E~~T~M VE TARIH EKSEN~ NDE SOSYAL B~L~NC~~
VE SOSYAL B~L~NÇALTIYI OLU~TURMAK
~SMA~L AYDO~AN'
G~R~~~
~nsan ve insan~n olu~turdu~u kurum ve kurulu~lar, öncesine göre
biçim alan bir özelli~e sahiptir. ~nsan~n ya~am~~anne-babas~, büyük babalan, karde~leri, birincil, ikincil akrabalarla çevrelenmekte, bunun kimisi kalit~ m yoluyla özelliklerini aktanrken, di~erleri hem kal~tsal hem
de çevresel olarak etkilerini insana aktarmaktad~r. Böylece insan, kendisinden öncekiler tarafindan çerçevesi belirlenmi~~(kah= özelli~i),
birlikte olduklar~~ ki~iler taraf~ndan ise içeri~i doldurulmu~~(anne-baba
ve çevrenin yeti~ tirmesi yoluyla) bir özellikte, öteki insanlarla uyum veya mücadele ederek ya~am~n~~sürdürmektedir.
~nsanlar~n belirli ihtiyaçlar~~giderme güdüsü alt~nda olmas~~ ve bunun sonucunda birlikte ya~ama iste~i, toplumlar~~olu~turmu~tur. Bu iste~in yaz~ya dökülmü~, ilkele~tirilmi~~ve sistemle~tirilmi~~olmas~~ hali,
toplumlarda devlet olgusunu yaratm~~t~r. Devlet olgusu, toplumun
özelliklerini ta~~r. Örne~in toplumu toplum yapan ana etken geleneklerdir. Gelene~in olmad~~~~toplumlar olmaz. Geleneksiz toplumlar sosyolojik tabirle "y~~~n" olarak adland~nlabilir. Modern dünya bir anlamda toplumlar~n özelli~i olan gelenekleri ortadan kald~rmakla toplumu
da ortadan kald~rmaktad~r (ya da kald~nlm~~t~r). Bireysel hayat, y~~~nla~t~ nlan toplumun göstergesidir denilebilir. Gelenekler toplumlar~n
ya~ama biçimlerini belirledi~i gibi ayn~~ zamanda bir e~itim arac~s~d~r.
Konu~may~, oturmay~-kalkmay~, bayramlar~n kutlanmas~n~, ölüm törenlerinin ~eklini, nas~l evlenilece~ini, nas~l bo~amlaca~~n~, kime nas~l
neden davran~lmas~~gerekti~ini, dili, dini vs. gibi özelliklerin hepsi, gelenekler yoluyla bireylere aktar~hr. Bu anlamda toplumun en önemli
özelli~i olan gelenekler, devletinde en önemli özelli~i haline gelir.
Gelenekler birden ortaya ç~ kmazlar. Uzun bir süreç içinde olu~urlar. Tarih, gelene~i olu~turan ana unsurlardan biridir. Di~er unsurlar
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ise, dil ve dindir. Tarihsel olguyu da esas~ nda üçe ay~rmak mümkündür. Bunlar; siyasi tarih, e~itim tarihi ve bilim tarihidir. Sosyal ya~am~n
aynnt~lan siyasi tarihin içerisinde dü~ünülebilir. Din ve dil de dikkate
al~nd~~~nda, buradaki kompleks yap~n~ n etkisi gelenekleri olu~turmada
oldukça önemlidir. E~itim tarihi bunu ku~aklara aktanr, bilim tarihi ise
bu ya~am düzenini evrene aktanr. Dolay~s~yla gelenekler, bu üç tarih
periyodunu hem olu~turur hem de bu periyotlardan olu~urlar. Bu anlamda toplumlar~~ konu alan sosyoloji, tarihle varli~~n~~ bulmu~tur'.
Gelenekler birden ortaya ç~kmad~ klan gibi aniden de ortadan kaybolmazlar. Gelenekleri olu~ turan etkenler, geleneklerin ortadan kalkmas~n~~ ya da en az~ndan bozulmas~n~~ sa~layan etkenlerdir. Bu aç~dan
20.yüzy~l~n ba~~ndaki kimi ülkelerde gerçekle~tirilen devrimlerin sonucunda, dil, din ve tarih konusunda de~i~tirmeler ya~anmas~, gelenekleri ortadan kald~rmaya, dolay~s~yla o toplumu ortadan kald~rmaya ve yine dolay~s~yla da o devleti ortadan kald~rmay~~hedeflemi~tir ve ba~ar~l~~
da olmu~tur. Bu konuda Türk cumhuriyetlerinin yazg~s~ na bakmak yeterli olacakt~r. Önce Kiril alfabesine geçilmesi, ard~ndan tarihsel ba~lar~n kopanlmas~~ ve ard~ndan Hristiyanla~t~rma ve dinden uzakla~t~rma
veya dinsizle~tirme faaliyetleri sonucunda 1917'ye kadar dili, kültürü,
dini bir olanlann bugün birbirlerini tan~yamamas~~ ba~ka nas~l aç~klanabilir ki.
