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ÖZET
Kültür aktar›m› arac› dildir. Dil e¤itimi kültürel kimlik kazand›rma sürecidir. Bu süreçte, örgün e¤itim kurumlar›m›zda kullan›lan en önemli araçlardan biri de ders kitab›d›r. Türkçe ders kitab›na al›nan metinler, ö¤renciye kültürel kimlik kazand›racak nitelikte olmal›d›r. Yapt›¤›m›z de¤erlendirme, bizi, MEB ‹lkö¤retim 7. S›n›f Türkçe Ders Kitab›’n›n bu aç›dan yetersiz oldu¤u sonucuna götürmüﬂtür.
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ABSTRACT
Language is the instrument for transmission of culture. The language education is the process of acquiring of cultural identity. During this process, textbooks are the most important tools used in education systems. The texts included in the Turkish textbooks should help the students acquire their culturel identities.
The results of our evaluation led us to conclude that Ministry of the National Education Primary Education
7 th Grade Turkish Textbook is inadequate from this point of view.
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Bir milletin duygu ve düﬂünce dünyas›, hayat anlay›ﬂ› nesilden nesle dil
vas›tas› ile aktar›l›r. Bu sebeple dil e¤itimini k›saca, fertlere kültürel kimlik kazand›rma süreci olarak tan›mlayabiliriz.
Bu süreçte ferdi etkileyen, ona bilgi ve
davran›ﬂ kazand›ran en önemli araçlardan biri metinlerdir. Çünkü dil, dolay›s›yla kültür, sözlükten, gramer kitaplar›ndan kelime ve kural ezberleyerek ö¤renilmez. Sözlü veya yaz›l› metinlerden
ö¤renilir. Sözlük ve gramer kitaplar› kelime servetini art›rmada, dilin söz varl›¤›n› ve kurallar›n› tan›y›p ö¤renmede elbette vazgeçilmez araçlard›r. Ancak kelimelerin bir duygu ve düﬂünceyi ifade
edebilmesi, kültürel bir nitelik kazan-

mas› için iﬂlenmesi, metin içinde kullan›lmas› gerekir. Metnin dil e¤itimi ve
kültür aktar›m›nda önem kazanmas›n›n
sebebi de budur.
Örgün e¤itim kurumlar›nda Türkçe
ö¤retiminin en etkili arac› ö¤retmen; ö¤retmenin kulland›¤› en önemli araç da
ders kitab›d›r. ‹yi bir Türkçe e¤itimi sa¤l›kl› bir kültür aktar›m› için Türkçe ders
kitaplar›na al›nacak metinlerin seçiminde çok dikkatli olunmal›d›r. Çünkü metinler sayesinde ö¤renci farkl› bir ortama girer. Metni okurken bu ortamda yaﬂar, buradaki insanlarla tan›ﬂ›r. Yazar›n
kulland›¤› kelimeler ve konuyu ele al›ﬂ
tarz›na göre bu ortam› ve bu ortamdaki
insanlar›n duygu, düﬂünce ve davran›ﬂ-
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lar›n› yarg›lar. Çocu¤un kültürel kimli¤inin ﬂekillenmesinde bu yarg›lar›n izleri görülür. Türkçe ö¤retiminde metin seçimi bunun için büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu yaz›da MEB ‹lkö¤retim Türkçe
Ders Kitab› 7’de yer alan K›z›m› da Götür (Do¤ruel vd. 2001:27) ve Arkadaﬂ›m
(Do¤ruel vd. 2001:53) baﬂl›kl› tahkiyeli
metinler, ö¤rencinin düﬂünce dünyas›na
ve Türk toplumunun kültür de¤erlerini
tan›y›p benimsemesine etkileri bak›m›ndan de¤erlendirilecektir.
K›z›m› da Götür baﬂl›kl› metinde,
‹zmir Kad›nlar Hapishanesi’nde mahkûm kad›nlara ders veren Avar adl› bir
kad›n mahkûmun misyonerlikle suçlanmas›, konunun Atatürk’e intikali, Atatürk’ün, Avar’› “ Bana da senin gibi misyonerler lâz›m.” diyerek ülkemizin ayd›nlanmas› için görevlendirmesi ve
Avar’›n bu konudaki baﬂar›s› anlat›l›r.
