay›s›yla bu yönerge fazlaca “yönlendirici” ve ö¤rencinin kliflelere s›¤›nmas›na yol açacak niteliktedir.
Beflinci soru ise büsbütün zordur: Bir ilkö¤retim ikinci s›n›f ö¤rencisine “Atatürk olmasayd› neler olurdu?” gibi bir soru sorulmas› yersiz ve gereksizdir. Nitekim kitab› tarayan H. Karakafl, “Bu sorunun bilimsel bir yan›t› de¤il
çocukta, ö¤retmende de yoktur… Tarihe mal olmufl bir kiflilik ve onun içinde
yer ald›¤› olaylar dizisinin sa¤l›kl› bilimsel bilgisinin e¤itimi yerine… beyin
y›kama faaliyeti[dir]” yorumunu yapm›flt›r. Bu soru belli bir bilgi birimine ek
olarak de¤erlendirme, çok yönlü düflünme ve çözümleme gerektirdi¤inden
ilkö¤retim ikinci s›n›f ö¤rencisinden beklenemeyecek kadar karmafl›k bir süreç
içerir. Dolay›s›yla da yedi-sekiz yafllar›ndaki bir ö¤rencinin böyle bir soruya
verece¤i cevap yüzeysel ve ezberlenmifl baz› kal›plardan oluflacakt›r. Bu da
ö¤rencide “düflünme” yerine “ezberleme” al›flkanl›¤›n› besler bir uygulamad›r
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ki, e¤itim hakk›n›n k›s›tlanmas› ve uzun vadeli bir davran›fl bozuklu¤unun
üretilmesi anlam›na gelir.
Bu tür örtülü ve dolayl› ihlalleri örneklerle ço¤altmak mümkün, ama
insan haklar›n› daha do¤rudan hiçe sayan ya da görmezden gelen baz› örnekler
de görülmektedir. Ço¤u zaman bu örneklerin “vatanseverlik” ve “iyi yurttafll›k”
ba¤lamlar›nda sunulmas› da gerek genç okuyucunun alg›lar›nda ve düflünsel
gelifliminde kar›fl›kl›k ve koflullanmalara yol açaca¤›ndan, gerek Türkçe ve edebiyat güzel yaz› örneklerinin salt içeri¤i bu türden metinlere indirgenmesi
nedeniyle, pek çok aç›dan sak›ncal›d›r. Birkaç örnek vermek , 4. s›n›f Türkçe
ders kitab›nda yer alan “Cumhuriyet” konu ve bafll›kl› fliirde, taramac› S.
Çiçek’in de dikkat çekti¤i, “Hiç kimseye de¤il; Allah’a kuluz,” “Kalbimiz imanl›,
güçlü kolumuz” gibi dizeler özgür bir ulus ve demokratik yönetimin koflullar›n›
din ve inançla ilintilendirmektedir (Kapulu vd., 2007a: 29). 7. s›n›f Türkçe
ö¤retmen k›lavuz kitab›n› tarayan M. Karagöz, ö¤rencilerin elindeki ders
kitab›nda da yer alan Rasim Köro¤lu imzal› fliirdeki “Bayra¤›m›z için al
kan›m›z›,/Vermeyi ö¤retti bize Atatürk” (Altan vd., 2007c: 98) dizelerine
dikkat çekmifltir. fiiirin bütününde bilim ve e¤itimin önemi vurgulanmakla birlikte, yukarda al›nt›lanan dizelerde yurda ya da ulusa katk›da bulunman›n
“kan›m›z› vererek” yap›labilece¤i söylenmekte ve bu görüflü desteklemek için
Atatürk’ün otoritesinden yararlan›lmaktad›r; dolay›s›yla 27. ve 29. ölçütlerin
ihlali söz konusudur. Gene ad› geçen kitapta Atatürk’ün sanata olan ilgisi ile
sanat ve sanatç›lara verdi¤i önem ve de¤erin vurguland›¤› metinlerde bile
sanatç› yan› askerlikle ilintilendirilmektedir. Taramac› M. Karagöz, Y›lmaz
Aybar taraf›ndan yaz›lan ve kitapta al›nt›lanan “Sanatç› Atatürk” bafll›kl› fliirde
bile, “Sanatç› damar› sapasa¤lam bir asker,/Bir yarat›c› önderdi Atatürk./Yoksa
kazanabilir miydi onca savafl›?/Cumhuriyeti yoktan nas›l var ederdi Atatürk?”