TAR~H E~ITIMI VE TOPLUMSAL B~L~NÇ
~nsanlar~n bir önceki ba~ar~lar~n~n, bir sonraki ba~ar~lar~n~~ etkilemesi do~adaki gibi de~ildir. Çünkü bir önceki ba~ar~n~ n, bir sonraki ba~ar~y~~etkilemesi için, ~imdi ya~ayan insan~n kendisinden önceki ba~ar~lar~~bilmesi, fark~nda olmas~~ gerekir. Bu ba~ar~lar bilinmedi~i sürece,
onlar~ n kendilerinden sonraki insan ba~anlanm etkilemesine olanak
yoktur. Örne~in Marks, Descartes ve Kant gibi filozoflar dü~üncelerini
belirli bir ça~da ortaya koydular. Ancak bir kez ortaya konulan bu dü~ünceler ve ba~ar~lar, kendilerinden sonra gelen ku~aklar~ n ba~ar~lar~n~, dü~üncelerini, tav~rlar~n~~ etkiledi. Bir Goethe'nin, bir Yunus'un ba~ar~lar~~da kendilerinden sonra gelenleri etkiledi. Böyle bir etkinin olabilmesinin tek ~art~, bu filozoflar~n ba~ar~lar~n~ n bilinmesine, okunmas~na, onlar~n üzerinde dü~ünülmesine ba~l~d~r. ~nsan ba~ar~lar~n~n daha

' Sezer Baykan, So.ryolojinin Ana Ba~hIclan, Kitabevi Yay~nlan, ~stanbul 2011.
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önceki ba~anlar tarafindan yönlendirilmesi ya da determine edilmesi,
yeni ba~anlann olu~masm~~ sa~lar. ~nsan kültürü de ancak bu ~ekilde
ilerlemeler gösterir'. Örne~in Spinoza veya Descartes veya Voltaire, F.
Bacon'n~ n, T. Hobbes'in, Aquinolu Thomas'~ n, Seneca'n~n, Epikuros'un ve Sokrates'in bilinmesinden, okunmas~ndan, onlann dü~ünceleri üzerinde dü~ünülmesi sonucu olu~an bir etkinin sonuçland~r. Bugün ABD veya Avrupa'da Noam Chornsky ya da Jean Baudrillard çkabiliyorsa sözkonu etkinin halen devam etti~i söylenebilir.
Ancak Avrupa ve ABD merkezli dünyada, dünyan~n geri kalan~~ayn~~geli~meyi gösterememektedir. Çünkü uzun süredir Orta Asya, Ortado~u ve Afrika ülkelerinin hayatlar~ nda ciddi k~nlmalar olu~mu~~(ya da
olu~turulmu~) ve bu ülkelerin halklan tarihini, tarihsel ba~anlann~~ bilmemekte, onlan tammamakta ve dolay~s~yla geçmi~leri ~u anki durumlanna etki edememektedir. Öte yandan sanayi devrimi ya da Frans~z
ayd~nlanmas~~ sonucundaki Rönesans ve reformlarla insan ve hayat alg~ s~~ de~i~tirilmi~~ve ona göre de toplum ve devlet olu~turulmu~tur. Frans~z ayd~nlanmas~ , çok ülkeli-devledi-çok dili-çok dinli imparatorluk yap~s~ndan tek ulus, tek devlet, hatta tek ~rkh devlet ve toplum yap~s~n~~
öne ç~karm~~t~r. Bat~~ dünyas~n~ n Avrupa örneklendi dünya alg~s~n~n referans alinmas~yla öteden beri "ayn~~gelenek" içinde ya~ayan toplumlar,
bölünerek, parçalanarak, gelenek d~~~ nda kalm~~t~r. Sonradan olu~an
devletler (SSCB'nin da~~lmas~ndan sonra olu~an devletler gibi) bu gelenekten uzakla~t~nlm~~~toplumlar~~ zoraki kültürleme yoluyla dil, din ve
tarih farkl~l~~~~yaratarak ötekile~tirmi~tir.
Tüm bu etkenlerle, toplumlann tarih bilinci ortadan kald~r~lm~~,
öte yandan bireylerin bilinçaltma "i~e yaramazl~k" duygusu yerle~tirilmi~tir. Buna kar~m, bat~~tarihi ve bat~~medeniyeti olumlulanarak öykünmeci bir ruh olu~turulmu~tur. Bu bat~ya öykünen ruh halinden
kurtulmak gerekir3. Bunun gerçekle~ebilmesi, sa~l~kl~~ bir tarih, din ve
dil e~itiminden geçmekle mümkün olabilir.
Tarih e~itimi konusunda asl~nda her ülkenin problemli alanlar~~ bulunmaktad~r. Bunlara ra~men tarih ö~retimi alan~nda üç program bulunmaktad~ r. Bunlardan birincisi, Rusya Federasyonu "nda müfredat

Tak~yettin Mengü~o~lu, Felsefg,e Giri~. Remzi Kitabevi, istanbul.2003, s. 172
Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için; Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri, (Söyle~i: Sefer Turan),
Tima~~Yay~nlar~, ~stanbul 2012.
Belleten C.LXXY7I, 20
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ve standart geli~tirme, yeni ders kitaplan haz~rlama ve ö~retmen yeti~tirme program~; ikincisi, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya,
Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna'nm kat~ld~~~~seminerlerin düzenlendi~i, projelerin ve ö~retim kiderinin haz~rland~~~~Karadeniz Giri~imi; üçüncüsü ise ortak tarih kitaplan haz~rlanmas~~için Ermenistan,
Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya Federasyonu'ndan yazarlar~n kat~ld~~~~
Tiflis Giri~imi'.