Ülkemizin o dönemde içinde bulundu¤u ﬂartlar, e¤itime ve e¤itim gönüllülerine duyulan ihtiyaca dikkat çekilmesi
ve Atatürk’ün bu konudaki hassasiyetinin belirtilmesi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde metnin yanl›ﬂ seçim oldu¤u söylenemez. Ancak metinde geçen ve metnin kavranmas›nda önemli rol oynayan
iki kelime vard›r ki, kullan›l›ﬂ ﬂekli ve
ö¤rencinin düﬂünce dünyas›n› etkilemesi
bak›m›ndan oldukça dikkat çekicidir:
Misyoner ve azize. Kelimler sadece bir
varl›k veya hareketin dildeki karﬂ›l›¤› olmakla kalmaz. Prof. Dr. Mehmet Kaplan’›n da belirtti¤i gibi “ Hayat boyunca
ö¤renilen kelimeler, bizim haf›zam›zda,
onlar›n hayali ile beraber gözle görünmez bir dünya yarat›rlar” (Kaplan
1988:184). Bu dünya, insan›n kabul veya
reddetti¤i de¤erler bütünüdür. Dilin kül-
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tür taﬂ›y›c›s› olmas› da buradan kaynaklanmaktad›r. Bir toplumdaki kültürel
geliﬂme veya yozlaﬂmalar önce dilinde
görülür. Misyoner ve azize kelimelerinin
metinde kullan›l›ﬂ ﬂekilleri, toplumumuzda kültürel yozlaﬂmaya zemin haz›rlamas› bak›m›ndan önem kazanmaktad›r
Kültürel kimlik aç›s›ndan Türk milletinin büyük ço¤unlu¤u Müslüman’d›r
ve kültürü oluﬂturan unsurlar aras›nda
din de vard›r. Türkçe ders kitab›nda metinler vas›tas›yla bir dine veya dini ça¤r›ﬂt›ran kavramlara sempati uyand›r›lacaksa bu, öncelikle toplumun büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan benimsenen din olmal›d›r. An›lan ders kitab›nda ‹slamiyet
ile ilgili olarak sadece;
96. sayfadaki “Daha evvel sabah
ezan›ndan” m›sra›,
169. sayfadaki “Hiç Müslüman milletini gâvurun idare etmesi görülmüﬂ
müdür begim ?” ve “Allah’tan ümit kesilmez ‹smail”
cümleleri yer almaktad›r ki, bunlar›n da
‹slâmiyet’e karﬂ› sempati uyand›racak
nitelikte oldu¤u söylenemez. 151. sayfadaki Yeﬂil Gece baﬂl›kl› metinde ise dinimizi kötüye kullananlar yerilmektedir.
Ama ö¤renci bunlar›n karﬂ›s›nda iyi örneklere ne ayn› metinde ne de kitaptaki
baﬂka bir metinde rastlamaktad›r. K›z›m› da Götür baﬂl›kl› metindeki ﬂu cümleler her ﬂeyden önce misyonerli¤e sempati uyand›rmaktad›r:
“Fakat iﬂinde inan›lmaz bir baﬂar›
gösteren genç k›z›n bir müddet sonra
acayip bir suçla mahkemeye verildi¤ini
görüyoruz. Hakk›ndaki suçlama: Misyonerlik. Gittikçe kabaran dosyalar durmadan misyoner ö¤retmenden bahsediyordu. Neler de neler yapmam›ﬂt› ki! Ka-
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d›nlar hapishanesi, derken Kinder Garden (Kinder Gard›n) teﬂkilat›nda faaliyet, çocuklara iyi insan olmak etraf›nda
bir tak›m telkinler... Bütün bunlar misyonerlik denilen ﬂeyden baﬂka ne idi? “
Metne göre Atatürk genç k›za; “
Hay›r... Sen misyoner Avars›n. Bana da
senin gibi misyonerler lâz›m” diyor. Misyoner kelimesinin, kendini bir düﬂünceyi
yaymaya, bir amac› gerçekleﬂtirmeye
adayan kiﬂi, anlam› da var ve Atatürk’ün kelimeyi bu anlam›yla kulland›¤›na ﬂüphe yok. Ancak yukar›ya al›nan
bölüm ve metnin üslûbu çok aç›k bir ﬂekilde misyonerli¤e sempati uyand›rmaktad›r. Misyonerlik ise, tarihî referanslar›na bak›ld›¤›nda görülür ki genel anlamda H›ristiyanl›ktan ayr› düﬂünülmez.