(agy, s. 106) dizeleriyle de savafl ve sanat aras›nda kurulan ba¤lant›n›n yanl›fl
oldu¤unu belirtmifltir. Bu noktada, seçilen “fliir”lerin sanatsal/yaz›nsal
de¤erlerini hiç de¤erlendirmeye katmaks›z›n söylemek isterim ki, fliirlerin pek
ço¤unun “vatanseverlik” temas›yla bezenmifl olmas› kuflkusuz bir rastlant›
de¤ildir. Ayr›ca bu “duygu”nun ço¤u kez “vatan u¤runa ölümü göze alma”
fleklinde ifade bulmas›, gerek genç okurda tek tip bir ulus ve vatan sevgisi
gelifltirmeye yönelik olmas› nedeniyle, gerek bar›fl kültürüne ciddi bir engel
oluflturdu¤u için sak›ncal›d›r.
Türkçe ders kitaplar›nda yer alan fliirlerin yan› s›ra baz›lar› kaynaklardan al›nm›fl, baz›lar› söz konusu ders kitab› için özel yaz›lm›fl düzyaz›
örneklerinde de sorunlar gözlemlenmifltir. fiunu belirtmek gerekir ki, Türkçe
ders kitaplar›nda insan haklar› temal› daha çok metin olmas› DK‹H-I’den bu
yana gözlemlenen olumlu bir de¤iflikliktir. Ama ço¤u zaman konunun ele al›n›fl

283

284

Ceylan: ‹lk ve Orta Ö¤retim Türkçe ve Edebiyat Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› ‹hlalleri ve Sorunlar

biçiminde sorunlara rastlanmakta. Örne¤in taramac› S. Çiçek, ‹lkö¤retim Türkçe
4 Ders Kitab›’ndaki “Atatürk ve ‹nsan Haklar›” (Kapulu vd., 2007a: 39–40)
bafll›kl› yaz›y› de¤erlendirirken “Atatürk temal› ünitede insan haklar› konusuna
da yer verilmesi oldukça önemli bir geliflme olmakla beraber konunun yüzeysel
ele al›n›fl›, Atatürk’ün insan haklar›yla ilgili bak›fl aç›s›n›n hamasi bir söylemle
dile getirilifli, insan olarak zaten do¤ufltan sahip olunan haklar›n Atatürk
taraf›ndan ba¤›fllanan haklar gibi anlat›lmas› 4. maddenin ihlali anlam›na
gelmekte” demifltir. Gene S. Çiçek taraf›ndan de¤erlendirilen 6. s›n›f Türkçe
ders kitab›ndaki “Atatürk’ün Kiflili¤i ve Özellikleri” bafll›kl› yaz›da (Kapulu vd.,
2007b: 30-31), taramac›n›n da vurgulad›¤› gibi, vatana hizmet anlay›fl›n›n
do¤rudan kiflinin can›n› vermesi ya da vermeye haz›r olmas› fleklinde dile getirilifli (3. madde), evrensel belgelerle kabul edilen en temel hak ve özgürlük olan
yaflam hakk›n›n (1. madde) “gerekirse vatan için vazgeçilebilir” fleklinde sunulmas› sak›ncal›d›r. Üstelik bu görüflün M. Kemal Atatürk’ün sözleriyle desteklenerek verilmesi de 27. maddenin ihlalidir.