Bu ve benzer çat~~malarn olmas~~sevindiricidir. Çünkü, ortak tarih
bir bilinç gerektirir. Ortak bir geçmi~imizin olmas~~tarih bilinci için yeterli de~ildir. Bilincin en önemli taraf~~ bireysel ve toplumsal alg~r olu~turmas~d~r. Asya ülkelerindeki Türk cumhuriyetlerini, Ortado~u'yu,
Afrika'r, Balkanlan içine alan bir ortak geçmi~e sahip olan ülkelerin
ortak bir tarih alg~s~~olmas~~gereklidir. Aksi takdirde tarih bilincinden
yoksun insanlar, kendine ve akraba ülkelerine yabanala~acakt~r5. Bu
anlamda, 2006 y~l~nda K~rg~zistan üzerinde yap~lan bir çal~~mada ortaya ilginç sonuçlar ç~km~~t~r. Bunlar6;
K~rgalar, Türkiye'yi ve Türkleri en çok tarih dersi kitaplar~ndan
tammaktad~rlar. 1991 y~l~na kadar SSCB'ye ba~l~~15 Cumhuriyet e~itim, politika ve ekonomi gibi alanlarda Moskova'da al~nan kararlar~~ uyguluyordu. E~itim alan~nda ortak bir program baz al~narak haz~rlanm~~~
ders kitaplan7 bu 15 ülkenin e~itiminde kullan~lm~~t~r. Sovyetler Birli~i döneminde tarih ders kitaplarmda Türkiye bir konu olarak de~il, bir
alt ba~l~k olarak geçmektedir.
K~rg~zistan ba~~ms~zl~~~n~~kazanana kadar Türkiye ve Türkler
hakk~ndaki bilgileri çok azd~ . Rus devletinin etkisiyle K~rg~zlar tarih
ders kitaplannda Osmanl~~imparatorlu~u "sava~", "esaret", "sald~rganl~k" gibi kelimelerle hat~rlan~yordu. Türkiye Cumhuriyeti ilk a~amada
Sovyet devleti taraf~ndan dost ülke olarak kabul edilse de, daha sonra
emperyalist ve kapitalist devlet olarak kötülenmi~tir.
http://abd gm . meb. gov.tr/www/avrupa-konseyi/icerik33
Daha geni~~bilgi için balun~z; Kader Özlem, "De~i~tirilen Tarih: Bulgaristan Örne~i",
Türk Dünyas~, 25 Ocak 2009.
6 Viktoria, Malashenok, Iii~gtzistan'da Türkiye'nin ve Türklerin inle!j~. Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2006.
7 Daha geni~~bilgi için baluruz; Mehmet Alparg~~ , "Türkiye ve Azerbaycan Tarih Ders Kitaplar~~ Üzerine Baz~~Gözlemler", Atatürk Dergisi. Cilt 5, Say~~3, 2007.
4
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SSCB e~itimindeki 6. sm~ftan 11. s~n~fa kadar olu~turulan tarih
kitaplar~n~n 11. s~n~f d~~~ nda hiç birinde Türkiye Cumhuriyeti'nden
bahsedilmemektedir. Bu kitaplar genellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden
de~il, ço~unlukla Osmanl~~ döneminden bahsetmektedir. Osmanl~~devleti de sömürgeci devlet olarak adland~nlmakta ve genellikle olumsuz
bir imaj çizilmektedir.
1991 y~l~ndan sonra bas~k tarih kitaplannda ise, SSCB dönemindeki tarih kitaplarma göre Türkiye ile ilgili ve özellikle de Osmanl~~ile
ilgili bölümler tam olarak hiçbir de~i~ikli~e tabi olmam~~lar. 1991 y~l~ndan sonra K~rg~ zistan Tarihi okul kitaplannda Osmanli dönemi Türkiye'si hakk~ nda hiçbir bilgi bulunmamaktad~r. Burada sadece Orta Asya'da ya~am~~~olan eski Türkler hakk~ nda bilgiye ula~mak mümkündür.
K~rgalann Türkiye ve Türk halk~na ait imaj~n~n, oldukça karma~~k oldu~u gözlenmi~tir. Örne~in, Türk halk~n~~ kad~nlara dü~kün, misafirperver, dindar, vatansever, modern, geleneklere ba~l~, kurnaz, fanatik, güler yüzlü s~fadanyla tammlamaktad~rlar.
K~rg~zlar, "Türkiye ve Türk" kavramlar~n~n ilk yedi ça~-n~~mlantatil
yerleri, deniz, Tarkan, camiler, tarihi yerleri, göbek dans~, mal
n~~
pazar~~kelimeleriyle ifade etmi~tir.
Ara~t~rmaya göre, K~rgaistard~lann ço~u Türklere kar~~~hiçbir
~ey hissetmediklerini belirtmi~lerdir.
Osmanl~~imparatorlu~u I. öncelik olarak Sultanlar, II. öncelik
olarak Haremler ve III, öncelik olarak camiler kelimeleriyle tan~mlam~~t~r. Türkiye Cumhuriyetini ise I. öncelik olarak tatil yerleri, II. öncelik olarak deniz ve III. öncelik olarak e~lence kelimeleriyle tammland~~~~saptanm~~t~r.
K~rgalann ço~u Türk pop kültürünü ve sinemas~n~~oldukça iyi
tan~rken, Türk edebiyat~n~~yeterince tan~mamaktad~rlar.