Yine ayn› metinde yer alan “ ﬁimdi
Elaz›¤, Tunceli, Bingöl çevresindeki halk
bu ufac›k tefecik kad›ndan bir azize gibi
bahseder” cümlesindeki azize kelimesi
de misyonerlik gibi H›ristiyanl›¤› ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
An›lan kelimeler, kaynaklarda da
H›ristiyanl›kla iliﬂkilendirilmektedir:
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi’nde misyonerlik, “H›ristiyanl›¤› yaymaya yönelik örgütlü çal›ﬂma” olarak tan›mlan›rken Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’ nde misyonerlik için ﬂu aç›klama
yer almaktad›r: “Misyon (mission), menﬂe itibari ile bir dinin tebli¤ini yapmak
demektir. Bu tebli¤i yapana da misyoner
(missionnaire) denir. Fakat bu tabirler
daha ziyade H›ristiyanlar için kullan›lagelmiﬂtir”. TDK Türkçe Sözlük’te ve
TDK Okul Sözlü¤ü’nde misyoner, “ Bir
dini, özellikle H›ristiyanl›¤› yaymakla
görevli kimse” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. MEB Örnekleriyle Türkçe Sözlük’te
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de hemen hemen ayn› tarif yer almaktad›r: Bir dini ve bilhassa H›ristiyanl›¤›
yaymaya çal›ﬂan kimse.
Azize kelimesi için de durum farkl›
de¤ildir. Aziz, toplumumuzda sevilen,
üstün tutulan anlam›nda kullan›lmaktad›r. Fakat azize sadece kad›n ismi olarak yer almaktad›r. TDK Türkçe Sözlük
bu kelimeye yer vermezken MEB Örnekleriyle Türkçe Sözlük’te azize, “ermiﬂ kad›n” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Anna Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi’ndeki aç›klama ise bizim düﬂüncemizi desteklemekte ve “ermiﬂ kad›n” tan›m›na
cevap niteli¤i taﬂ›maktad›r: “Aziz, diﬂil
AZ‹ZE, yeryüzünde tanr› kayras›n› temsil ettikleri ve yaﬂayanlar için tanr› kat›nda arac›l›kta bulunabilecekleri inanc›yla yüceltilen ve yetkili kilise organlar›nca kutsal ilan edilen kiﬂi.... Allah’a eﬂ
ve ortak koﬂman›n (ﬂirk) her türlü biçimini yads›yan ‹slâm, azizlik kavram›na
yer vermez (bak evliya, eren)”. Büyük
Kültür Ansiklopedisi’nde aziz kelimesi
için benzer bir aç›klama yer almaktad›r:
“Aziz, H›ristiyanlarca kutsal olduklar›na
inan›lan kiﬂilere verilen san.... Müslümanl›kta bu nitelikteki kiﬂilere ermiﬂ
ad› verilmiﬂtir”. Türk Dili ve Edebiyat›
Ansiklopedisi’nde de “Umumiyetle ilk
H›ristiyan ermiﬂlerine de aziz denir.” ifadesi yer almaktad›r.
Bütün bu kaynaklar ile yaﬂayan
Türkçe misyoner ve azize kelimelerinin
H›ristiyanl›ktan ayr› düﬂünülemeyece¤ini gösteriyor. Kelimelerin metindeki kullan›l›ﬂ› da ﬂuur alt›nda bu dine sempati
uyand›racak ﬂekildedir.