7. s›n›f Türkçe ders kitab›nda (Altan vd., 2007a) yer alan “Türk Dili”
bafll›kl› yaz› da ciddi kavramsal sak›ncalarla doludur. Türkçeyi tan›tmak ya da
önemini aç›klamak için seçildi¤i anlafl›lan bu metinden bir bölüme yer vererek
sorunlara dikkat çekmek istiyorum:
Atatürkçülükte; milli kültür, ba¤›ms›zl›k, milli bütünlük ve toplumsal bar›fl›n korunmas›,
sürdürülmesi için milleti oluflturan kifliler aras›nda konuflulan dilin, birbirinden farkl› olmamas›, sade, anlafl›l›r ve zengin olmas› gereklidir. Türk milletini meydana getiren unsurlar›n
bafl›nda Türk dili vard›r. Türk’üm diyen herkesin Türk dilini bilmesi ve kullanmas› flartt›r…
Türk dili her yönü ile milli olmal›d›r. Millet kavram› için zorunlu olan kültür ve ülkü birli¤inin, dil birli¤i olmaks›z›n gerçekleflebilmesi söz konusu de¤ildir… Türk milletinin iki
parçadan meydana gelmesi mümkün de¤ildir. Bu temel esas her fleyden çok, dil için geçerlidir.
Türk dili tektir ve bütün Türkler taraf›ndan ayn› flekilde bilinip kullan›lmaktad›r. (agy, s. 33)

Günümüzde uluslararas› hukuk ve insan haklar› ba¤lam›nda “ulus,”
“yurttafll›k,” “millet,” “milliyet” veya “dil birli¤i” gibi kavramlar›n tart›fl›ld›¤›
de¤erler dizisinin bu metinde yans›t›lma biçimi tart›flmal›d›r. Tek yönlü ve
dolay›s›yla tarafl› bir bak›fl aç›s›yla ele al›nan bu kavramlardan farkl› siyasi ve
düflünsel yaklafl›mlar olabilece¤i ima bile edilmeksizin, tek bir görüflün kesin ve
(tek) do¤ru olarak sunulmas› kuflkusuz siyasi bir tav›rd›r. Devlet politikalar›
gere¤i ö¤rencilerin “siyaset”ten uzak durmalar› beklenirken, bu tür metinler
ö¤renciyi tam da güncel siyasi ve kültürel tart›flmalarda taraf haline getirerek
do¤rudan telkinde bulunmakta ve e¤itimin esas amac› olan elefltirel, çözümlemeci “birey” yerine, kendisine verileni belleyen “yurttafl” fikri beslenmektedir.
Ortaö¤retim ders kitaplar›na geçmeden önce ilkö¤retim
kitaplar›nda bolca gözlemlenen ve Niteliksel Çözümleme ‹çin Ölçütler
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kapsam›nda 21.-24. maddelerde “Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›, Kad›na Biçilen
Toplumsal Rol” olarak özetlenen ihlallere Türkçe ders kitaplar›ndan da örnek
vermek isti-yorum. fiunu belirtmek gerekir ki bu konuda Türkçe ders
kitaplar›nda genel bir iyileflme oldu¤unu söylemek mümkün; ama bu konuda
da ders kitaplar›n›n durufl ve bak›fl aç›s›n›n “yeterli” yerine “iyi” olmas›
gerekti¤inden eksikliklerin giderilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Sorunlu
metinlerin yan› s›ra, ilkö¤retim ders kitaplar›nda ö¤rencinin yafl› ve bilgi birikimi aç›s›ndan yararl› ve gerekli bir unsur olarak yayg›n kullan›lan görsellerde
çok s›kl›kla kad›n›n “evde” ya da kamusal alanda gene kad›na “uygun” yani
e¤itici ya da sa¤l›k sektöründe meslek dallar› içinde (ö¤retmenlik, hemflirelik,
doktorluk gibi) betimlendi¤ini görüyoruz. Örne¤in “birey ve toplum” ve “telefon kurallar›” konular›n›n ele al›nd›¤› ilkö¤retim “okuma yazma ö¤reniyorum”
kitab›nda (Ayd›n vd. 2007: 9, 31) iki kere kullan›lm›fl olan ve ocaktaki yeme¤ini
kar›flt›r›rken bir yandan da telefonla konuflan bir kad›n figürü bulunmaktad›r.