K~rg~zistan özelinde yap~lan bu çal~~man~ n sonuçlar~n~n eski
SSCB'den ayr~lan Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin
insanlarmda da benzer nitelikte oldu~u, gözlemler sonucu söylenebilir.
Bu durum oldukça dü~ündürücüdür. Tarihsel ba~lar, tatil ve pop müzik alg~s~n~ n gölgesi alt~nda b~rak~ld~~~ nda, kimi soyda~~ülkelerin, tarih
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içindeki baz~~soyda~larm örne~in Çuva~larm8 son raddede içinde bulundu~u duruma dü~me olas~l~~~~her zaman vard~r.
1990'h y~llarda SSCB da~~t~hrken Asya'da, Ortado~u'da bir Türk
birli~i ya da ~slam birli~i ya da Arap ülkeleri birli~i gibi birlikler çe~itli
saiklerle kurulmu~, bazdarnun ise kurulmas~~hedeflenmektedir. Bu birlikteliklerin örnek al~nd~~~~birlik ise do~al olarak Avrupa Birli~i'dir. Bilindi~i gibi Avrupa Birli~i, siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir8'
".
Türk dünyas~nda dinler tarihi ve Türk kültür tarihi bak~m~ndan Çuva~lar'~n ayr~~bir yeri
vard~r. Çuva~lar geleneksel Türk inaru~lann~~ya~atmalan yan~nda ~slâm'~~ilk kez resmi olarak
devlet dini kabul eden ~clil Bulgarlann~n bakiyeleridir. Günümüzde onlar art~k Hristiyan Türk
topluluklar~~aras~nda sayilmaktadm Çuva~lar aras~nda Türklerin öteden beri sürdürdü~ü Tanr~~
merkezli dini inan~~lar~n' koruyan guruplar tespit edilmi~tir. Çuva~lann geleneksel inan~~lar~~
Tanr~~merkezli inanç sistemi olmu~, bu inanç sisteminde iyi ve kötü ruhlara, yer-su ruhlanna,
ölümden sonraki ya~ama inan~~~yer alm~~t~r. Çuva~lann kurban ve di~er geleneksel dini törenleri genel olarak Türklerde yayg~n olan törenlerle benzerlik ve ortakl~k arz etmi~tir. Çuva~lar'm dini bak~mdan ilginç bir yönü, onlar~n ilk Türk-~slam devleti kabul edilen ~dil-Bulgarlann~n bakiyeleri sayilmaland~r. Çuva~lann ~slâmla ili~kisi X yüzy~lda ba~lam~~t~r. X. yüzy~ldan XX. yüzy~la
kadar Çuva~lar aras~nda Islam yay~lm~~, ancak bu yay~lma onlar~n tamam~n~~kapsarnanu~ur. Islami kabul eden Çuva~lar, ya~adildan co~rafyada ~sLIm~n güçlü temsilcileri olarak görülen Taradarla kayna~m~~t~r. Bu bölgede Tatar ad~n~n etnik bir kökeni ifade etmesi yan~nda, ~slama
mensubiyeti de belirtiyor olmas~, Islami kabul eden Çuva~lann kendilerini 'Tatar" ad~yla tan~mlamalanna yol açm~~t~r. Zamanla kay~tlara ~slami kabul eden Çuva~lar Tatar olarak geçmeye ba~lam~~~ve Çuva~lann bu kesimi Tatarlarm kültür özelliklerini benimseyerek Tatarla~m~~ur. Günümüzde Hristiyan olarak bilinen Çuva~lar XVI. yüzy~ldan itibaren Ruslar taraf~ndan Hristiyanla~urma faaliyetlerine maruz kat~n~~ur. Misyonerler vas~tas~yla Çuva~larm Hristiyanla~t~nlinas~,
Hristiyan kate~izminin ve Hristiyanl~~a ait di~er dini literatürün Çuva~~diline çevrilerek yay~nlanmas~, Çuva~lardan Hristiyan din adamlar~n~~yeti~tirmek amac~yla okullar~n aç~lmas~~gibi giri~imler bu faaliyetlerin ba~ta gelen uygulama ~ekilleri aras~nda yer alm~~t~r. Bu faaliyetler sonucunda Çuva~lardan Hristiyanl~~a geçenler olmu~, fakat kaynaldarda onlar~n Hristiyanl~~a geçi~inin kendi istekleriyle ve gönüllü olmaktan çok, bask~~ ve y~ld~rma politikas~n~n neticesinde gerçekle~ti~i yer alm~~t~r (Durmu~~Ar~k, Çuva~lann Dini inan~~lar~~üzenne Bir Ara~t~nna, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay~nlarunanu~~Doktora Tezi, Ankara 2002).
8 AB'nin ba~lang~c~, 1951 y~l~nda Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa,
~talya,
Lüksemburg ve Hollanda'n~n kat~l~m~yla olu~turulan Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu~una
(AKÇT) dayan~r. 1957 y~l~nda alt~~kurucu devlet aras~nda imzalanan Roma Antla~mas~~ile Avrupa Ekonomik Toplulu~u (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu~u (AAE-I) kurulmu~tur.