Ders kitaplar›nda farkl› inançlara
yer verilmemesi veya onlar›n kötü tan›t›lmas› yönünde bir talebimiz yok. Ama
toplumun büyük ço¤unlu¤unun dinine
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yönelik sevgi ve sayg› uyand›r›c› hiçbir
unsur yer almazken an›lan kelimelerin
bu ﬂekilde kullan›lmas›, dil vas›tas›yla
kültür kazan›m› veya kayb› aç›s›ndan oldukça düﬂündürücüdür.
Arkadaﬂ›m baﬂl›kl› metinde ise k›zam›¤a yakaland›¤› için arkadaﬂlar›ndan uzak kalan, ailesinden de yeterli ilgi
görmeyerek yaln›zl›¤›n› kendisine al›nan kanarya ile paylaﬂan bir k›z çocu¤unun, kanaryas› ile aras›nda do¤an sevgi
ba¤›, arkadaﬂl›k konu edilmektedir.
Türkçe e¤itiminin temel amac› ferdin sosyalleﬂmesini; içinde yaﬂad›¤› topluma, aileye sa¤l›kl› uyumunu sa¤lamakt›r. Türkçe ders kitab›na seçilen metinler de bu amac› gerçekleﬂtirmeye yard›m edecek nitelikte olmal›d›r.
Yedinci s›n›f ö¤rencileri yaﬂlar› gere¤i ruhsal çeliﬂkiler içindedirler. Hem
büyükleri be¤enmeyip tenkit eder hem
de onlar›n deste¤ine ihtiyaç duyarlar. Bu
ö¤renciler sosyalleﬂme sürecinin en
önemli dönemindedirler. Sosyal kurumlarla fertler aras›ndaki iliﬂkileri kavrar,
sorgularlar. Dolay›s›yla bu yaﬂ grubu
için seçilen metinler, onlar›n aile, millet
vs. sosyal kurumlara sayg› duymalar›n›
ve ba¤lanmalar›n› temin etmelidir. Bu
kavramlar çerçevesinde yanl›ﬂ bulunan
baz› özellikler olsa da ö¤renciye aile,
okul, millet gibi sosyal kurumlar›n toplum hayat›ndaki yeri, gere¤i ve önemi iyi
anlat›lmal›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
Arkadaﬂ›m baﬂl›kl› metin ile ortaya konan aile tablosu, ö¤renciye hiç de olumlu
mesaj vermiyor. Aksine ö¤rencinin yukarda belirtilen ilgi ve ihtiyaçlar›na ters
düﬂüyor. Bu metnin makalemize konu
olan bölümü aﬂa¤›ya al›nm›ﬂt›r:
“Babama kal›rsa, bu hastal›k bana
bir ders olmal›yd›. Çünkü arkadaﬂlar›m-
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la gere¤inden fazla yak›n oldu¤um için
bana da bulaﬂm›ﬂt›.
Arkadaﬂlar›m›n benimle görüﬂmesine, yan›ma gelmelerine izin verilmiyordu...... Annem ara s›ra gelip baﬂ ucumda
oturuyor, ateﬂime bak›yordu. Hastal›¤›m
hakk›nda çok soru soruyordum. Babam
k›z›yordu bana. Büyüklerin zaman› gereksiz yere al›nmamal›; büyükler zamanlar›n› boﬂ yere harcamamal›yd›lar.
Babam k›zam›k geçirip geçirmedi¤ini an›msamad›¤› için uzak duruyordu
benden. Aram›zda k›z›l benekler vard›.
Halimi hat›r›m› sorup ç›k›yordu. Bazen,
elinde gazetesiyle gelip yata¤›ma uzak
köﬂeye yerleﬂtirdi¤i koltu¤una oturuyor,
gazetesini okuyordu. S›k›l›yordum. Bunu biliyorlard›. Bana arkadaﬂl›k etmesi
için odama bir kanarya getirildi. Ancak
onunla sa¤l›kl› iliﬂki kurabilirdim; hastal›¤›m ona bulaﬂmazd›. Art›k yaln›z de¤ildim”.