Taramac› Z. O¤uz bu görsele iliflkin olarak, “bu resim [ile] kad›n›n ev içindeki
eflitsiz iflbölümü yeniden do¤allaflt›r›lm›fl ve yeniden üretilmifl olurken,
çevresindeki di¤er resimler de cinsiyet rolleri aras›ndaki ‘karfl›tl›¤›’ ö¤rencinin
gözüne sokmak ister gibi” demektedir. Gerçekten de O¤uz’un alt›n› çizdi¤i gibi,
erkekler yaz›hanede ve/ya da ifl giysileri içinde telefonla resmedilmiflken kad›n
figürünün ev ifli yapar ve o s›rada telefonla konuflur gösterilmesi özensizlikten
öte belli toplumsal rolleri vurgular niteliktedir.
Görsellerden ba¤›ms›z olarak, kad›nlar›n toplumsal konumunu ve
kad›n haklar›n› ele alan metinlerde de sorunlar var. Do¤rudan ihlallerin ço¤u,
insan haklar›n›n di¤er unsurlar› gibi kad›n haklar›n›n da do¤ufltan var olan
de¤il, lütfedilerek “verilmifl” olarak sunulmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Örne¤in 6. s›n›f Türkçe ders kitab›nda yer alan “Kad›n Ulusun Temelidir”
bafll›kl› yaz›da (Kapulu vd., 2007b: 32–34) Atatürk’ün kad›nlar hakk›nda
görüflleri ele al›nm›flt›r. Atatürk ve çevresinin “asker kad›nlar” konulu sohbetinde “Türk kad›n›n›n özellikleri ve üstünlü¤ü”nün vurguland›¤› belirtilerek,
daha sonra Atatürk’ün bir k›z lisesini ziyaretinde gündeme gelen kad›nlar›n
“seçme, seçilme haklar› ve askerlik görevi” hakk›nda tart›flman›n sürdü¤ü belirtilmektedir (agy, s. 32). Yaz›da Atatürk genç kad›n ö¤rencilere “Milletvekili
olmak ister misiniz?” diye sorar ve onlar›n olumlu yan›t›ndan sonra flöyle
devam eder:
Dünyada kad›nlar… seçmek ve seçilmek hakk›n› büyük u¤raflmalar, geri görüfllerle savaflmalar sonunda elde etmifllerdir. Tüm u¤raflmalara karfl›n, pek çok ülkede ne yaz›k ki hâlâ
elde edememifllerdir. Siz de hiç u¤raflmadan elde edemezdiniz. Fakat analar›n›z böyle bir
mücadeleyi, memleketimizde kad›n haklar› diye bir hakk›n ve tüm haklar›n a¤za bile
al›namad›¤› zamanlarda dile getirebilmifl ve en önemlisi, savafl alanlar›nda tarih boyunca
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görülmemifl kahramanl›klar yaratarak vermifllerdir. Siz, bu ola¤anüstü gayretlerin sonucunu yaflayacak, seçmek ve seçilmek hakk›n› alacaks›n›z… Milletvekili seçer ve seçilirsiniz,
ancak asker de olacaks›n›z. (agy, s. 33-4)

Görüldü¤ü gibi Atatürk’ten aktar›lan bu sözlerle kad›n haklar›n›n
gene askerlik/savafl alanlar›nda “kahramanl›k” ve “fedakârl›k” ile kazan›lm›fl
haklar oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bar›fl toplumunun en do¤al unsurlar› olan
seçme ve seçilmenin do¤ufltan ve kendili¤inden sahip olunan haklar de¤il,
ancak bir otoritenin “vermesi” ile edinilmifl ve savaflmak kofluluyla hak
edilebilecek olduklar› görülmektedir. Bir baflka 6. s›n›f Türkçe ders kitab›nda,
“Kad›n›n Sosyal ve Siyasi Haklar›n› Kazanmas›” bafll›¤›yla verilen ve kayna¤›
www.meb.gov.tr olan yaz›da da gene Atatürk’ten naklen, “Bizim dinimiz hiçbir
vakit kad›nlar›n erkeklerden geri kalmas›n› talep etmemifltir. Allah’›n emretti¤i
fley, erkek ve kad›n›n beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmas›d›r” (Erol vd., 2007:
41) denmektedir. Bu kez de kad›n›n erkekle eflit haklara sahip oluflu askerlik
becerisine de¤il, dinin gere¤ine ba¤lanmaktad›r. Bunlar temel hak ve özgürlüklerin ancak dolayl› ve baz› otoritelerce verilmifl oldu¤u izlenimini uyand›ran,
bunu da gene Atatürk’ün kiflili¤inden yararlanarak yapan ifadelerdir.