1967 y~l~nda imzalanan Brüksel Antla~mas~~ile de AKÇT, AET ve AAET, Avrupa Toplulu~u (AT)
ad~yla tek bir çat~~alt~nda toplanm~~ur. 1973 y~l~nda Danimarka, Irlanda ve Birle~ik Krall~k,
1981 y~l~nda Yunanistan, 1986 y~l~nda Portekiz ve ~spanya AT'ye katilm~~ur.1991 y~l~nda Sovyetler Birli~i'nin da~~lmas~ndan sonra AT üye devletlerin ba~kan ve ba~bakanlar~ ndan olu~an
Avrupa Konseyi yeni Avrupa Birli~i Antla~mas~~kabul edilmi~tir. Maastricht Antla~mas~~olarak
bilinen bu antla~ma 1 Kas~m 1993'te yürürlü~e girmi~tir. Ortak bir pazar~n kurulmas~n~~ sa~layan ve 1957 y~l~nda imzalanan Roma Antla~mas~'na de~i~iklikler getiren bu antla~ma ile
AB'yi olu~turan toplumlar~n dayan~~mas~m güçlendirme, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri peki~tirme, gelecekteki Avrupa'n~n olu~umu için gerekli zemini olu~turma hedeflenmi~tir.1995 y~l~nda Avusturya, Finlandiya ve Isveç, 2004 y~l~nda K~br~s Rum Kesimi, Malta, Polon-
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Ekonomik bir örgütlenme biçimi olmas~na ra~men tarihsel, dinsel ve
dilsel (Latin alEabesi) birlikteli~i içinde barmd~rmaktad~r. Ama öne ç~kar~lan sebep, daha çok ekonomik ve siyasidir. Avrupa ülkeleri ve ABD,
informal ba~lann~n fa7lal~~~~nedeniyle dünya egemenliklerini sürdürmektedirler. Ortado~u (ki bu kavram bile ~ ngiltere'yi merkeze koyan
bir dünya tasnif~nin ürünüdür) ve Asya ülkelerinin gerek dil gerek din
gerekse tarihsel arkaplam oldukça derinlere gitmektedir. Bu aç~dan gelenekleri olu~turan bu üç sacaya~~n~n (din, dil ve tarih) benzer oldu~u
bu toplumlar~n birlikte hareket etmesi do~al olmas~n~n ötesinde bir zorunluluktur. Ancak Frans~z devrimi sonucu ayr~~t~nlan bu ülkelerin çe~itli konularda birlikte hareket etmesi ça~~n da en önemli beklentisidir.
Ülkeler, sadece Avrupa Birli~i veya ABD de~il, ayn~~zamanda tarihsel,
dinsel ve dilsel bir yak~nl~k içerisinde bulunduklar~~ülkelerle, benzerliklerden güç do~ar inanc~yla birliktelik kurma isteklerini art~k dillendirmektedirler'2, ts. Bu birliktelikler, kurumsal olabilece~i gibi dil, tarih ve

ya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti, 2007 y~l~nda Romanya ve Bulgaristan'm kat~hrmyla geni~lemeye devam ederek geni~~bir co~rafyaya
yay~lan AB'ye H~rvatistan, Makedonya ve Türkiye aday ülkelerdir.
itiminin Planlanmas~",
9 Gökhan Tuzcu, "Avrupa Birli~ine Geçi~~Sürecinde Türk E~
E~itim Dergisi, 2002, Say~~155-156.
'° Murat Gürkan Gülcan, Avrupa Birli~i ve E~itim, Pegem Akademi Yay~nlar~, Ankara, 2010.
" The history of ille European Union. Web: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm. 25 Aral~k 2010 tarihinde al~nm~~t~r.
12 Azerbaycan parlamentosunda milletvekili olan Prof. Jale Aliyeva, Türk devletlerinin
ortak tarih ve co~rafya kitaplar~~kullanmas~~gerekti~ini savunarak ~unlar~~söyledi: "Sovyetler
döneminde bu bölgede ya~ayan Türkler, Azerbaycan Türkleri de dahil olmak üzere kendi ulusal tarihleri ve kökenleri hakk~nda çok farkl~~ ~eyler ö~rendiler. Okul kitaplanmada hâlâ bizi
~ranhlarla, Albanlarla ili~kilendirmeye çal~~an Sovyet propagandas~n~n izleri var. Sadece dil ve
edebiyat de~il, Türk millederinin tarih ve co~rafyasuu konu alan kitaplann da yay~nlanmas~~
için büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Hepimizin Altaylardan gelen Türkler oldu~umuz gerçe~i
uzun süre bizden gizlendi. Sovyet gizli servisi KGB, Türk dili ile ilgili konulan 'Do~u ülkeleri
edebiyat~' diye genel bir ba~l~k içine at~p kendi dilek ve ç~karlar~~ do~rultusunda istediklerini
yazd~. Bu yüzden tüm Türk cumhuriyetlerinin özellilde tarih alan~nda yeni ve ortak bir kitap
için çaba göstermesi gerekti~ine inan~yorum. Bu konuya hükümetler düzeyinde e~ilinirse hepimiz fayda sa~lam." Hürriyet, 22 May~s 2012.