Toplumumuzda kaç anne baba, her
çocu¤un geçirebilece¤i bir hastal›k için
çocu¤unu böyle suçlar ve tecrit eder?
Özellikle baban›n, çocu¤a soru sordu¤u
için k›zmas›, zaman›n›n boﬂa geçti¤ini
söylemesi, ondan uzak durmas› ö¤rencinin baba hakk›ndaki olumsuz fikirlerini
körükleyecektir. Metin de¤erlendirilirken “sa¤l›kl› iliﬂki kurmak” ifadesi de
aç›klanmal›d›r. Bir çocu¤un, ailesiyle de¤il de kanaryas›yla (veya herhangi bir
varl›kla) sa¤l›kl› iliﬂki kurmas›, metni
okuyan ö¤rencileri Türk ailesi hakk›nda
yanl›ﬂ kanaatlere yöneltecektir.
Metnin konusu aile iliﬂkileri de¤il
arkadaﬂl›kt›r. Fakat seçilen anne ve baba karakteri oldukça ön plana ç›km›ﬂ ve
hastal›¤›n bulaﬂ›c› oldu¤unu hissettirmekten ziyade çocu¤u suçlayan, yaln›zl›¤a iten kiﬂiler olarak tan›t›lm›ﬂt›r.
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Kültürel kimlik kazanma sürecinin
önemli bir döneminde olan, sosyal de¤erleri sorgulayan ve kendisine örnek ﬂahsiyetler arayan ergenin karﬂ›s›na böyle
bir aile tablosunun çizilmesi ve aile konusunda en az›ndan bu metne göre daha
iyimser duygu ve düﬂünceler uyand›racak baﬂka bir metne yer verilmemesi,
Türkçe ders kitab› için gözden kaç›r›lmamas› gereken bir eksikliktir. MEB,
haz›rlatt›¤› ders kitab›nda ö¤renciye
Türk aile yap›s›n› sa¤l›ks›z olarak tan›t›rken Türk ailesi hakk›nda yapt›rd›¤›
bir araﬂt›rma kitab›ndaki ﬂu cümlelerle
adeta bu hatas›n› düzeltmektedir: “Le
Play, sa¤lam aile yap›s›na sahip olan
topluluklar›n, oturakl› cemiyetler oldu¤unu söyler. Böyle cemiyetleri y›kmak
kolay de¤ildir. Çünkü temel sa¤lamd›r.
Aile, f›rt›nal› sosyal ve kültürel de¤iﬂmelere karﬂ› dayan›kl› oldu¤u taktirde, cemiyet büyük sars›nt›lara u¤ramaz. Türk
ailesi bu nitelikleri taﬂ›maktad›r” (Eröz
2000:47). ‹ﬂte genç nesillere Türk ailesinin bu sa¤lam yap›s› tan›t›lmal›, iyi kavrat›lmal›d›r. An›lan metin ve ders kitab›nda ise böyle bir aile yap›s› görülmemektedir.
Ele al›nan iki örnekten hareketle
ﬂunu rahatl›kla söyleyebiliriz: ‹lkö¤retim Türkçe Ders Kitab› 7, Türk kültür
de¤erleri, halk gelenek ve e¤itim anlay›-
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ﬂ›n› tan›tmak bak›m›ndan son derece eksik, Türkçe e¤itiminin ö¤rencinin yaﬂad›¤› toplumu tan›y›p kendini ona mensup hissetmesini sa¤lamak amac›na hizmet etmede oldukça yetersizdir. Bu kitab›n Milli E¤itim Bakanl›¤› gibi e¤itimden sorumlu bir devlet kurumu taraf›ndan haz›rlat›lm›ﬂ olmas› da ayr›ca üzüntü vericidir.
Ders kitab› haz›rlan›rken Türk toplum de¤erleri ve aile yap›s› üzerine yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar›n sundu¤u veriler kullan›lmal› ve model olarak sa¤l›kl› sosyal iliﬂkiler, sa¤l›kl› aileler al›nmal›d›r.
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