Bu tür ihlallere ek olarak, ço¤u zaman kad›n ozan ve yazarlardan
çok az metnin örnek olarak seçilmesi ve/ya da kad›nlar›n yok say›lmas› kad›n
haklar›n›n en yayg›n ihlallerini oluflturmaktad›r. Türkçe ve edebiyat
kitaplar›n›n kaynakçalar› incelendi¤inde gerek kaynak nitelikli yap›tlar›n, gerek
yarat›c› yaz›n örneklerinin çok a¤›rl›kl› bir bölümünün erkek yazarlardan seçildi¤i gözlemleniyor. Cinsiyet ayr›mc›l›¤› DK‹H-II kapsam›nda ayr› bir yaz›da ele
al›naca¤›ndan, fazla ayr›nt›ya girmeksizin bir örnek vermek isterim: Taramac›
S. Çiçek 6. s›n›f Türkçe ders kitab›nda okuma kültürü bafll›kl› alt›nc› temada yer
alan Halim Ya¤c›o¤lu imzal› “Kitaplar›m›n Cumhuriyeti” fliirinde (Kapulu vd.,
2007b: 88-9) ad› geçen 14 ozan ve yazar aras›nda tek bir kad›n edebiyatç›n›n
bulunmamas›na dikkat çekmifltir. Edebiyat› ve okumay› sevdirmek için seçilen
bir metinde, b›rak›n metnin kad›n bir ozandan al›nmas›n›, tek bir kad›n›n ad›n›n
bile an›lmad›¤› bir örnek seçilmifl olmas› düflündürücüdür. Kuflkusuz ders kitaplar›nda, özellikle edebiyat alan›nda nitelikli ve önemli erkek yazarlara yer verilmemesi söz konusu olamaz; ama kad›n›n her alanda oldu¤u gibi sanat
alan›nda da yerini özellikle vurgulamak gereklidir. DK‹H-I sonras›nda Hülya
U¤ur Tanr›över’in dile getirdi¤i gibi,
[T]arama çal›flmalar›nda karfl›m›za gelen ‘ayr›mc›’ metinlerin bir bölümü, önemli yazar ya
da flairlerin yap›tlar›ndan al›nt›lard›r. Bu durumda, yap›tlar›n üzerinde oynama/düzeltme
yap›lamayaca¤›na göre, yazar ve yap›t seçiminde cinsiyet ayr›mc›l›¤› boyutunu göz önünde
bulundurmak gerekir. Kald› ki, bu da her zaman bir çözüm olmayabilir, çünkü e¤er o yap›t
edebi aç›dan … vazgeçilmezse, bu kez de belli bir alanda eksik bilgi aktar›m› söz konusu ola-
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bilir. Dolay›s›yla, bu tür alanlarda cinsiyet ayr›mc› ifade ve söylemlerle mücadele etmenin
en iyi yolu, ö¤retmenlerin aç›klama ve çözümlemelerinde bu boyutun da alt›n›
çizmeleri[dir]. (Tanr›över, 2003: 118)

Ne var ki, metnin s›n›fta tart›fl›lmas› s›ras›nda ö¤renci ve ö¤retmene
yol gösterildi¤i de tart›flmal›d›r. Bu fliire iliflkin ö¤renci çal›flma kitab›nda yer
alan tüm çal›flmalar sözcük çal›flmas› niteli¤indedir. Oysa hem ö¤retmene yol
gösterecek, hem de ö¤rencinin elindeki çal›flma kitab›nda yer alacak ek
çal›flmalar haz›rlanarak cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› engellemek mümkün olabilir.
Örne¤in ö¤rencinin fliirde ad› geçen on dört erkek ozan/yazar yerine birer kad›n
edebiyatç› ismi koymas›n› istemek, erkek edebiyatç›lar›n önemlerini azaltmaks›z›n ö¤rencinin bilgi da¤arc›¤›n› ve bak›fl aç›s›n› zenginlefltirecek bir
çal›flma olarak önerilebilir.