n, bütün kom~u ülkelerle ve bu
13 Ukrayna E~itim Bakan~~Dmitri Tabaçnik, Ukrayna'n~
retmenlerine
yönelik
ortak
kaynak kitap haz~rlama niyetinTürkiye
ile
tarih
ders
ö~
çerçevede
de oldu~unu söyledi. Ukrayna E~itim Bakanl~~~~ile Rusya E~itim Bakanl~~~~aras~nda bu konuda anla~ma oldu~unu belirten Tabaçnik, bu iki ülkenin ortak bir komisyon kurduklar~n~~ve bu
komisyonun, ö~retmenlere yönelik ortak bir tarih ders kitab~~konusunda çal~~malar yürüttü~ünü aktard~. Ukrayna'n~n di~er kom~ular~~ile de benzer bir çal~~ma içine girmek istedi~ini belirten Tabaçnik, Türkiye'nin Milli E~itim Bakanl~~~'na da bu konuda ba~vuruda bulunduklanru ve onlardan bu konuda olumlu yan~t almay~~beklediklerini dile getirdi. Tabaçnik, benzer
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din ba~lam~ nda da olmal~d~r. Özellikle Türk cumhuriyetleri ba~ta olmak üzere di~er dinda~-soyda~~ülkelerle (Balkanlar da dahil) ortak bir
tarih olu~turulmal~d~r. Gerek okullarda gerekse di~er yerlerde okutulan tarihle olu~acak toplumsal bilinç, yeni nesillerin daha ki~ilikli,
kompleksiz yeti~mesini sa~layacakt~ r. Öte yandan ortak tarih alg~s~~ olu~turmada;
Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak bilim tarihi ders kitaplar~n~n
yaz~lmas~~ve okullarda ö~retilmesi,
Gelenek unsurlar~~(din, dil ve tarih) ayn~~ veya benzer olan gerek
Türk cumhuriyetleri gerekse Arap-~slam ülkeleri aras~nda ö~retmen ve
ö~renci de~i~iminin sa~lanmas~,
Ülkelerin e~itim sistemlerindeki dil ö~retiminde önceli~in bu ülkelerin dillerine verilmesi,
Ülkelerin ekonomik i~birli~inin art~r~lmas~,
Ülkelerin turizm i~birli~inin art~r~lmas~,
Ülkelerin sanatsal i~birli~inin art~r~lmas~~yerinde olacakt~r.
D~L O~RET~M~~VE TOPLUMSAL B~L~NÇ
Gelenekleri olu~turan dolay~s~ yla toplumu (hatta devleti) olu~turan
unsurlardan di~erleri dil ve dindir. Asl~nda dil, bir ileti~im arac~~olmaktan çok bir anlam ta~~y~us~d~r. ~nsanlar bir di~erine meramm~~ortak dille aktanrlar. Dil birli~inin millet olu~umunda önemli oldu~u hep söylenegelmi~tir. Tarihsel bir do~ru olan dil birli~i olgusu, hem geleneklerin aktanrrunda hem sürdürülmesinde hem de hayat~n anlam~~için gerekli bir olgudur. Ancak kimi ülkelerin geçmi~inde zorla kültürleme yap~ld~~~~görülmekte ve dil de zorla de~i~tirilen yada de~i~tirilmeye çal~-

bir ça~ny~~Polonya'ya da yapt~ldann~~belirtti. Ortakla~a tarih ders kitab~~ haz~rlanmas~~ konusundaki çabalar~n özellikle üst s~n~flara yönelik oldu~unu kaydeden Tabaçnik, kültürler aras~~ diyalo~un önemine de~indi ve farkl~~uluslardan tarih ö~retmenleri için ortak ders kitab~~ haz~rlama yönündeki çah~malann Avrupa Birli~i'nden destek gördü~ünü ifade etti. Rusya ile Ukrayna E~itim Bakanl~klar~ , iki ülkedeki tarih ö~retmenleri için ortak ba~vuru kitab~~ haz~rlanmas~~ konusunda geçti~imiz ay anla~maya varm~~lard~. Bu antla~ ma Ukrayna'daki milliyetçi
çevrelerden tepki gördü. Milliyetçiler, Ukrayna tarihinin Rusya ile mücadele içinde geçti~ini
söyleyerek, ortak tarih ba~vuru kitab~~ olu~turma çabalar~n~n, Ukrayna'n~n Rusya'n~n kültürel
etkisine girmesine neden olaca~~n~~ söylüyor. Avrarya Haber, 18 Kas~m 2010.
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~~lan unsurlardan biri olmu~tur. Bundan dolay~~ K~r~m entelektüeli ~smail Bey Gasp~rali, o ünlü sloganma dili katrn~~~ve "dilde, fikirde ve i~te birlik" demi~tin
199011 y~llardan sonra özellikle SSCB'den ayr~lan Türk cumhuriyetleriyle ilgili olarak dil birli~inin sa~lanmas~~gerekti~i ve bununla ilgili olarak de~i~ik çevreler farkh öneriler ortaya koymu~tur. Hatta düzenlenen sempozyumlarla alfabe birli~inin sa~lanmas~~gerekti~i söylenmi~,
35 harften olu~an alfabenin tüm Türk cumhuriyetlerinde uygulanmas~~
istenmi~ tir". Ancak, ortak yaz~~olu~turma= ve hayata geçirmenin siyasi, ekonomik ve kültürel problemleri olabilir. Bu anlamda, belki de en
uygun yol, üstten dayatmac~~bir mant~kla Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmek yerine, bu halklar aras~nda ili~kileri geli~tirmek gerekmektedir. Sosyal, ekonomik, siyasal, e~itsel, kültürel i~birlilder canl~~ tutulursa, ileti~im sa~lanabilin Halklar~n kayna~mas~yla, siyasilerin i~birli~inin artmas~ndan sonra kurulacak komisyonlarla ortak yaz~~ olu~turmak mümkün olabilir. Aksi takdirde, Sinano~lu'nun (1997) belirtti~i gibi, Ortak Türk Dünyas~~Yaz~~ Kurulu Olu~turmak, alt yap~s~~olmayan
ileti~irrderle olas~~görünmemektedir. Öte yandan uzun süredir bir kültür ve dil benzemezli~i" ile ya~am~~~halklar~, üstten dayatmac~, kendi
kendisine verdi~i "A~abey" rolü ile bir araya getirmeye çal~~mak, yaz~lar~~ de~i~tirmek vs. zor görünmektedir. Öte yandan unutulmamal~d~r
ki, dil ö~retimi esas~nda bir kültürün ö~retimidir.
D~N E~~T~M~~VE TOPLUMSAL B~L~NÇ
Din, bireylere ve toplumlara kimlik ve ki~ilik verir. Bireyde bir dü~ünme biçimi olu~turan din, toplumsal ya~am~~var eden geleneklerin
kayna~~, bireylerin ahlak~n~n ise dayana~id~r. Son 1-2 as~r, günümüz in'4 Mustafa Öner, "Ortak Türk Alfabesi Hakk~nda Ban Notlar", Yeni Türkiye Dergisi, Y~l 3,
Say~~15, 1997.
'3 1917 y~l~ na kadar hemen hemen bütün dünya Türkleri Islam'~n kabulüyle gelen Arap
harflerini kullaruyorlard~. Dünyadaki Türkler aras~nda bir kültür birli~i de vard~. Ruslann orta Asya'ya hâkimiyetiyle, Lenin'den sonra Özbekistan, Kazakistan vd. gibi yerlerde Kiril alfabesi yaygmla~ur~ld~. Ayn~~ y~llar Türkiye de Latin alfabesine geçince Türkiye ve di~er Türk diyanan aras~nda kar~il~kh yay~n okuma imkan~~ kalmad~. Kültür birli~i bozuldu. SSCB'nin da~~lmas~ yla Türk cumhuriyetleri Latin alfabesine geçmeye çal~~maktachrlar. Özbekistan gibi ülkelerde Latin alfabesine geçi~in s~k~nt~lar~~ halen de ya~anmaktad~ r. Bu nedenle Türk Dünyas~~
Yaz~~Kurulu olu~turmak, çe~itli ülkelerden h~zla uzmanlar yeti~tirmek ve ortak yaz~y~~ortaya
koymak gerekmektedir (Oktay Sinano~lu, "Türkiye'den Türk Dünyas~ na Türkçenin Gelece~i", reni Türkiye Dergisi, Y~l 3, Say~~15, 1997).
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san ve toplum alg~s~~din merkezli olmaktan çok seküler veya ekonomi
merkezli olmu~tur16. Ya~am~n ayr~nt~lar~n~~dahi düzenleyen saik, ekonomik güdüler olmaya ba~lacli~mdan beri dini referans almayan bir gelenek,
dine dayanmayan bir bireysel ahlak yarat~lin~~~durumdad~r. Bu hercai ki~ili~in en büyük problemi toplumsal duyarli~~~olmamas~, bir ba~ka ifadeyle haraâlem e~itime kapilmas~d~r. Yap~lan ara~t~rmalarda ki~ilerin ahlaki
anlamda oldukça problemli olduklar~~belirtilmektediri 7, 18, 19, 20, 21. Bu ara~t~rmalardan ç~kar~labilecek en önemli sonuçlardan biri, yeni bir insan tipinin ortaya ç~kt~~~d~r; bilen ama yapmayan/yapamayan, gören ama
önemsemeyen, dü~ünen ama uygulamayan bir insan.
Baudrillard'~n22 ifadesiyle küreselle~meyle "her~eyin ço~alarak yok
olmas~na" izin verilmeyecekse, "her~eyin" ahlaki bir zemine oturtulmas~~gerekir. Bunun yollar~ndan biri de, e~itimin ahlalun~n sorgulanmas~,
ard~ndan e~itimin "ahlakile~tirilmesi" ve sonuçta dü~üncesi ve uygulamas~~ ayn~~olan insan yeti~tirme düzenine olanak sa~lanmas~d~r. Öte
yandan sürekli geli~mekte oldu~una inand~nlm~~~insanlar", egosantrikle~tikçe insanile~tiklerini, narsisde~tikçe ak~ll~~olduklar~n~~ dü~ünmektedirler. Bu insan, dünyan~n herhangi bir yerindeki sava~~ya da açl~k vakas~ndan haberdar olmay~~bir bilinç düzeyi sayarken, kendisinden çok
uzaklarda olmas~na ra~men ayn~~ac~y~~"yüre~inde hissetmeyi" ve "elin-

Oysa XX. yüzy~la kadar dünya tarihi, din odakl~~devletler tarafindan olu~turulmu~~bir
tarihti. Toplumlar bu yüzy~la kadar dindar olmaya göre insanlan, toplumlar~~ve devletleri s~n~fland~nrd~ . Ancak tarih, güçlüler taraf~ndan yaz~ld~~~~için günümüz kapitalist ya~am~n gere~i olarak ekonomi odald~~bir tarih yanlmaktad~r. Petrol a~k~n~n ç~kard~~sava~lar gibi.