Ortaö¤retim “Türk Edebiyat›” ve “Dil ve Anlat›m” kitaplar›nda
görülen sorunlara geçmek için toplumsal cinsiyete iliflkin ihlaller iyi bir ortak
payda oluflturmakta. Her ne kadar yaz›m›n bafl›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›na iliflkin
ihlallere niceliksel olarak daha çok ilkö¤retim kitaplar›nda rastland›¤›n› belirttimse de, 21.–24. madde ihlallerinin ortaö¤retim edebiyat kitaplar›nda da ciddi
bir sorun oluflturdu¤unu vurgulamakta yarar var. Örne¤in taramac› M. Küçük,
9. s›n›f Türk Edebiyat› ders kitab› (Kurt vd., 2007a) için yapt›¤› genel
de¤erlendirmede kad›n ozan ve yazarlara çok az yer verildi¤ini ve kitapta kullan›lan tüm metin ya da al›nt›lar›n sadece üçünün kad›n yazarlardan seçildi¤ini,
ayr›ca “kitapta eserleri kullan›lan ve resimler kaynakças›nda yer alan” 23 çizerden sadece üçünün kad›n oldu¤unu belirtmektedir. Küçük ayr›ca, kitab›n
bütününe bakan biri taraf›ndan, dördü kad›n on dört yazar taraf›ndan yaz›lm›fl
bu ders kitab›ndan adeta “Türk edebiyat›nda hemen hemen hiç kad›n yazar
ürün, haydi kayda de¤er ürün diyelim, vermemifltir” gibi bir tablo
ç›kar›labilece¤ini söyleyerek konunun ciddiyetini vurgulamaktad›r.
Ortaö¤retim ders kitaplar›nda toplumsal cinsiyete iliflkin sak›ncal›
yaklafl›m ve metinlerin yan› s›ra daha pek çok alanda insan hakk› ihlali bulundu¤unun alt›n› çizmek gerekmektedir. Ortaö¤retim edebiyat kitaplar›n› okuyan
hemen tüm taramac›lar, “çeflitlili¤in/farkl›l›¤›n bir zenginlik olarak de¤il bir
problem olarak sunulmas›”na, “insanl›¤›n ortak kültür miras›na sayg› ilkesinin
ihlali”ne, seçilen metinlerdeki yo¤un hamasi söyleme ve bar›fl hakk›n›n ihlali ile
savafl›n ve ölümün yüceltilmesine dikkat çekmekteler. Üzücü olan, DK‹H-I sonras›ndaki tarama sonuçlar›n› de¤erlendirmek üzere yazm›fl oldu¤um makalede
belirtti¤im bu sak›ncalar›n ve ihlallerin devam ediyor olmas›d›r (Tarba Ceylan,
2003). Bu nedenle “‹lkö¤retim Türkçe, Lise Türkçe ve Edebiyat Kitaplar›nda
‹nsan Haklar› ve Ö¤rencinin Yeri” bafll›kl› o makalede de dile getirmifl oldu¤um
bu sorunlara bir kez daha, ayr› ayr› bakmakta yarar görmekteyim.
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9. s›n›f Türk Edebiyat› kitab›n› (Kurt vd., 2007a) tarayan M. Küçük,
kitab›n genel de¤erlendirmesinde, gözlemlemifl oldu¤u çok önemli bir yaklafl›m
sorununa de¤inmektedir:
Türk Edebiyat› yerine, e¤er yurttafll›k anadili Türkçe olmakla s›n›rl› de¤ilse, bu ülkede
yaflayan di¤er dillerde üretilen edebiyat ürünlerine de yer veren bir Türkiye Edebiyat› daha
uygun olur. Çeviriyle yine Türkçe verilsin, ama bu ülkenin yurttafllar›n›n üretti¤i edebiyat
olsun. Kitapta özellikle Türkiye d›fl›nda Orta Asya Türk edebiyat›ndan ürünler yer almakta,
bunun d›fl›nda özellikle Bat›’dan çeviri metinlere, daha çok karfl›laflt›rma yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla, yer verilmekte. Bu da yurttafll›¤›n Türklük temelinde tan›mlanmas› ve
ayr›mc›l›kt›r.

Türkiye’de konuflulan ve yaz›lan, Türkçe d›fl›ndaki dillerde üretilmifl
sanat eserlerine hiç yer verilmemifl olmas›, “Türkiye” de¤il “Türk” edebiyat›
kitaplar› haz›rland›¤› gerekçesiyle aç›klanmak istense bile, kitaplarda di¤er
(“dünya”) diller(in)den - az say›da da olsa - çeviri metinlerin yer ald›¤›
düflünülürse bu gerekçe anlam›n› yitirmektedir. Gerek Türkiye’de gerek dünya
ülkelerinde yaz›lm›fl ve baflka dillerde üretilmifl yap›tlardan seçilecek örneklerle kitaplar›n niteliksel anlamda zenginleflece¤i, okunacak Türkçe edebiyat
metinlerinin ö¤renci aç›s›ndan evrensel bir çerçeve ve bak›fl aç›s›na
oturmas›nda yararl› olaca¤› aç›kt›r. 11. s›n›f Türk Edebiyat› kitab›n› (Kurt vd.,
2007b) tarayan S. Alt›nbafl, “kitapta Türk edebiyat ak›mlar›n›n Bat›’dan etkilendi¤inden bahsedilmektedir. Ancak karfl›laflt›rmal› bir yöntem benimsenmemifltir… Dolay›s›yla bu etkinin neden ve nas›l gerçekleflti¤ine dair sorgulamaya hiç girilmemifltir” diyerek sorunun baflka bir boyutuna dikkat çekmektedir. Dolay›s›yla pek çok aç›dan gerekli olan bu uygulamaya DK‹H-I sonras›nda
hâlâ geçilmemifl oldu¤unu gözlemlemek üzücüdür.
Niteliksel Çözümleme ‹çin Ölçütler 11. madde (“çeflitlili¤in/farkl›l›¤›n
bir zenginlik olarak de¤il bir problem olarak sunulmas›”) ve 13. madde (“fikir
ayr›l›klar›n›n, olumsuz-istenmeyen bir fley olarak; ‘birlik beraberli¤in’ ise her
zaman için en istendik fley olarak sunulmas›”) ço¤u zaman koflut giden sorunlar
olarak gerek Türk Edebiyat› gerek Dil ve Anlat›m kitaplar›nda karfl›m›za
ç›kmaktalar. 11. s›n›f Dil ve Anlat›m kitab›nda Prof. Dr. fierif Aktafl’tan al›nan
metinde (Acar vd., 2007b: 55), Ömer Seyfettin’in yap›tlar›nda s›n›fsal ve
kültürel farkl›l›klar› elefltirmesini, Aktafl’›n “bize has de¤erlerden uzaklaflm›fl
ayd›nlar›n yaflama biçimi” sözcükleriyle övmesi, taramac› S. Çiçek taraf›ndan
13. madde ile beraber 26. maddenin de ihlali olarak saptanm›flt›r. 13. madde
kapsam›nda bir baflka ihlal 11. s›n›f Türk Edebiyat› kitab›nda yer alan “Atatürk
Milliyetçili¤i” bafll›kl› metinde görülmektedir (Kurt vd., 2007b: 160). Taramac›
A. Güvenç, “milli duygulardan yoksun bir Türk’ün yaflam›n› rahatça sürdüremeyece¤i ileri sürülerek de bireyin tek bafl›na varl›¤› yok say›l›yor” saptamas›yla
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toplulu¤u sürekli bireyin önüne koyan yaklafl›m› elefltirmektedir. Taramac› N.
Direk, 9. s›n›f dil ve anlat›m kitab›nda (Acar vd., 2007a: 29) “milli birlik ve
beraberli¤in güçlenmesinde dilin rolünü araflt›r›n›z” yönergesi ile ö¤renciden
istenen 5. etkinlik kanal›yla milletin homojen bir kitle olarak sunuldu¤una
dikkat çekerek, “ana dili Kürtçe olan nas›l cevap verecek?” diye sormufltur.