"7 ~smail Aydogan, "Küreselle~me ve Etkisi: Rus ve K~r~m Tatar Ö~rencilerin Tutum ve
Davran~~lar~n~ n Analizi", Erciyes Üniversitesi So?al Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say~~ 25 (2008).
ii Salih ~imsek, "Ekonomik Refah~n
Bat~~Toplumu Üzerindeki Erozyon Etkisi", Teni Türki:ye Dergisi, 6,193497 (1995).
19 R~fat Miser, "Küreselle~en Dünyada Yeti~kin E~itimi", Ankara üniversitesi; E~itim
Bilimleri Fakültesi Dergisi 1, 1-7 (2002).
20 Alparslan I~~kl~ , "Yeni Dünya Düzeninde Emek-Sermaye Çeli~kisi", MüUcyeliler Birli~i Dergisi, 24, 27-50 (2000).
21 www.character.org
22 Jean Baudrillard, Çaresiz Stratejiler. (Çev:O~uz Adan~r), Bo~aziçi Üniversitesi Yay~nevi.
~stanbul, 2002.
" Bat~~öncülü~ündeki geli~me olgusu hep teknolojik olmu~, insan ruhunun veya vicdan~= geli~mesi hiç olmam~~t~r. Bu nedenle sanayile~me ve modernizmle, insan ruhsal ve vicdanen gerilerken, onun kulland~~~~araçlar geli~mi~tin Yine bu nedenle eskiye göre azalmayan
sava~lar~n ortas~nda insanlar ya~~yor. Belki de eskiden sava~lardan geç haber al~n~yordu ama
~imdi sava~~n "gerçe~inden" hiç haber al~nam~yor.
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den geleni" de~il, "yapmas~~ gerekeni hangi ~artta olursa olsun" yapmay~~ bir türlü dü~ünememektedir!
Modernitenin ve seküler hayat~n bat~~devletlerinde somutla~mas~~
sonucu, kendi tarihsel serüvenlerinde yer tahsis ettikleri dinin, içe yönelik bir duygu yo~unlu~u haline getirilmesinde kaybeden, din de~il
insan ve toplumlar olmu~tur. Bu nedenle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ya da Balkanlardaki soyda~~toplumlara din, yeri tahsis edilmi~~
bir olgu de~il, insan~n içi kadar d~~~ na da müdahale eden bir olgu oldu~u ö~retilmelidir. Din birli~i, tarih ve dil birli~inin temel ta~~d~r.
SONUÇ
Toplumlan var eden ve sürdüren ana etken geleneklerdir. Gelenelderi olu~turan üç faktör tarih, din ve dildir. ~nsan ve toplumlar~n ba~ar~lar~, geçmi~lerinin onlan etkilemesine ba~l~d~r. Bu etkinin gerçekle~ebilmesi ise tarih bilincini zorunlu k~lmaktad~r. Türk dünyas~~ ortak bir
tarih anlay~~~yla bu bilinci kazanabilir. Son günlerde Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkelerin ortak tarih kitaplar~~haz~rlanmas~~konusundaki istekleri oldukça olumludur. Bu anlamda ba~ta Türkiye olmak üzere
Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Ortado~u'daki ~slam ülkeleri de dahil
olmak üzere ortak tarih yaz~lmali ve bunlar ders kitab~~ olarak okutulmalid~r.
Dil, bir anlam aktanc~s~d~r. Çok uzun süredir ortak dille hayatlar~n~~ sürdüren bu devletler (Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar,
Ortado~u'daki ~slam ülkeleri), Osmanlin~n y~luli~~ndan sonra alfabe konusunda de~i~ime gidince dil birli~i ortadan kalkm~~~oldu. 1990'h y~llardan sonra SSCB'den ayr~lan Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da
yeniden dil birli~i sa~lanmas~~ arzu edilmekte ancak bunun siyasi, ekonomik, kültürel birçok problemleri ortaya ç~kmaktad~r. Bu nedenle bir
alfabe de~i~ikli~ine hemen gidilmesinden çok, sürece yay~lan yöntemlere ba~vurulmas~~daha yerinde olacakt~r. Örne~in, üstten dayatmac~~
bir manukla Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmek yerine, bu halklar aras~ nda sosyal, ekonomik, siyasal, e~itsel, kültürel ili~kileri ve i~birlikleri geli~ tirmek gerekmektedir.
Din, toplumlar~ n geleneklerini ve bireylerin ahlalum olu~turan temel faktördür. Uzun süredir din, toplumsal özelli~inden çok psikolojik
özelli~i öne ç~ kanlarak bir mutluluk arac~~haline getirilmi~tir. Bu anlamda dinin, insan~n d~~sal hayat~ na etkisi oldukça azahul)m~~ur. Bal-
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kanlar ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin yak~n tarihi (SSCB
içindeki geçmi~i) dini d~~layan bir özelli~e sahip olmas~~nedeniyle, dini
inançlarda oldukça problemli olduktan bilinmektedir. Bu aç~dan o ülkelerde dinin, birli~i sa~lay~a kalitede olmas~~ sa~lanmal~d~ r. Unutulmamal~d~r ki, sadece dil birli~i yeterli bir çözüm olmaktan uzakt~r. Belki de
bu üç sacaya~~n~~birlikte götürmek daha do~ru olacakt~r.
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