Kuflkusuz örnekleri art›rmak olas›. Ama esas olarak, kitaplar›n
arkas›nda yatan ve tüm edebiyat kitaplar›nda hissedilen temel yaklafl›m›n
sak›ncalar›n› vurgulamak istiyorum. DK‹H-I tarama sonuçlar›nda da belirtti¤im
gibi, Türkçe ve edebiyat kitaplar›nda ö¤rencinin edebiyat›n bir sanat dal› ve
kendini dile getirme yolu olarak ne denli zengin ve çeflitli olanaklar sundu¤unu
görmesine engel olacak bir flekilde, sürekli ayn› tema ve konularda metinler
seçilmektedir. Seçilen metinlerin ezici bir ço¤unlu¤unda “vatanseverlik,”
“kahramanl›k,” “ülke ve millet için fedakârl›k ve ölüm” temalar›n›n ifllenmesi,
hemen her konu ba¤lam›nda Atatürk ya da Atatürkçülük üzerine metinler kullan›lmas›, Türkçenin tüm iyi örneklerinin salt bu konular çerçevesinde mi
yaz›ld›¤›n› sorduracak kadar dikkat çekicidir. “‹lkö¤retim Türkçe, Lise Türkçe
ve Edebiyat Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› ve Ö¤rencinin Yeri” bafll›kl› yaz›mdan
afla¤›da aktard›¤›m saptama ne yaz›k ki DK‹H-II çerçevesinde de güncelli¤ini
korumaktad›r:
Türkçe ve daha sonraki y›llarda edebiyat e¤itiminin Türkçenin beslendi¤i ve konufluldu¤u
sosyal, siyasal ve co¤rafi ortamdan soyutlanarak yap›lmas›, Türkçe konuflan insanlar›n
ortak geçmifllerinden ve de¤erlerinden ba¤›ms›z olarak sürdürülmesi kuflkusuz
olanaks›zd›r. Ancak Türkçenin beslendi¤i ortam ve Türkçe konuflan insanlar›n ortak geçmifli
sadece kahramanl›k, ulus ve devlet savunmas› ve Atatürkçülükten ibaret de¤ildir. Türkçe ve
edebiyat müfredat›n›n sürekli ayn› konular çerçevesinde oluflturulmas› bir zorunluluk
de¤il, belli bir politikan›n zorlamas› olarak düflünülebilir. Türkçe kitaplar›nda hemen her
konuda seçilen metinlerin “ulus”, “cumhuriyet”, “devlet”, “Atatürkçülük” kavramlar› ile
ba¤daflt›r›larak sunulmas› tek yönlü düflünceyi besler, farkl› görüflleri d›fllar bir uygulamad›r. (Tarba Ceylan, 2003: 315)

Bu nedenle DK‹H-I’den bu yana görülen iyileflme çabalar›n›n henüz
yeterli oldu¤unu söylemek ne yaz›k ki mümkün de¤il. Özellikle ortaö¤retim
Türk Edebiyat› ve Dil ve Anlat›m kitaplar›nda mutlaka konu çeflitlili¤ine özen
gösterilerek, daha çok yazar›n çeviri veya özgün Türkçe yap›tlar›na yer verilmesi gerekmektedir. Günümüz yazarlar›n›n pek az›n›n yap›tlar›ndan al›nt›lar
oldu¤u taramac›larca belirtilmekte ve bu konudaki eksikli¤in giderilmesi gere¤i
vurgulanmaktad›r. Düflünen, elefltiren ve okuyan kuflaklar ancak anlayabilecekleri, sevecekleri ve kendilerini gelifltirmelerine katk›da bulunacak edebiyat kitaplar› okuyarak yetiflecektir. Edebiyat› bir “ders” ve Türkçeyi s›navlarda
baflar›l› olmak için “araç” olarak de¤il, kendi de¤erleriyle anlay›p tad›na varacak
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okurlar ve yazarlar yetiflmesi için, öncelikle dilin en seçkin ve çeflitli örneklerinin genç okurlarla buluflmas› gerekir. Bu örneklerin ayn› zamanda insan
haklar›n›, farkl› bak›fl, düflünce ve inançlar›, bar›fl kültürünü, evrensel kültür
de¤erlerini, çevreye sayg›y› ve çeflitli¤in zenginlik oldu¤unu vurgulayan
yap›tlar olmas›, bu de¤erleri savunan bireyler kazanmak için de gereklidir.
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